R17/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 31.08.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R17/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0789-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0588/R15/15 - bod g) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, ve spolupráci s
Odborem kultury a památkové péče, Odborem řízení dotačních programů, Odborem
investic a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracovat
investiční záměr na akci "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná
opatření na provozně-technickém objektu" a jeho předložení ke schválení Radou
Zlínského kraje v termínu 31.08.2015“ - na termín plnění 29.09.2015;
2. usnesení č. 0588/R15/15 - bod h) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, ve spolupráci s Odborem školství,
mládeže a sportu, Odborem řízení dotačních programů, Odborem investic a
Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracovat investiční
záměr na akci "Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie" a jeho předložení ke schválení
Radou Zlínského kraje v termínu 31.08.2015.“ - na termín plnění 14.09.2015.

2

Dotace obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace níže
uvedeným obcím, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů na výdaje na
odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje mimo její územní obvod a na výdaje na věcné
vybavení jednotek SDH vybraných obcí, které provedly v průběhu rozpočtového roku
zásah mimo svůj územní odvod v souladu s poplachovým plánem kraje nebo na
výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje v uvedených výších:
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a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 24.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 8.000 Kč
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 17.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 13.000 Kč,
5. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 15.000 Kč,
6. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 20.000 Kč,
7. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 25.000 Kč,
8. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 5.000 Kč,
9. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 33.000 Kč,
10. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 32.000 Kč,
11. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 8.000 Kč,
12. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 28.000 Kč,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 24.000 Kč,
14. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 7.400 Kč,
15. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 19.000 Kč,
16. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 11.000 Kč,
17. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 106.000 Kč,
18. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 24.300 Kč,
19. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 17.000 Kč,
20. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 8.000 Kč,
21. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 5.000 Kč,
22. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 23.000 Kč,
23. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 12.000 Kč,
24. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 6.000 Kč;
b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 18.000 Kč,
2. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 21.000 Kč,
3. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 7.000 Kč,
4. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 3.000 Kč,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 6.000 Kč,
6. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 9.000 Kč,
7. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 7.000 Kč,
8. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 14.000 Kč,
9. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 20.500 Kč,
10. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 8.000 Kč,
11. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 11.000 Kč,
12. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 11.000 Kč,
13. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 21.000 Kč,
14. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 11.000 Kč,
15. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 3.000 Kč,
16. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 16.000 Kč,
17. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 11.000 Kč,
18. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 7.000 Kč,
19. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 12.000 Kč,
20. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 9.000 Kč,
21. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 13.000 Kč,
22. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 2.000 Kč,
23. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 5.000 Kč,
24. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 5.000 Kč,
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25. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 11.000 Kč,
26. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 3.000 Kč,
27. obec Poličná, IČ 01265741, ve výši 20.000 Kč,
28. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 16.000 Kč,
29. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 10.000 Kč,
30. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 6.000 Kč,
31. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 2.000 Kč,
32. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 5.000 Kč,
33. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 6.500 Kč,
34. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 6.000 Kč,
35. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 8.000 Kč,
36. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 3.000 Kč,
37. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 6.000 Kč,
38. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 9.000 Kč,
39. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 11.000 Kč,
40. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 17.000Kč,
41. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 11.000 Kč,
42. obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, ve výši 18.500 Kč,
43. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 8.000 Kč,
44. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 8.000 Kč,
45. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 9.000 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, ve výši 1.500 Kč,
2. obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 6.000 Kč,
3. obec Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, ve výši 5.000 Kč,
4. obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 3.000 Kč,
5. obec Dolní Lhota, IČ 00283878, ve výši 4.000 Kč,
6. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 1.500 Kč,
7. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 1.500 Kč,
8. obec Horní Lapač, IČ 00287199, ve výši 1.200 Kč,
9. obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, ve výši 1.200 Kč,
10. obec Hvozdná, IČ 00283991, ve výši 3.500 Kč,
11. obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 3.000 Kč,
12. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 1.500 Kč,
13. obec Krhová, IČ 01265750, ve výši 1.500 Kč,
14. obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 5.000 Kč,
15. obec Kurovice, IČ 00287377, ve výši 1.500 Kč,
16. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 1.500 Kč,
17. obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 3.000 Kč,
18. obec Lidečko, IČ 00304042, ve výši 1.500 Kč,
19. obec Lípa, IČ 00568627, ve výši 6.000,
20. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 1.500 Kč,
21. obec Lopeník, IČ 00542245, ve výši 1.200 Kč,
22. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 3.000 Kč,
23. obec Lutonina, IČ 00568601, ve výši 1.500 Kč,
24. obec Machová, IČ 00568651, ve výši 1.500 Kč,
25. obec Malá Bystřice, IČ 00304085, ve výši 3.000 Kč,
26. obec Mikulůvka, IČ 00304107, ve výši 1.500 Kč,
27. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 1.500 Kč,
28. obec Návojná, IČ 00226220, ve výši 1.500 Kč,
29. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 1.500 Kč,
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30. obec Němčice, IČ 00544604, ve výši 3.600 Kč,
31. obec Oldřichovice, IČ 00568678, ve výši 5.000 Kč,
32. obec Ostrožská Lhota, IČ 00291196, ve výši 2.000 Kč,
33. obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 1.500 Kč,
34. obec Podolí, IČ 00635791, ve výši 1.500 Kč,
35. obec Poteč, IČ 00568694, ve výši 1.500 Kč,
36. obec Pravčice, IČ 00544566, ve výši 1.200 Kč,
37. obec Prostřední Bečva, IČ 00304221, ve výši 1.500 Kč,
38. obec Rataje, IČ 00287679, ve výši 1.500 Kč,
39. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 1.500 Kč,
40. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 1.500 Kč,
41. obec Slavkov, IČ 00291315, ve výši 1.500 Kč,
42. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 3.000 Kč,
43. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 8.000 Kč,
44. obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, ve výši 1.200 Kč,
45. obec Sulimov, IČ 00287792, ve výši 1.200 Kč,
46. obec Šarovy, IČ 00837296, ve výši 11.000 Kč,
47. obec Študlov, IČ 00304336, ve výši 1.500 Kč,
48. obec Tichov, IČ 48471640, ve výši 1.500 Kč,
49. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 1.500 Kč,
50. město Uherské Hradiště, IČ 00291471, ve výši 2.000 Kč,
51. obec Ústí, IČ 00851825, ve výši 1.500 Kč,
52. obec Valašská Senice, IČ 00635774, ve výši 1.500 Kč,
53. obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, ve výši 1.500 Kč,
54. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 1.500 Kč,
54. obec Vlčková, IČ 00568767, ve výši 1.500 Kč,
55. město Zubří, IČ 00304492, ve výši 3.000 Kč;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými
obcemi dle vzoru smlouvy v příloze č. 0744-15-P01.

3

Dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně - mapování a rozvoj strojírenského
klastru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 180.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na realizaci projektu
mapování a rozvoje strojírenského klastru ve Zlínském kraji, a uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, dle přílohy č.
0745-15-P01.
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4

KORIS - Dodatek č. 1 k darovacím smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatků č. 1 darovacích smluv:
1) č. D/1880/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Bystřice pod Hostýnem, IČ
00287113, dle přílohy č. 0746-15-P02,
2) č. D/1856/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Holešov, IČ 00287172, dle
přílohy č. 0746-15-P03,
3) č. D/1865/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Slavičín, IČ 00284459, dle
přílohy č. 0746-15-P04,
4) č. D/1833/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Bojkovice, IČ 00290807,
dle přílohy č. 0746-15-P05,
5) č. D/1857/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Staré Město, IČ 00567884,
dle přílohy č. 0746-15-P06,
6) č. D/1869/2015/STR mezi Zlínským krajem a obcí Bílovice, IČ 00290793, dle
přílohy č. 0746-15-P07,
7) č. D/1884/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Luhačovice, IČ 00284165,
dle přílohy č. 0746-15-P08,
8) č. D/1854/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Valašské klobouky, IČ
00284611, dle přílohy č. 0746-15-P09,
9) č. D/1859/2015/STR mezi Zlínským krajem a obcí Dolní Lhota, IČ 00283878, dle
přílohy č. 0746-15-P10,
10) č. D/1871/2015/STR mezi Zlínským krajem a obcí Velký Ořechov, IČ 00284637,
dle přílohy č. 0746-15-P11,
11) č. D/1855/2015/STR mezi Zlínským krajem a městem Vizovice, IČ 00284653,
dle přílohy č. 0746-15-P12,
12) č. D/1863/2015/STR mezi Zlínským krajem a Koordinátorem veřejné dopravy
Zlínského kraje, s. r. o., IČ 27677761, dle přílohy č. 0746-15-P13.

5

Memorandum o spolupráci - dopravní terminál Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Memorandum o spolupráci uzavřené mezi
Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín, IČ 70891320, BENT HOLDING, a. s., IČ
63487799, CREAM uzavřený investiční fond, a. s., IČ 28545320, CREAM R.B.A., a.
s., IČ 24145378, a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury, z. s., IČ 22866442,
uvedené v příloze č. 0747-15-P02.
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6

Dodatek investičního záměru a smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R17/15

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 09/08/15 Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov
II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část, dle
přílohy č. 0742-15-P02;
2. udělení podmíněného souhlasu Zlínského kraje panu Františku Janalíkovi, IČ
66596319, se sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01 s přenecháním
části pozemku p. č. 2760/6 v k. ú. Holešov do užívání společnosti POKART spol. s
r. o., IČ 25574311, se sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, dle
přílohy č. 0742-15-P03 a č. 0742-15-P04;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0002/2015, dle přílohy č. 0742-15P05.

7

Projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje" - dodatek č. 2 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R17/15

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1034/3/170/175/05/14 – 02/08/15 "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje", dle přílohy č. 0749-15-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0159/2015, dle přílohy č. 0749-15-P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2015, dle
přílohy č. 0749-15-P04.

8

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace pobytových sociálních
služeb Velehrad-Salašská I. etapa - Chráněné bydlení Staré Město (změna)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R17/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad-Salašská I. etapa - CHB Staré Město", vydaným poskytovatelem dotace
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0752-15-P01.
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9

Sociální služby - Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa dodávka stavby - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R17/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa" se zájemcem,
společností VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ
25567225, dle přílohy č. 0753-15-P02 a č. 0753-15-P03.

10

Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodatek
investičního záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R17/15

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
925/3/100/123/03/13 - 04/08/15 s názvem "Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa"
- ROP dle přílohy č. 0754-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0162/2015, dle přílohy č. 0754-15-P03.

11

Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R17/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa" se zájemcem, společností VW WACHAL
a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle příloh č. 075515-P02 a č. 0755-15-P03.

12

Školství - Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - sanace vlhkosti a
oprava fasády - dodatek č. 1 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R17/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1037/3/150/391/06/14-01/08/15 na akci „Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod - sanace vlhkosti a oprava fasády“, dle přílohy č. 0757-15-P02;
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2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0757-15-P03;
3. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz o 119.000 Kč na 8.006.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, na realizaci akce „Gymnázium
J. A. Komenského Uherský Brod - sanace vlhkosti a oprava fasády“, dle přílohy č.
0757-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0158/2015, dle přílohy č. 0757-15-P05.
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Školství - investiční záměry - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R17/15

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1123/3/150/415/07/15 na akci "Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor
energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P02;
b) č. 1124/3/150/416/07/15 na akci "VOŠ pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 075815-P03;
c) č. 1125/3/150/417/07/15 na akci "ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace
úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P04;
d) č. 1126/3/150/418/07/15 na akci "SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie Jezerka"- OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P05;
e) č. 1127/3/150/419/07/15 na akci "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace
úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P06;
f) č. 1128/3/150/420/07/15 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor
energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P07;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací na rok 2015:
a) změnu č. 1 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č.
0758-15-P08;
b) změnu č. 1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0758-15-P09;
c) změnu č. 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž, IČ
47934581, dle přílohy č. 0758-15-P10;
d) změnu č. 1 Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č.
0436-15-P11;
e) změnu č. 2 Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898,
dle přílohy č. 0758-15-P12;
f) změnu č. 2 Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0758-15P13;
3. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci:
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a) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616, ve výši 360.000 Kč, na realizaci akce "VOŠ pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie" - OPŽP,
dle přílohy č. 0758-15-P14;
b) Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž, IČ 47934581, ve
výši 163.000 Kč, na realizaci akce "ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace
úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P15;
c) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898, ve výši
90.000 Kč, na realizaci akce "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor
energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0758-15-P16;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0163/2015, dle přílohy č. 0758-15-P17;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace na akci "Gymnázium L. Jaroše Holešov realizace úspor energie" - OPŽP;
2. příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s přípravou a zpracováním projektové dokumentace na akci
"VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace
úspor energie" - OPŽP;
3. příspěvkovou organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální
Kroměříž, IČ 47934581, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících
s přípravou a zpracováním projektové dokumentace na akci "ZŠ praktická a ZŠ
speciální Kroměříž - realizace úspor energie" - OPŽP;
4. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace na akci "SPŠ Otrokovice - realizace úspor
energie - Jezerka“ - OPŽP;
5. příspěvkovou organizaci Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín,
IČ 70238898, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou a zpracováním projektové dokumentace na akci "ZŠ, MŠ a Praktická škola
Vsetín - realizace úspor energie" - OPŽP;
6. příspěvkovou organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a zpracováním
projektové dokumentace na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor
energie" - OPŽP.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová
základna Buchlovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R17/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice – dodávka
stavby", dle přílohy č. 0761-15-P02;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel STAMOS Uherské
Hradiště, spol. s r. o., se sídlem Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště, IČ
46346171;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice" s dodavatelem
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., se sídlem Otakarova 108, 68601 Uherské
Hradiště, IČ 46346171, dle příloh č. 0761-15-P03 a č. 0761-15-P04.
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Dohoda o ukončení Smlouvy se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě a dodatek ke Smlouvě se Zlínským krajským
fotbalovým svazem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0145/2015/STR uzavřené se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, dle přílohy č. 0743-15-P03;
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1030/2015/STR uzavřené se Zlínským krajským fotbalovým
svazem, IČ 70935882, dle přílohy č. 0743-15-P05.
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Strategie rozvoje Kontaktního centra pro východní trhy 2016-2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R17/15

bere na vědomí
Strategii rozvoje Kontaktního centra pro východní trhy 2016-2019, dle přílohy č.
0756-15-P01.
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Příspěvkové organizace - vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R17/15

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského centra
Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, dle přílohy č. 0751-15-P01;
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jmenuje
výběrovou komisi ve složení Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. Alena Grebíková, Ing. Radim Stehlík, MUDr. Lubomír Nečas, Ing.
Ivan Mařák, MVDr. Stanislav Mišák.
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Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R17/15

stanovuje
s účinností od 01.09.2015 plat paní Mgr. Pavlíně Frdlíkové, ředitelce Základní školy
praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413, dle přílohy č. 075015-P01.
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Úspory rozpočtu ZK v roce 2015 a převody do roku 2016 - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2015 dle
přílohy č. 0718-15-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R17/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 3577/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Valašská Bystřice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2228-99/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení, umístění a provozování výtlakové kanalizace, vedení NN a obslužné
komunikace, vše na pozemku p. č. 277/2, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú.
Bezměrov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 518399/2014, č. 528-458/2014, č. 523-404/2014,
- vstup, vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, kontrolou, údržbou,
obnovou a obsluhou výtlakové kanalizace, vedení NN a obslužné komunikace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 790 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN na pozemcích p. č. 1848/2, p. č. 4441/6, p. č. 4441/12, p. č. 4441/13, vše ostatní
plocha, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1372-30/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.600 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
1180/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Chvalčov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1520/51, p. č. 1520/66, vše ostatní plocha, v k. ú. Velký
Ořechov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 48727b/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně přípojkové skříně na pozemku p. č. 4353/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Nevšová, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 367634c/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně přípojkové
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.100 Kč + DPH;
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7. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 1986/29, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Návojná, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 345-94c/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 4529/18, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mistřice I, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 476-184f/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Mrnuštíka
Jana, bytem Jaselská 1612, PSČ 753 01 Hranice I - Město, strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 4404/4, ostatní plocha,
k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 302143/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Lesů
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové
- Nový Hradec Králové, IČ 42196451 strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 5123/4, ostatní
plocha/silnice, k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3011-36/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 3.950 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Valcháře
Petra a Valchářové Dany, oba bytem Komárno 6, PSČ 768 71 Komárno, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 821/9, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Komárno v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice, na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu
ve výši 225 Kč;
4. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
Pospíšilové Jarmily, bytem Osíčko 128, PSČ 768 61 Osíčko, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 1169/22, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Osíčko v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice, na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu
ve výši 75 Kč;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 48712-1 jako součásti silnice č.
III/48712 v rámci stavby "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. etapa - Bzové",
na pozemku p. č. 4472, vodní plocha, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1279-12/2014 a na pozemku p. č. 8352/1,
vodní plocha, v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č.2443-13/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáže mostu ev. č. 48712-1,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 29.634 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 487-024 jako součásti silnice č. II/487
v rámci stavby "Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024", na pozemku p. č.
4458/1, (PK č. 4458/1, parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Karolinka, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1348-69/2014
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáže mostu ev. č. 487-024,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 13.134 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110
00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/490 v rámci stavby "Silnice II/490: Polichno - Uherský
Brod, Újezdec", na pozemcích p. č. 932/2, ostatní plocha/dráha, v k. ú. Polichno, p.
č. 901/8, p. č. 901/80, p. č. 901/81, vše ostatní plocha/dráha, v k. ú. Újezdec u
Luhačovic, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované dotčené pozemky v souvislosti s opravami, údržbou
a rekonstrukcí silnice II/490,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
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- umístění stavby mostu ev. č. 150-088a jako součást silnice II/150 v rámci stavby
„Silnice II/150: Loukov, extravilán" na části pozemku p. č. 1164/1, vodní plocha, v k.
ú. Chvalčov, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou, opravami a
rekonstrukcí mostu ev. č. 150-088a a silnice II/150,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena
v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona 151/1997 Sb.,
zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných v době uzavření
smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a to v souladu s
cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá
cena nájemného, + DPH;
9. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění stavby mostu ev. č. 437-028 jako součást silnice II/437 v rámci stavby
„Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 437-028" na části pozemku p. č. 1170/2, vodní
plocha, v k. ú. Chvalčov, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou, opravami a
rekonstrukcí mostu ev. č. 437-028 a silnice II/437,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena
v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona 151/1997 Sb.,
zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných v době uzavření
smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a to v souladu s
cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá
cena nájemného, + DPH;
10. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti společnosti Samohýl Motor a. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 642, PSČ 763
02 Zlín, IČ 25511165, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/05735 včetně jejích součástí mostu ev. č. 057351 a pilířů na pozemcích p. č. 3438, p. č. 3434, p. č. 3443, vše ostatní
plocha/manipulační plocha, v k. ú. Vsetín v rozsahu trvalého záboru celých
pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
rekonstrukcí, opravami a údržbou této silnice včetně jejích součástí mostu ev. č.
05735-1 a pilířů,
na dobu existence stavby;
11. zřízení vlastníkovy služebnosti spočívající v povinnosti každého dalšího
vlastníka pozemku p. č. 911/11, vodní plocha, v k. ú. Polichno, strpět:
- umístění stavby silnice II/490 včetně jejích součástí - mostu ev.č. 490-026 a
opevnění dna koryta pod mostem v rámci stavby "Silnice II/490: Polichno, most ev.
č. 490-026", v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 201-144/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice II/490 včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu existence stavby;
12. zřízení vlastníkovy služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 2558, jehož
součástí je stavba č. p. 4176, v k. ú. Kroměříž, vše ve vlastnictví Zlínského kraje,
spočívající v povinnosti strpět:
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- právo chůze na služebném pozemku p. č. 441/9, ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú.
Kroměříž ve vlastnictví Zlínského kraje, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- využití pozemku p. č. st. 434, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, a pozemků p.
č. 441/6, p. č. 441/11, p. č. 441/10, v k. ú. Kroměříž pro výuku tělesné výchovy ve
školském zařízení zřízeném Zlínským krajem, a to v rozsahu 75 vyučovacích
hodin/měsíc,
na dobu určitou do 30.06.2040;
II. vzít na vědomí:
1. rozhodnutí o zřízení věcného břemene vydané Městským úřadem Kroměříž odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství
vydané dne 11.06.2015, č. j. MěUKM 036006/2015, které nabylo právní moci dne
04.07.2015, dle přílohy č. 0714-15-P02;
2. rozhodnutí o zřízení věcného břemene vydané Městským úřadem Uherské
Hradiště - odborem dopravy vydané dne 06.05.2015, zn. MUUHOD/22462/2015/Zap, které nabylo právní moci dne 22.05.2015, dle přílohy č. 071415-P03;
III. předat nemovité věci (zřízené služebnost):
- uvedené v části I. v bodě 3.-11. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ
70934860;
- uvedené v části I. v bodě 12 tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Vyšší odborné škole potravinářské a Střední průmyslové škole mlékárenské
Kroměříž, Štěchovice 4176, PSČ 767 54 Kroměříž, IČ 47935936;
- nabyté na základě rozhodnutí o zřízení věcného břemene vydané Městským
úřadem Kroměříž - odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a
silničního hospodářství vydané dne 11.06.2015, č.j. MěUKM 036006/2015, které
nabylo právní moci dne 04.07.2015, dle přílohy č. 0714-15-P02, k hospodaření
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí o zřízení věcného břemene vydané Městským
úřadem Uherské Hradiště - odborem dopravy vydané dne 06.05.2015, zn. MUUHOD/22462/2015/Zap, které nabylo právní moci dne 22.05.2015, dle přílohy č. 071415-P03, k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, PSČ 761
23 Zlín, IČ 70934860;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.06.2015, č. 0496/R13/15 - část schvaluje,
bod 2;
souhlasí
1. s nájmem částí pozemku p. č. 1170/2, o výměře 48 m 2, vodní plocha, v k. ú.
Chvalčov, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, od společnosti Povodí Moravy s. p., se sídlem Brno, Dřevařská
932/11, PSČ 602 00, IČ 70890013, na dobu určitou po dobu zřízení služebnosti pro
umístění „Silnice č. II/437: Chvalčov, most ev.č. 437-028“, max. 5ti let, za nájemné
ve výši 634 Kč/rok, dle přílohy č. 0714-15-P04;
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2. s nájmem části pozemku p. č. 1164/1, o výměře 25 m 2, vodní plocha, v k. ú.
Chvalčov, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, od Povodí Moravy s. p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602
00, IČ 70890013, na dobu určitou po dobu zřízení služebnosti pro umístění „Silnice
č. III/150: Loukov, extravilán“, max. 5ti let, za nájemné ve výši 330 Kč/rok, dle přílohy
č.0714-15-P05;
3. s pronájmem pozemku p. č. 1562, o výměře 1071 m 2, ostatní plocha, v k. ú.
Kostelec u Zlína příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, společnosti KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, Zlín, PSČ
760 01, IČ 42340802, na dobu určitou od 01.09.2015 do 31.08.2020 za nájemné ve
výši 107.100 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0714-15-P06;
4. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to 2 ks hydraulických žehlicích lisů soupravy TEXTIMA, inv. č. 1067,
rok pořízení 1983, poř. cena 78.128 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické
likvidace;
5. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 092096, a to:
a) sprchového vozíku Arjo, inv. č. 03-8/3, rok pořízení 1998, poř. cena 198.362 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
b) zubní soupravy Praktik, ev. č. 400520, inv. č. 4/ZL, rok pořízení 1996, poř. cena
273.861 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R17/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1340/8, orná půda,
- p. č. 1749, ostatní plocha,
- p. č. 1750, ostatní plocha,
- p. č. 1751, orná půda,
- p. č. 2040/5, orná půda,
- p. č. 4296, lesní pozemek,
- p. č. 4297, lesní pozemek,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1405 pro obec a k. ú. Napajedla;
2. pozemků
- p. č. 2231/34, ostatní plocha, o výměře 237 m 2,
- p. č. 2231/78, ostatní plocha, o výměře 312 m 2,
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oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1161-194/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice;
3. pozemku
- p. č. 1740/447, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice;
4. části pozemku
- p. č. 2494/2, ostatní plocha, do výměry max. 6.000 m2;
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, za
podmínky oplocení oddělené části pozemku;
5. nemovité věci
stavby části pozemní komunikace III. třídy č. 48712, v uzlovém úseku „Bzové“
- od uzlového bodu 2541A019 v délce 0,042 km, ve staničení 0,000 – 0,042 (od
křižovatky se silnicí II. třídy č. 487 po vodní tok) umístěnou na pozemcích p. č. 253/2,
p. č. 262/1, p. č. 262/3, p. č. 8078/2, p. č. 8527/2 v k. ú. Velké Karlovice,
- v délce 0,144 km, ve staničení 0,071 – 0,215 (od vodního toku po křižovatku s
novou silnicí III. třídy č. 48712) umístěnou na pozemcích p. č. 263/2, p. č. 263/3, p.
č. 264/1, p. č. 264/6, p. č. 264/7, p. č. 264/11, p. č. 265/4 v k. ú. Velké Karlovice.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 1120/1, ostatní plocha,
- p. č. 1120/3, ostatní plocha,
- p. č. 1120/6, ostatní plocha,
- p. č. 1120/8, ostatní plocha,
- p. č. 1120/19, ostatní plocha,
- p. č. 1120/20, ostatní plocha,
- p. č. 1120/21, ostatní plocha,
- p. č. 1140/17, ostatní plocha,
- p. č. 1140/20, ostatní plocha,
- p. č. 1145/1, ostatní plocha,
- p. č. 498/5, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 172 pro obec a k. ú. Neubuz do vlastnictví obce
Neubuz, č. p. 91, 763 15 Vlachovice, IČ 00568660;
2. pozemků:
- p. č. 1140/24,ostatní plocha o výměře 62 m 2,
- p. č. 1140/26, ostatní plocha o výměře 43 m 2,
- p. č. 1140/28, ostatní plocha o výměře 95 m 2,
- p. č. 1140/31, ostatní plocha o výměře 17 m2,
- p. č. 1165/2, ostatníplocha o výměře 5 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 586-39/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního ůřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Neubuz do vlastnictví obce Neubuz, č. p. 91, 763 15
Vlachovice, IČ 00568660;
3. pozemků
- p. č. 911/13, ostatní plocha,
- p. č. 911/14, ostatní plocha,
- p. č. 911/15, ostatní plocha,
- p. č. 923/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 179 pro obec Luhačovice a k. ú. Polichno do
vlastnictví města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ
00284165;
4. pozemků
- p. č. 2443/53, ostatní plocha,
- p. č. 2443/54, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice do vlastnictví města
Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
5. pozemků
- p. č. 1570/2, ostatní plocha,
- p. č. 1570/4, ostatní plocha,
- p. č. 1593/9, ostatní plocha,
- p. č. 1598/5, ostatní plocha,
- p. č. 1598/17, ostatní plocha,
- p. č. 2196/7, ostatní plocha,
- p. č. 2198/10, ostatní plocha,
- p. č. 2198/53, ostatní plocha,
- p. č. 2247/30, ostatní plocha,
- p. č. 2251/118, ostatní plocha,
- p. č. 2251/119, ostatní plocha,
- p. č. 2251/120, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice do vlastnictví městyse
Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Luhačovice, IČ 00568708;
6. pozemků
- p. č. 7/7, ostatní plocha,

19/87

R17/15

- p. č. 7/8, ostatní plocha,
- p. č. 7/9, ostatní plocha,
- p. č. 7/10, ostatní plocha,
- p. č. 7/11, ostatní plocha,
- p. č. 345/24, ostatní plocha,
- p. č. 345/26, ostatní plocha,
- p. č. 345/28, ostatní plocha,
- p. č. 425/2, ostatní plocha,
- p. č. 698/44, ostatní plocha,
- p. č. 698/45, ostatní plocha,
- p. č. 698/47, ostatní plocha,
- p. č. 698/48, ostatní plocha,
- p. č. 698/74, ostatní plocha,
- p. č. 762/1, ostatní plocha,
- p. č. 777/16, ostatní plocha,
- p. č. 927/12, ostatní plocha,
- p. č. 934/61, ostatní plocha,
- p. č. 1536/2, ostatní plocha,
- p. č. 1740/5, ostatní plocha,
- p. č. 1740/330, ostatní plocha,
- p. č. 1740/331, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice do vlastnictví města
Slušovice, náměstí Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ 00284475;
7. částí pozemků
- dílu „j“ o výměře 194 m 2,
- dílu „x“ o výměře 15 m 2,
- dílu „q“ o výměře 179 m 2,
- dílu „r“ o výměře 30 m 2,
- dílu „o+p“ o výměře 59 m 2,
- dílu „n+u“ o výměře 10 m 2,
- dílu „s+t+v“ o výměře 149 m 2,
- dílu „l“ o výměře 50 m 2,
- dílu „b“ o výměře 65 m 2,
- dílu „a“ o výměře 610 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 972-169/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták do vlastnictví města Fryšták, náměstí Míru 43,
763 16 Fryšták, IČ 00283916 (viz příloha č. 0717-15-P02);
8. pozemku
- p. č. 2657/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek
na Vlárské dráze do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
9. pozemku
- p. č. 4415/19, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín do
vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
10. pozemků
- p. č. 4554/6, ostatní plocha o výměře 302 m 2,
- p. č. 4554/7, ostatní plocha o výměře 16 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1652-11/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25,
763 21 Slavičín, IČ 00284459;
11. částí pozemků
- dílu „b“ o výměře 1 m2,
- dílu „t“ o výměře 10 m2,
- dílu „v+w“ o výměře 1 m 2,
- dílu „x+y+z+aa+ab“ o výměře 24 m 2,
- dílu „ad“ o výměře 3 m2,
- dílu „ae“ o výměře 12 m 2,
- dílu „ag“ o výměře 21 m 2,
- dílu „ai“ o výměře 16 m 2,
- dílu „ak“ o výměře 31 m 2,
- dílu „am“ o výměře17 m 2,
- dílu „ao“ o výměře 19 m 2,
- dílu „ap“ o výměře 19 m 2,
- dílu „ar+as+at+au+av+aw+ax+ay+az+ba+bb+bc+bd+be+bf+bg+bh“ o výměře 118
m2,
- dílu „bj“ o výměře 28 m 2,
- dílu „bl“ o výměře 16 m 2,
- dílu „bn“ o výměře 16 m2,
- dílu „bp“ o výměře 27 m 2,
- dílu „br“ o výměře 22 m2,
- dílu „bt“ o výměře 17 m 2,
- dílu „bv“ o výměře 9 m2,
- dílu „bx“ o výměře 12 m 2,
- dílu „bz“ o výměře 10 m 2,
- dílu „cb“ o výměře 11 m2,
- dílu „cd“ o výměře 16 m2,
- dílu „cf“ o výměře 23 m2,
- dílu „ch“ o výměře 22 m2,
- dílu „cj“ o výměře 50 m 2,
- dílu „cl“ o výměře 13 m 2,
- dílu „cn“ o výměře 7 m2,
- dílu „cp“ o výměře 1 m2,
- dílu „cr“ o výměře 41 m 2,
- dílu „ct“ o výměře 6 m2,
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- dílu „cv“ o výměře 9 m2,
- dílu „cy“ o výměře 16 m 2,
- dílu „db“ o výměře 17 m 2,
- dílu „dd+de“ o výměře 19 m 2,
- dílu „dh“ o výměře 1 m2,
- dílu „dw“ o výměře 0,39 m2,
- dílu „dz“ o výměře 0,19 m 2,
- dílu „ee“ o výměře 39 m 2,
- dílu „eg“ o výměře 29 m 2,
- dílu „ei“ o výměře 8 m2,
- dílu „ek“ o výměře 13 m 2,
- dílu „em+en+eo“ o výměře 18 m 2,
- dílu „eq“ o výměře 3 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1641-41/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25,
763 21 Slavičín, IČ 00284459 (viz příloha č. 0717-15-P03);
12. pozemků:
- p. č. 41/5,ostatní plocha,
- p. č. 2007/4, ostatní plocha,
- p. č. 2007/5, ostatní plocha,
- p. č. 2007/6, ostatní plocha,
- p. č. 2007/7, ostatní plocha,
- p. č. 2007/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 424 pro obec a k. ú. Držková do vlastnictví obce
Držková, č. p. 106, 763 19 Držková, IČ 00568546;
13. pozemku
- p. č. 6415/1, ostatní plocha do výměry cca 30 m 2,
odděleného z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
pro obec a k. ú. Napajedla, jehož lokalizace je upřesněna přiloženým situačním
plánkem dle přílohy č. 0717-15-P04 do vlastnictví města Napajedla, Masarykovo
náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ 00284220;
14. pozemků
- p. č. 7165/3, ostatní plocha, o výměře 1727 m 2,
- p. č. 7165/4, ostatní plocha, o výměře 1726 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4810-225/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
15. pozemku
- p. č. 347/3, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 784 pro obec Uherský Brod a k. ú.
Újezdec u Luhačovic do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688
01 Uherský Brod, IČ 00291463;
16. části úseku silničního tělesa silnice III/4271 v průtahu obce Kostelany nad
Moravou v délce 290 m, v uzlovém staničení km 0,809 - 1,099 (od křižovatky s místní
komunikací po konec silnice), umístěné na pozemku p. č. 889/25 v k. ú. Kostelany
nad Moravou, do vlastnictví obce Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou
19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291048;
17. pozemků
- p. č. 4153/5, ostatní plocha,
- p. č. 4153/6, ostatní plocha,
- p. č. 4153/12, ostatní plocha,
- p. č. 4154/10, ostatní plocha,
- p. č. 4154/11, ostatní plocha,
- p. č. 4154/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1766 pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota do vlastnictví
obce Ostrožská Lhota, Ostrožská Lhota 148, 687 23 Ostrožská Lhota, IČ 00291196;
18. pozemku
- p. č. 4163/5, ostatní plocha, o výměře 425 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 507-258/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota, do vlastnictví obce Ostrožská Lhota,
Ostrožská Lhota 148, 687 23 Ostrožská Lhota, IČ 00291196;
19. pozemku:
- p. č. 492/2, ostatní plocha, o výměře 486 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1301-52/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova do vlastnictví obce
Martinice, Martinice 16, 76901 Martinice, IČ 00287482;
20. pozemků:
- p. č. 1828/8, ostatní plocha,
- p. č. 1828/9, ostatní plocha,
- p. č. 1828/25, ostatní plocha,
- p. č. 1828/28, ostatní plocha,
- p. č. 1778/13, ostatní plocha,
- p. č. 1778/14, ostatní plocha,
- p. č. 1778/15, ostatní plocha,
- p. č. 3764/3, ostatní plocha,
- p. č. 3764/4, ostatní plocha,
- p. č. 75/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 956 pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice do vlastnictví
města Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČ 00287172;
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21. pozemku:
- p. č. 2117/2, ostatní plocha, o výměře 184 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 369-1158/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí do vlastnictví
obce Lešná, č. p. 36, 75641 Lešná, IČ 00303992;
22. pozemku:
- p. č. 231/31, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 204-1152/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky do vlastnictví obce Lešná, č. p. 36, 75641
Lešná, IČ 00303992;
23. pozemku:
- p. č. 708/2, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 137-1173/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí do vlastnictví obce
Lešná, č. p. 36, 75641 Lešná, IČ 00303992;
24. pozemku:
- p. č. 341/5, ostatní plocha, o výměře 154 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 275-1151/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou do vlastnictví obce Lešná, č.
p. 36, 75641 Lešná, IČ 00303992;
25. pozemku:
- p. č. 827/2, ostatní plocha, o výměře 179 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 170-1172/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Perná u Valašského Meziříčí do vlastnictví obce
Lešná, č. p. 36, 75641 Lešná, IČ 00303992;
26. pozemků:
- p. č. 12521/29, ostatní plocha,
- p. č. 12521/30, ostatní plocha,
- p. č. 12521/31, ostatní plocha,
- p. č. 12521/34, ostatní plocha,
- p. č. 12521/11, ostatní plocha,
- p. č. 12521/26, ostatní plocha,
- p. č. 12521/32, ostatní plocha,
- p. č. 12521/35, ostatní plocha,
- p. č. 12559/7, ostatní plocha,
- p. č. 12559/8, ostatní plocha,
- p. č. 12559/9, ostatní plocha,
- p. č. 12559/10, ostatní plocha,
- p. č. 12587/7, ostatní plocha,
- p. č. 12587/8, ostatní plocha,
- p. č. 14447/1, ostatní plocha,
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- p. č. 12737/4, ostatní plocha,
- p. č. 12737/7, ostatní plocha,
- p. č. 14447/4, ostatní plocha,
- p. č. 14438/1, ostatní plocha,
- p. č. 14438/2, ostatní plocha,
- p. č. 12559/123, ostatní plocha,
- p. č. 12559/124, ostatní plocha,
- p. č. 12559/125, ostatní plocha,
- p. č. 12559/126, ostatní plocha,
- p. č. 12559/128, ostatní plocha,
- p. č. 12559/130, ostatní plocha,
- p. č. 12559/132, ostatní plocha,
- p. č. 12559/133, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov do vlastnictví
městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 75604 Nový Hrozenkov, IČ
00304131;
27. pozemků
- p. č. 677/16, ostatní plocha, o výměře 532 m 2,
- p. č. 730/2, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 277-1017a/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice do vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 75643
Kelč, IČ 00303925;
28. pozemků
- p. č. 677/17, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 677/18, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 277-1017b/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice do vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 75643
Kelč, IČ 00303925;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel vyjma bodu 1., 2., kdy daň z nabytí nemovitých věcí uhradí převodce:
1. pozemků
- p. č. 4163/3, ostatní plocha, o výměře 169 m 2,
- p. č. 4163/4, ostatní plocha, o výměře 329 m 2,
- p. č. 4165/3, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 507-258/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota, do vlastnictví obce Ostrožská Lhota,
Ostrožská Lhota 148, 687 23 Ostrožská Lhota, IČ 00291196, za cenu ve výši 22.240
Kč;
2. pozemků
- p. č. 1980/1, ostatní plocha,
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- p. č. 1980/22, ostatní plocha,
- p. č. 1980/33, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 217 pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná Žilín do
vlastnictví Lumíra Buriánka, bytem Kladná Žilín 77, 763 26 Luhačovice za cenu ve
výši 335.700 Kč;
3. pozemku
- p. č. st. 5223/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod do
vlastnictví ČSAD Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874,
Uherské Hradiště, PSČ 686 19, IČ 49445910, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč;
4. pozemku
- p. č. st. 12/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec Karolín a k. ú. Karolín u
Sulimova do vlastnictví Davida Skácela, bytem trvale Karolín 42, PSČ 768 21 za
cenu ve výši 280 Kč;
5. pozemku
- p. č. 1707/3, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník do SJM
Ing. Michala Bartko a Mgr. Andrey Bartko, oba bytem trvale V. Růžičky 2458,
Uherský Brod, PSČ 688 01 za kupní cenu ve výši 990 Kč;
6. pozemku
- p. č. 461, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná do vlastnictví
Filipa Špetíka, bytem trvale Lešná 154, PSČ 756 41 za cenu ve výši 6.000 Kč;

C. majetkovou transakci:
a) úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
- pozemku p. č. st. 582, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
331, občanská vybavenost, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6471 pro obec
a k. ú. Otrokovice do vlastnictví NEREZ TALAŠ s. r. o., se sídlem Braunerova 563/7,
Libeň, Praha 8, IČ 03192563, za kupní cenu 3.200.000 Kč, která bude navýšena o
DPH v zákonné výši, přičemž převod vlastnictví lze uskutečnit nejdříve po ukončení
doby udržitelnosti projektu "Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním
odborném školství" (registrační číslo projektu: 22410320008) za podmínky, že bude
řádně uhrazeno nájemné dle bodu C. b);
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b) uzavření smlouvy o nájmu části budovy č. p. 331, občanská vybavenost, stojící
na pozemku p. č. st. 582, zastavěná plocha a nádvoří, specifikované v příloze č.
0717-15-P10 s nájemcem NEREZ TALAŠ s. r. o., se sídlem Braunerova 563/7,
Libeň, Praha 8, IČ 03192563, na dobu určitou od 01.10.2015 do dne právních účinků
kupní smlouvy dle bodu C. a) za roční nájemné ve výši 1.000.000 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Neubuz:
- p. č. 372/24, ostatní plocha,
- p. č. 372/25, ostatní plocha,
- p. č. 1120/24, ostatní plocha,
- p. č. 1120/26, ostatní plocha,
- p. č. 1120/27, ostatní plocha,
- p. č. 1120/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Neubuz, č. p. 91, 763 15 Vlachovice, IČ
00568660;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 2443/56, ostatní plocha,
- p. č. 2443/57, ostatní plocha,
- p. č. 2443/58, ostatní plocha,
- p. č. 2443/59, ostatní plocha,
- p. č. 2443/60, ostatní plocha,
- p. č. 2830/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 230/2, ostatní plocha,
- p. č. 335/2, ostatní plocha,
- p. č. 337/2, ostatní plocha,
- p. č. 344/62, ostatní plocha,
- p. č. 345/7, ostatní plocha,
- p. č. 345/25, ostatní plocha,
- p. č. 345/29, ostatní plocha,
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- p. č. 447/2, ostatní plocha,
- p. č. 696/266, ostatní plocha,
- p. č. 697/2, ostatní plocha,
- p. č. 698/30, ostatní plocha,
- p. č. 927/3, ostatní plocha,
- p. č. 1490/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Slušovice, náměstí Svobody 25, 763 15
Slušovice, IČ 00284475;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Dolní Ves:
- p. č. 636/9, ostatní plocha,
- p. č. 924/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ
00283916;
5. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 972-169/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták:
- p. č. 336/60, ostatní plocha o výměře 60 m 2,
- p. č. 345/2 , ostatní plocha o výměře 137 m 2,
od města Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916;
6. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1641-41/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 281/24, ostatní plocha o výměře 6 m 2,
- p. č. 281/25, ostatní plocha o výměře 4 m 2,
- p. č. 281/26, ostatní plocha o výměře 3 m 2,
- p. č. 4453/36, ostatní plocha o výměře 71 m 2,
- p. č. 4453/47, ostatní plocha o výměře 1 m 2,
- p. č. 4453/48, ostatní plocha o výměře 1 m 2,
- p. č. 4453/50, ostatní plocha o výměře 7 m 2,
od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 41/2, ostatní plocha,
- p. č. 2009/14, ostatní plocha,
- p. č. 2009/27, ostatní plocha,
- p. č. 2009/32, ostatní plocha,
- p. č. 2011/2, ostatní plocha,
- p. č. 2030/3, ostatní plocha,
- p. č. 2040/12, ostatní plocha,
- p. č. 2040/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Držková, č. p. 106, 763 19 Držková, IČ 00568546;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u
Napajedel:
- p. č. 1544, ostatní plocha,
- p. č. 1580/4, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u
Napajedel:
- p. č. 2356/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u
Napajedel:
- p. č. 1535, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína:
- p. č. 3096/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Veselá a k. ú. Veselá u Zlína:
- p. č. 831/11, ostatní plocha,
- p. č. 831/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 688-216/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz:
- p. č. 4798/3, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
14. odděleného z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým
plánem pro obec a k. ú. Napajedla, jehož lokalizace je upřesněna přiloženým
situačním plánkem viz příloha č. 0715-15-P02:
- p. č. 1560/17, ostatní plocha, do výměry cca 30 m 2,
zapsaného na LV č. 10001od města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61
Napajedla, IČ 00284220;
15. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 507-258/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 4163/7, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
od obce Ostrožská Lhota, Ostrožská Lhota 14, 687 23 Ostrožská Lhota, IČ
00291196;
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16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 4153/2, ostatní plocha,
- p. č. 4153/3, ostatní plocha,
- p. č. 4153/4, ostatní plocha,
- p. č. 4153/8, ostatní plocha,
- p. č. 4153/9, ostatní plocha,
- p. č. 4153/10, ostatní plocha,
- p. č. 4153/11, ostatní plocha,
- p. č. 4154/2, ostatní plocha,
- p. č. 4154/9, ostatní plocha,
- p. č. 4154/12, ostatní plocha,
- p. č. 4154/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ostrožská Lhota, Ostrožská Lhota 14, 687 23
Ostrožská Lhota, IČ 00291196;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2470/2, zahrada,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za podmínek
dle přílohy č. 0715-15-P03, se zřízením věcného práva k předmětnému pozemku ve
prospěch převodce spočívajícího v závazku Zlínského kraje pozemek nezcizit a
nezatížit zástavním právem po dobu 15 let od jeho nabytí;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice:
- p. č. 1828/27, ostatní plocha,
- p. č. 1828/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČ
00287172;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov :
- p. č. 2/20, ostatní plocha,
- p. č. 2/22, ostatní plocha,
- p. č. 2/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČ
00287172;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 14448/2, ostatní plocha,
- p. č. 12521/25, ostatní plocha,
- p. č. 12702/68, ostatní plocha,
- p. č. 12703/6, ostatní plocha,
- p. č. 12703/8, ostatní plocha,
- p. č. 12703/11, ostatní plocha,
- p. č. 12703/14, ostatní plocha,
- p. č. 12703/15, ostatní plocha,
- p. č. 12703/18, ostatní plocha,
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- p. č. 12703/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454,
75604 Nový Hrozenkov, IČ 00304131;
21. vedený v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí:
- p. č. 2118/4, ostatní plocha,
zapsaný na LV č. 10001 od obce Lešná, č. p. 36, 75641 Lešná, IČ 00303992;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 730/16, ostatní plocha,
- p. č. 730/9, ostatní plocha,
- p. č. 731/6, ostatní plocha,
- p. č. 731/11 ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ 00304925;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3473/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Bečva:
- p. č. 5820/20, ostatní plocha,
- p. č. 5851/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Chvalčov:
- p. č. 1205, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2821/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- id. ½ p. č. 1041/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 351 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína:
- p. č. 1532/5, ostatní plocha,
- p. č. 1591/8, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- id. 2/18 p. č. 2992/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 228 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 7166/22, ostatní plocha,
- p. č. 7166/23, ostatní plocha,
- p. č. 7166/24, ostatní plocha,
- p. č. 7166/25, ostatní plocha,
- p. č. 7166/26, ostatní plocha,
- p. č. 7166/32, ostatní plocha,
- p. č. 7166/33, ostatní plocha,
- p. č. 7166/34, ostatní plocha,
- p. č. 7166/35, ostatní plocha,
- p. č. 7166/36, ostatní plocha,
- p. č. 7166/37, ostatní plocha,
- p. č. 7166/38, ostatní plocha,
- p. č. 7166/39, ostatní plocha,
- p. č. 7166/41, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
Uherský Brod, IČ 00291463;
31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
- id. ½ p. č. 2159/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1142 od obce Podhradní Lhota, Podhradní Lhota 150, 76871
Podhradní Lhota, IČ 00287610;
32. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 1128/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za podmínek dle
přílohy č. 0715-15-P04, se zřízením věcného práva k předmětnému pozemku ve
prospěch převodce spočívajícího v závazku Zlínského kraje pozemek nezcizit a
nezatížit zástavním právem po dobu 10 let od jeho nabytí;;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/24, ostatní plocha,
- p. č. 2337/25, ostatní plocha,
- p. č. 2337/26, ostatní plocha,
- p. č. 2337/28, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 417 od Římskokatolické farnosti Všemina, se sídlem Všemina
81, 763 15 Všemina, IČ 46311394 za cenu ve výši 26.300 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
a)
- p. č. 2009/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 50 od Karly Kopečné, bytem Vlčková 149, 763 19 Vlčková za
cenu ve výši 8.650 Kč;
b)
- p. č. 2009/28, ostatní plocha,
- p. č. 2009/29, ostatní plocha,
- p. č. 2009/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 510, od manželů Radima a Jany Polepilových, oba bytem
Držková 133, 763 19 Držková za cenu ve výši 6.200 Kč;
c)
- p. č. 2009/34, ostatní plocha,
- p. č. 2009/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 327, od manželů MUDr. Martina a MUDr. Evy Jašových, oba
bytem Hradská I 246, 763 17 Lukov za cenu ve výši 3.150 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
- p. č. 5295/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1205 od Dany Miklíčkové, bytem Štítná nad Vláří 374, 763 33
Štítná nad Vláří-Popov, Petry Žalkové, bytem Družba 1211, Brumov, 763 31
Brumov-Bylnice za cenu ve výši 1.050 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Dolní Ves:
- p. č. 1612, ostatní plocha,
- p. č. 1613/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1310 od Oldřicha Vaňhary, bytem Komenského 252, Horní Ves,
763 16 Fryšták za cenu ve výši 49.300 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná Žilín:
- p. č. 1715/13, ostatní plocha,
- p. č. 1980/8, ostatní plocha,
- p. č. 1980/11, ostatní plocha,
- p. č. 1980/12, ostatní plocha,
- p. č. 1980/13, ostatní plocha,
- p. č. 1980/14, ostatní plocha,
- p. č. 1980/15, ostatní plocha,
- p. č. 1980/17, ostatní plocha,
- p. č. 1980/18, ostatní plocha,
- p. č. 1980/20, ostatní plocha,
- p. č. 1980/25, ostatní plocha,
- p. č. 1980/28, ostatní plocha,
- p. č. 1980/30, ostatní plocha,
- p. č. 1980/31, ostatní plocha,
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- p. č. 1980/32, ostatní plocha,
- p. č. 1980/34, ostatní plocha,
- p. č. 1980/36, ostatní plocha,
- p. č. 1980/46, ostatní plocha,
- p. č. 1980/47, ostatní plocha,
- p. č. 1980/48, ostatní plocha,
- p. č. 1980/49, ostatní plocha,
- p. č. 1980/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 14 od Lumíra Buriánka, bytem Kladná Žilín 77, 763 26
Luhačovice za cenu ve výši 431.800 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u
Napajedel:
- p. č. 1578, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 213 od Zdeňka Čížka, bytem Školní 1299, 765 02 Otrokovice
za cenu ve výši 16.170 Kč, s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
bude kupující;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Mirošov u
Valašských Klobouk:
- p. č. 553/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1736 od ČR - Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve
výši 15.295 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Polichno:
- p. č. 916/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 19 od ČR – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 157.076 Kč+DPH, s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z nabytí nemovitých věcí hradí
kupující;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
a)
- p. č. 4009/29, ostatní plocha,
- p. č. 4009/47, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1058 od Zbyňka Tomáštíka, bytem Jalubí 520, 687 05 Jalubí za
cenu ve výši 7.550 Kč;
b)
- p. č. 4008/62, ostatní plocha,
- p. č. 4009/8, ostatní plocha,
- p. č. 4009/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1331 od Vojtěcha Býčka, bytem Kudlovice 318, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 7.650 Kč;
c)
- p. č. 4008/18, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 1395 od Miroslava Varmuži, bytem Kudlovice 84, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 10.500 Kč;
d)
- p. č. 3480/2, ostatní plocha,
- p. č. 4009/95, ostatní plocha,
- p. č. 4009/103, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 282 od Jaromíra Hammera, bytem Kudlovice 56, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 4.100 Kč;
e)
- p. č. 4008/23, ostatní plocha,
- p. č. 4008/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 180 od Ivana Huťky, bytem Kudlovice 138, 687 03 Kudlovice za
cenu ve výši 6.800 Kč;
f)
- p. č. 4009/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1003 od Jarmily Řezníčkové, bytem Kudlovice 22, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 2.700 Kč;
g)
- p. č. 4009/34, ostatní plocha,
- p. č. 4009/97, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 290 od Ludmily Vlkové, bytem Kudlovice 285, 687 03 Kudlovice
za cenu ve výši 5.200 Kč;
h)
- p. č. 4009/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 341 od Marie Horáčkové, bytem Kudlovice 277, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 5.150 Kč;
i)
- p. č. 4009/11, ostatní plocha,
- p. č. 4009/23, ostatní plocha,
- p. č. 4009/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 135 od Jaroslava Rožka, bytem Kudlovice 271, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 9.150 Kč;
j)
- p. č. 4009/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 957 od Dagmar Tomajové, bytem Pionýrská 533, 672 01
Moravský Krumlov za cenu ve výši 4.550 Kč;
k)
- p. č. 4009/31, ostatní plocha,
- p. č. 4009/32, ostatní plocha,
- p. č. 4009/35, ostatní plocha,
- p. č. 4009/49, ostatní plocha,
- p. č. 4009/83, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1521 od Pomoraví Babice, a. s., se sídlem Babice 52, 687 03
Babice, IČ 25318730, za cenu ve výši 18.250 Kč;
l)
- p. č. 4009/75, ostatní plocha,
- p. č. 4009/76, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 53 od Jiřího Babáčka, bytem Babice 580, 687 03 Babice za cenu
ve výši 3.750 Kč;
m)
- p. č. 4009/63, ostatní plocha,
- p. č. 4009/64, ostatní plocha,
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- p. č. 4009/107, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1034 od Bc. Libora Matuly, bytem Vaníčkova 820/19, 747 06
Opava – Kylešovice, Ing. Víta Matuly, bytem Vaníčkova 820/19, 747 06 Opava Kylešovice za cenu ve výši 3.950 Kč;
n)
- p. č. 4009/112, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2089 od Ing. Vlastimila Kučery, bytem Kudlovice 25, 687 03
Kudlovice za cenu ve výši 2.850 Kč;
o)
- p. č. 4009/10, ostatní plocha,
- p. č. 4009/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 104 od Františka Brázdila, bytem Halenkovice 332, 763 63
Halenkovice za cenu ve výši 4.450 Kč;
p)
- p. č. 4009/6, ostatní plocha,
- p. č. 4009/7, ostatní plocha,
- p. č. 4009/12, ostatní plocha,
- p. č. 4009/22, ostatní plocha,
- p. č. 4009/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1035 od Miroslava Kučery, bytem Kudlovice 300, 687 03
Kudlovice, Rostislava Kučery, bytem Kudlovice 54, 687 03 Kudlovice za cenu ve výši
10.100 Kč;
r)
- p. č. 4008/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 215 od Petra Šohajka, bytem Táborská 2304, 407 47 Varnsdorf,
Věry Vlaché, bytem Trávník 7, 503 27 Osice za cenu ve výši 4.850 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 6946, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1362 od Ing. Františka Habarty, bytem Hilmarova 678/1, 152 00
Praha 5- Hlubočepy za cenu ve výši 3.050 Kč;
b)
- p. č. 6969, ostatní plocha,
- p. č. 8817, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2535 od Dušana Machaly, bytem Nivky 714, 687 22 Ostrožská
Nová Ves za cenu ve výši 6.600 Kč;
c)
- p. č. 7044, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 195 od Víta Machaly, bytem Hradišťská 84, 687 24 Uherský
Ostroh - Kvačice za cenu ve výši 24.850 Kč;
d)
- p. č. 7046, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1865 od Vlasty Botkové, bytem nám. T. G. Masaryka 70, 783
44 Náměšť na Hané za cenu ve výši 19.100 Kč;
e)
- p. č. 6977, ostatní plocha,
- p. č. 8832, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 509 od Rostislava Matušky, bytem Osvobození 204, 687 22
Ostrožská Nová Ves - Chylice za cenu ve výši 6.250 Kč;
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f)
- p. č. 8783, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2231 od Josefa Vaňka, bytem Ostrožská Lhota 493, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.700 Kč;
g)
- p. č. 5809, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1108 od Ludmily Šálkové, bytem Dědina 36, 687 22 Ostrožská
Nová Ves za cenu ve výši 20.100 Kč;
h)
- p. č. 5829, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1516 od Antonína Machaly, bytem Dědina 984, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 6.400 Kč;
i)
- p. č. 7056, ostatní plocha,
- p. č. 7057, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 413 od Antonína Húska, bytem Dědina 379, 687 22 Ostrožská
Nová Ves - Chylice za cenu ve výši 17.700 Kč;
j)
- p. č. 6985, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1004 od Antonína Matuštíka, bytem Ostrožská Lhota 459, 687
23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 9.350 Kč;
k)
- p. č. 7051, ostatní plocha,
- p. č. 7052, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2742 od Jaroslava Nedbala, bytem Mírová 910, 687 22
Ostrožská Nová Ves a Ostrožsko, a. s., se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687 23
Ostrožská Lhota, IČ 25302451, za cenu ve výši 58.800 Kč;
l)
- p. č. 5754, ostatní plocha,
- p. č. 5812, ostatní plocha,
- p. č. 5820, ostatní plocha,
- p. č. 5824, ostatní plocha,
- p. č. 5852, ostatní plocha,
- p. č. 6929, ostatní plocha,
- p. č. 6943, ostatní plocha,
- p. č. 6973, ostatní plocha,
- p. č. 6974, ostatní plocha,
- p. č. 8800, ostatní plocha,
- p. č. 8824, ostatní plocha,
- p. č. 8831, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2905 od Ostrožsko, a. s., se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687
23 Ostrožská Lhota, IČ 25302451, za cenu ve výši 39.250 Kč;
m)
- p. č. 7027, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2658 od Marie Kostrůnkové, bytem Lhotská 157, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 6.850 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 4656/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1375 od Ostrožsko, a. s., se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687
23 Ostrožská Lhota, IČ 25302451, za cenu ve výši 39.500 Kč;
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12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlechov:
a)
- p. č. 497/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2024 od Ing. Jaromíra Maňáska, bytem Výstavní 1095, 739 61
Třinec - Lyžbice za cenu ve výši 13.250 Kč;
b)
- p. č. 490/3, ostatní plocha,
- p. č. 490/4, ostatní plocha,
- p. č. 490/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 32 od Miloslava Elíska, bytem Tupesy 25, 687 07 Tupesy,
Zdeňky Sátorové, bytem Tupesy 47, 687 07 Tupesy, Ludmily Sedlářové, bytem
Tupesy 135, 687 07 Tupesy za cenu ve výši 23.900 Kč;
c)
- p. č. 496/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 994 od ZENERGO a. s., se sídlem Čejč 61, 696 14 Čejč, IČ
29269661, za cenu ve výši 20.900 Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3191/78, ostatní plocha,
- p. č. 3257/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1293 od ZENERGO a. s., se sídlem Čejč 61, 696 14 Čejč, IČ
29269661, za cenu ve výši 14.850 Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3525/40, ostatní plocha,
- p. č. 3541/51, ostatní plocha,
- p. č. 3541/52, ostatní plocha,
- p. č. 3541/58, ostatní plocha,
- p. č. 3541/59, ostatní plocha,
- p. č. 3541/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1140 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice 308, 687
37 Polešovice, IČ 25505769, za cenu ve výši 8.300 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
a)
- p. č. 894/123, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 741 od Josefa Stodůlky, bytem Štěpnická 1041, 686 06 Uherské
Hradiště za cenu ve výši 550 Kč;
b)
- p. č. 894/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 561 od Jaromíry Janíčkové, bytem Kostelany nad Moravou 252,
686 01 Kostelany nad Moravou za cenu ve výši 2.600 Kč;
c)
- p. č. 894/84, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 485 od Luboše Krejcárka, bytem Pod Bořím 485, 763 14 Zlín
za cenu ve výši 250 Kč;
d)
- p. č. 894/138, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 970 od Antonína Dobeše, bytem Pionýrů 1167, 763 02 Zlín Malenovice za cenu ve výši 1.900 Kč;
e)
- p. č. 894/6, ostatní plocha,
- p. č. 894/7, ostatní plocha,
- p. č. 894/8, ostatní plocha,
- p. č. 894/9, ostatní plocha,
- p. č. 894/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 935 od LA FOOD s. r. o., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla,
IČ 26941325, za cenu ve výši 30.500 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- p. č. 6296/129, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 511 od Jany Karaman, bytem Fučíkova čtvrť 595, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 14.050 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2268/171, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1598 od BAŤA, akciová společnost, se sídlem Dlouhá 130, 762
22 Zlín, IČ 44268050, za cenu ve výši 21.050 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
a)
- p. č. 819/40, ostatní plocha,
- p. č. 819/50, ostatní plocha,
- p. č. 819/54, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 85 od XYIENCE, a. s., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno –
Zábrdovice, IČ 27722911, za cenu ve výši 45.650 Kč;
b)
- p. č. 819/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 283 od Dagmar Nevtípilové, bytem č. p. 110, 768 71 Komárno
za cenu ve výši 11.400 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2639/88, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2068 od PhDr. Květoslavy Hrabovské, bytem U Trojáku 4585,
760 05 Zlín a od Aleny Neplechové, bytem Palánek 158/2, 682 01 Vyškov - Brňany
za cenu ve výši 800 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Cetechovice:
- p. č. 1479/19, ostatní plocha,
- p. č. 1479/20, ostatní plocha,
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- p. č. 1479/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 176 od Jiřího Svozílka, bytem č. p. 127, 768 02 Cetechovice a
od Marcely Svozílkové, bytem Vrobelova 2411/17, 767 01 Kroměříž za cenu ve výši
8.000 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
a)
- p. č. 4342/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 512 od ZEPO Loukov, a. s., se sídlem Loukov 122, 768 75
Loukov u Kroměříže, IČ 25517147, za cenu ve výši 1.700 Kč;
b)
- p. č. 4342/8, ostatní plocha,
- p. č. 4342/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 65 od Zbyňka Baďuříka, bytem Loukov 1, 768 75 Loukov u
Kroměříže a od Aleny Kunderové, bytem Loukov 32, 768 75 Loukov u Kroměříže za
cenu ve výši 2.300 Kč;
c)
- p. č. 4342/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 367 od Ing. Miloslava Bělíka, bytem Karla Havlíčka Borovského
619, 356 01 Sokolov a od Michaely Bělíkové, bytem Lhotka č. p. 40, 277 31 Velký
Borek za cenu ve výši 800 Kč;
d)
- id. 1/2 p. č. 4342/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 210 od Josefa Burdy, podíl id. 1/4, bytem Loukov 47, 768 75
Loukov u Kroměříže a od Heleny Burdové, podíl id. 1/4, bytem Loukov 47, 768 75
Loukov u Kroměříže za cenu ve výši 3.075 Kč;
e)
- p. č. 4342/9, ostatní plocha,
- p. č. 4342/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 379 od Miloslava Petříka, bytem Loukov 213, 768 75 Loukov u
Kroměříže za cenu ve výši 950 Kč;
f)
- p. č. 4342/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 124 od Aloise Olivíka, bytem Loukov 100, 768 75 Loukov u
Kroměříže za cenu ve výši 3.050 Kč;
g)
- p. č. 4342/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 191 od Josefa Třetiny, bytem Loukov 75, 768 75 Loukov u
Kroměříže za cenu ve výši 4.100 Kč;
h)
- p. č. 4342/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 78 od Antonína Doláka, bytem Loukov 214, 768 75 Loukov u
Kroměříže za cenu ve výši 68.000 Kč;
i)
- p. č. 4342/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 123 od Ctirada Dobrovského, bytem Černého 802/8, 635 00
Brno – Bystrc, od Danuše Domanské, bytem č. p. 345, 783 57 Tršice, od Jarmily
Karníkové, bytem 1. Května 218/5, 751 24 Přerov a od Jana Sítaře, bytem Kollárovo
nám. 697/9, 779 00 Olomouc za cenu ve výši 3.400 Kč;
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j)
- p. č. 4342/12, ostatní plocha,
- p. č. 4342/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 159 od Aleny Pospíšilové, bytem Újezd 884/7, 769 01 Holešov
za cenu ve výši 1.710 Kč;
k)
- p. č. 4342/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 466 od Rostislava Burdy, bytem Višňovce 1094, 768 24 Hulín
za cenu ve výši 4.100 Kč;
l)
- p. č. 4342/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 310 od Marie Plánkové, bytem Školská čtvrť 1376, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm za cenu ve výši 47.200 Kč;
m)
- p. č. 4342/40, ostatní plocha,
- p. č. 4342/41, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 299 od Čestmíra Hlavičky, bytem Loukov 160, 768 75 Loukov u
Kroměříže za cenu ve výši 2.500 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
a)
- p. č. 1169/24, ostatní plocha,
- p. č. 1169/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 27 od Eduarda Gerharda, bytem Za Drahou 1353, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, od Ing. Zbyňka Javorského, bytem Osíčko 59, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, od Marie Pechové, bytem Za Příhonem 975, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem, od Miroslava Švehlíka, bytem Osíčko 6, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem a od Vlastimila Vičara, bytem Osíčko 108, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
za cenu ve výši 4.700 Kč;
b)
- p. č. 1169/53, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 77 od Vlastimila Vičara, bytem Osíčko 108, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 9.750 Kč;
c)
- p. č. 1169/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 353 od Michaely Zahurákové DiS., bytem Osíčko 132, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 4.000 Kč;
d)
- p. č. 1169/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 182 od Františka Majtána a Věry Majtánové, oba bytem Osíčko
155, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 1.450 Kč;
e)
- p. č. 1169/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 178 od manželů Františka Hlaváče a Svatavy Hlaváčové, oba
bytem Osíčko 38, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 300 Kč;
f)
- p. č. 1169/25, ostatní plocha,
- p. č. 1169/26, ostatní plocha,
- p. č. 1169/79, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 76 od Miroslava Švehlíka, bytem Osíčko 6, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 350 Kč;
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g)
- p. č. 1169/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 198 od Miroslava Švehlíka, bytem Osíčko 6, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 15.350 Kč;
h)
- p. č. 1169/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 96 od Pavla Smolky, bytem Osíčko 27, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 2.350 Kč;
i)
- p. č. 1169/74, ostatní plocha,
- p. č. 1169/75, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 302 od Ing. Radka Mikulíka, bytem Osíčko 88, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 16.500 Kč;
j)
- p. č. 1169/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 266 od Martina Mikulíka, bytem č. p. 560, 756 22 Hošťálková
za cenu ve výši 5.250 Kč;
k)
- p. č. 1169/48, ostatní plocha,
- p. č. 1169/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 275 od Josefa Čecha, bytem Lískovec 127, 738 01 FrýdekMístek za cenu ve výši 8.050 Kč;
l)
- p. č. 1169/56, ostatní plocha,
- p. č. 1169/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 279 od MUDr. Radmily Brázdové, bytem Masarykova 6, 763 16
Lukoveček – Fryšták a od Martiny Křístkové, bytem Husitská 335/8, 779 00 Olomouc
za cenu ve výši 9.400 Kč;
m)
- p. č. 1169/42, ostatní plocha,
- p. č. 1169/45, ostatní plocha,
- p. č. 1169/47, ostatní plocha,
- p. č. 1169/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 250 od Františka Ondrouška, bytem Osíčko 44, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 13.800 Kč;
n)
- p. č. 1169/38, ostatní plocha,
- p. č. 1169/43, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 82 od manželů Jiřího Zábranského a Anny Zábranské, oba
bytem Osíčko 17, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 7.750 Kč;
o)
- p. č. 1169/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 89 od manželů Pavla Škrabala a Zdenky Škrabalové, oba bytem
Osíčko 10, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 500 Kč;
p)
- p. č. 1169/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 173 od Mgr. Ireny Hradilové, bytem Sokolská 1094, 757 01
Valašské Meziříčí za cenu ve výši 160.800 Kč;
q)
- p. č. 1169/6, ostatní plocha,
- p. č. 1169/82, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 103 od Lubomíra Holotíka, bytem Osíčko 46, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 12.200 Kč.
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
a)
- p. č. 1041/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 57 od Jany Dohnalové, bytem Osíčko 86, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 550 Kč;
b)
- p. č. 1041/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 187 od Josefa Bělíka, bytem Osíčko 104, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 2.300 Kč;
c)
- p. č. 1041/25, ostatní plocha,
- p. č. 1041/26, ostatní plocha,
- p. č. 1041/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 216 od Vladimíra Trhlíka, bytem Havlíčkova 1176, 757 01
Valašské Meziříčí za cenu ve výši 2.150 Kč;
d)
- p. č. 1041/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 161 od Ludmily Bukovjanové, bytem č. p. 70, 768 71 Podhradní
Lhota za cenu ve výši 50 Kč;
e)
- p. č. 1041/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 135 od Hany Vajglové, bytem Schlattauerova 577/6, 757 01
Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou za cenu ve výši 3.200 Kč;
f)
- p. č. 1041/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 323 od Daniela Zbrožka, bytem Seifertova 706/1, 757 01
Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou za cenu ve výši 100 Kč;
g)
- p. č. 1041/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 219 od Jaromíra Janalíka, bytem Skalka II 193, 760 01 Zlín –
Kudlov a od Jany Nevláčilové, bytem Masarykova 649, 769 01 Holešov za cenu ve
výši 50 Kč;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/60, ostatní plocha,
- p. č. 2560/95, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 773 od AsisTeam s. r. o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00
Praha, IČ 28319061, od Ing. Aleny Bernardové, bytem Tyršova 1289/51, 746 01
Opava a od Ing. Marty Ďuranové, bytem Budčická 446, 190 16 Újezd nad Lesy,
Praha 9 za cenu ve výši 1.750 Kč;
b)
- p. č. 2560/58, ostatní plocha,
- p. č. 2560/93, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 774 od Ing. Aleny Bernardové, bytem Tyršova 1289/51, 746 01
Opava a od Ing. Marty Ďuranové, bytem Budčická 446, 190 16 Újezd nad Lesy,
Praha 9 za cenu ve výši 800 Kč;
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c)
- p. č. 171/3, ostatní plocha,
- p. č. 2151/33, ostatní plocha,
- p. č. 2151/34, ostatní plocha,
- p. č. 2151/35, ostatní plocha,
- p. č. 2151/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1731 od ČR - Lesů České republiky, s. p., IČ 42196451, se
sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši
61.529 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1281/51, ostatní plocha,
- p. č. 1281/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1399 od ČR - Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 529.884 Kč;
26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
- p. č. 2328, ostatní plocha,
- p. č. 1167/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 641 od ČR - Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 258.961 Kč;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nová Dědina:
- p. č. 980/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 540 od ČR - Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 60.195Kč;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Janová a k. ú. Janová:
a)
- p. č. 2992/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1463 od Ladislava Kameniczkého, bytem Janová 64, 755 01
Janová za cenu ve výši 600 Kč;
b)
- p. č. 2992/1, ostatní plocha,
- p. č. 2992/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 221 od Lenky Holcové, bytem Janová 90, 755 01 Janová, od
Ladislava Kameniczkého, bytem Janová 64, 755 01 Janová, od Lubomíra Kotrly,
bytem Janová 260, 755 01 Janová za cenu ve výši 19.500 Kč;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
a)
- p. č. 16535/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 120 od Zdeňka Mikuše, bytem Na Plavisku 1234, 755 01 Vsetín
a od Ing. Evy Mikušové, bytem Hábova 1562/4, Stodůlky, 155 00 Praha za cenu ve
výši 2.050 Kč;
b)
- id. ½ p. č. 16535/60, ostatní plocha,
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- id. ½ p. č. 16535/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 125 od Josefa Kubáně, bytem Hovězí 549, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 98.000 Kč;
30. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko:
- p. č. 1467/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 972 od ČR – Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 31.461 Kč;
31. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou:
- p. č. 1628/18, ostatní plocha,
- p. č. 1628/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 57 od Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 8.030 Kč;
32. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarcová:
- p. č. 135/26, ostatní plocha,
zapsaný na LV č. 282 od Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 610 Kč;
33. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4992/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2195 od CIPRES FILTR BRNO s. r. o., Rebešovická 141/13.
643 00 Brno - Chrlice, IČ 46976531, za cenu ve výši 63.270 Kč;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína:
- p. č. 1513/1, ostatní plocha,
- p. č. 1514/11, ostatní plocha,
- p. č. 1514/34, ostatní plocha,
- p. č. 1514/35, ostatní plocha,
- p. č. 1514/36, ostatní plocha,
- p. č. 1514/37, ostatní plocha,
- p. č. 1513/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 292 od manželů Petra a Jitky Krabicových, bytem Zelená 1505,
755 01 Vsetín , za cenu ve výši 281.016 Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující;
35. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. st. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu
č. p. 40, včetně veškerého příslušenství, zejména dílny, přístřešku, skladu I a II,
dřevníku,
zapsaného na LV č. 328 od Evy Trojčákové, bytem nám. sv. Michala 512/5, 793 26
Vrbno pod Pradědem, za cenu ve výši 668.200 Kč.
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II. předat nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1.-13., 15. - 16., 18. - 31. a B. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761
23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě A. 14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČ 70850976,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedenou v bodě A. 17. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré
Město, IČ 60371790;
- uvedené v bodě A. 32. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725,75661 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843393, a to ke dni jeho nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedenou v bodě A. 11. usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0212/Z10/13 ze
dne 18.12.2013, a to p. č. 2012/15, ostatní plocha, oddělenou z původních parcel
číslo 2010/3 a 2012/1 geometrickým plánem č. 2870- 32/2014, k. ú. Valašské
Meziříčí - město k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín,
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827;

III. uložit
- vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Střední
odborné školy a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ
60371790, zajistit plnění všech podmínek a povinností stanovených v článku IV. a
V. následně uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2470/2 v k.
ú. Staré Město u Uherského Hradiště z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,
do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 15 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
- vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725,75661 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843393 zajistit plnění všech podmínek a povinností stanovených
v článku IV. a V. následně uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.
č. 1128/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ
69797111, do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 386.533 Kč a penále ve
výši 260.507 Kč, vyměřeného organizaci Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín, IČ 27744485, Platebním
výměrem č. 43/2015/IAK na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně dne
03.08.2015, č. j. 47916/2015 IAK a opravným rozhodnutím č. 1/2015 IAK na odvod
penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 11.08.2015 č. j. KUZL 49713/2015 IAK
ve výši 260.507 Kč, viz příloha č. 0716-15-P03. Prominutí úhrady odvodu a penále
je poskytnutím podpory de minimis, ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis zveřejněného v Ústředním věstníku L 352/1 dne 24.12.2013,
dle přílohy č. 0716-15-P12;
b) vzít na vědomí
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 25. června 2015 č. j. KUZL 37954/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to promíjí částka 9.586.579,76
Kč a nepromíjí se částka 195.108,92 Kč Slovácké základní umělecké škole, s. r. o.,
Palackého náměstí 260, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27727742, uloženého
Platebním výměrem č. 22/2015/IAK na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne
20.04.2015 č. j. KUZL 24868/2015/IAK ve výši 9.781.688,68 Kč, viz příloha č. 071615-P07;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 15. června 2015 č. j. KUZL 35723/2015, kterým se nevyhovuje žádosti o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 4.757 Kč Základní škole a
Mateřské škole Mikulůvka, okres Vsetín, Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička, IČ
70918023, uloženého Platebním výměrem č. 24/2015/IAK na penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 02.06.2015 č.j. KUZL 34117/2015 IAK ve výši 4.757 Kč,
viz příloha č. 0716-15-P08;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 7. července 2015 č. j. KUZL 41207/2015, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 38.876 Kč Základní škole Staré
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, 686
03 Staré Město, IČ 75022567, uloženého Platebním výměrem č. 34/2015 IAK na
odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 26.06.2015 č. j. KUZL 39418/2015 IAK
ve výši 38.876 Kč, viz příloha č. 0716-15-P09;
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- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 11. srpna 2015 č. j. KUZL 50013/2015, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 17.102 Kč Základní škole Staré Město,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, 686 03 Staré
Město, IČ 75022567, uloženého Platebním výměrem č. 44/2015 IAK na odvod
penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 03.08.2015 č.j. KUZL 47915/2015 IAK
a opravným rozhodnutím č. 2/2015 IAK na odvod penále za porušení rozpočtové
kázně ze dne 11.08.2015 č. j. KUZL 49714/2015 IAK ve výši 17.102 Kč, viz příloha
č. 0716-15-P11.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R17/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0152/2015, dle přílohy č. 0737-15-P01.

27

Účelová neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí ČR na podporu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R17/15

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle
vzoru smlouvy v příloze
č. 0741-15-P01, mezi Zlínským krajem a:
A) Alcedo - středisko volného času Vsetín, IČ 00851922, ve výši 33.000 Kč,
B) Severomoravské regionální sdružení ČSOP, IČ 64123162, ve výši 33.000 Kč,
C) ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, IČ 44117477, ve výši 15.000 Kč,
D) Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s., IČ 25553976, ve
výši 33.000 Kč,
E) ZO ČSOP Veronica, IČ 13693620, ve výši 33.000 Kč;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0156/2015, dle přílohy č. 0741-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace a
uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle vzoru smlouvy v příloze č. 0741-15-P01, pro
subjekt Líska, občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
ve Zlínském kraji, IČ 28558863, ve výši 33.000 Kč.
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Podpora na úseku životního prostředí a rozvoje venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestičních účelových dotací obcím oceněným v rámci krajského
kola soutěže Vesnice roku 2015 v členění:
a) Obci Babice, IČ 00290777, dotaci ve výši 500.000 Kč na projekt „Oprava
kulturního domu, propagační materiály obce, slavnost vyhlášení Vesnice Zlínského
kraje roku 2015“;
b) Obci Hošťálková, IČ 00303798, dotaci ve výši 300.000 Kč na projekt „Úprava části
zámeckého parku pro kulturně společenské akce Hošťálková“;
c) Obci Pitín, IČ 00291234, dotaci ve výši 200.000 Kč na projekt „Pořízení
dataprojektoru, ozvučení, žaluzie, konferenční stoly, židle a věšáky“;
d) Obci Slavkov, IČ 00291315, dotaci ve výši 110.000 Kč na projekt „Pořízení
vybavení, opravy a malování v budovách - obecní úřad, sportovní hala, kaple Sv.
Zdislavy a knihovna Slavkov“;
e) Obci Rajnochovice, IČ 00287661, dotaci ve výši 50.000 Kč na projekt „Pořízení
vybavení třídy v ZŠ Rajnochovice“;
f) Obci Topolná, IČ 00291421, dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt „Pořízení
turistického odpočívadla“;
g) Obci Březová, IČ 00290858, dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt „Propagační
materiály obce“
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru přílohy č.
0739-15-P03;
2. poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku pro obnovu venkova Zlínského
kraje, se sídlem v Lidečku č. p. 467, 756 15 Lidečko, IČ 04276701, ve výši
300.000 Kč na akci "Národní konference venkov 2015" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0739-15-P07;
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1692/2015/STR uzavřené s Povodím Moravy,
s. p., IČ70890013 dle přílohy č. 0739-15-P09;
4. uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje
a) č. D/0386/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Místní akční skupinou
Valašsko – Horní Vsacko, z. s., IČ 28559908,
b) č. D/0381/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Místní akční skupinou
Rožnovsko, z. s., IČ 27034925,
c) č. D/0380/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Ploština, z. s., IČ
27000354,
d) č. D/0388/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Místní akční skupinou
Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z. s., IČ 22682252,
e) č. D/0374/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Buchlov, z. s., IČ
26662698,
f) č. D/0383/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Místní akční skupinou
Severní Chřiby a Pomoraví, z. s., IČ 27057607,
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g) č. D/0375/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Hornolidečska, z. s.,
IČ 26676109,
h) č. D/0390/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Staroměstsko, z. s.,
IČ 22707441,
i) č. D/0379/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Místní akční skupinou
Horňácko a Ostrožsko, z. s., IČ 27016005,
j) č. D/0387/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s o. p. s. Luhačovské Zálesí,
IČ 27735109,
k) č. D/0376/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Střední Vsetínsko, z.
s., IČ 27053458,
l) č. D/0377/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Místní akční skupinou Dolní
Poolšaví, z. s., IČ 27057593,
m) č. D/0378/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Východní Slovácko,
z. s., IČ 27015777,
a uzavření dodatků ke smlouvám s výše uvedenými místními akčními skupinami
podle vzoru dle přílohy č. 0739-15-P11;
5. uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje:
a) č. D/0373/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Bojkovska, z. s., IČ
27012239 dle přílohy č. 0739-15-P12;
b) č. D/0391/2014/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s o. p. s. Jižní Haná, IČ
29372232, dle přílohy č. 0739-15-P13;
6. uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje:
a) č. D/1337/2015/STR uzavřené s o. p. s. Jižní Haná, IČ 29372232, dle přílohy č.
0739-15-P14;
b) č. D/1336/2015/STR uzavřené s MAS Bojkovska, z. s., IČ 27012239, dle přílohy
č. 0739-15-P15;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2015, dle přílohy č. 0739-15-P16.

29

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 56

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 56 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování města Uherský Ostroh, dle přílohy
č. 0738-15-P02.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R17/15

schvaluje
projektový rámec projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje", dle přílohy č. 0740-15-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Program
výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" v souladu s projektovým
rámcem, dle přílohy č. 0740-15-P02, do konečné podoby projektové žádosti v
termínu do 30.09.2015;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit projektovou žádost na
projekt „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“ v termínu
do 30.09.2015;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou a finanční specifikaci Programu
výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, dle přílohy č. 0740-15-P03.

31

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - mimořádné splátky úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R17/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0160/2015, dle přílohy č. 0774-15-P02.
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Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených
ze zdravotního pojištění (léčiva)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R17/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0150/2015, dle přílohy č. 0773-15-P01.
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Zdravotnictví - poskytnutí investiční dotace na projekt "Modernizace a
obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A. schválit:
1. poskytnutí účelové investiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989
na financování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexní onkologické péče KNTB Zlín III“, registrační číslo projektu
CZ.1.06/3.2.01/19.09750 podporovaného Integrovaným operačním programem,
oblast intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a
Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků)
národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí ve výši
24.684.000 Kč, maximálně však 15 % celkových způsobilých výdajů projektu;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č. 0775-15-P03;
B. vzít na vědomí informaci o připravenosti Krajské nemocnice T. Bati, a. s. k čerpání
investiční dotace na pořízení nových zdravotnických přístrojů PET/CT, magnetické
rezonance a lineárního urychlovače – zadání veřejné zakázky, stavební
připravenost, dle přílohy č. 0775-15-P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2015, dle přílohy č. 0775-15-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0149/2015, dle přílohy č. 0775-15-P06.

34

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s. na rok 2015 číslo 2.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R17/15

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2015
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0776-15-P03;
schvaluje
1) investiční záměr na opravu majetku Zlínského kraje č. 1131/3/170/188/08/15
"Kroměřížské nemocnice a. s. - výměna páteřních rozvodů studené vody, teplé vody
a cirkulace – budova A, B" Kroměřížská nemocnice a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0776-15-P06 , o celkových nákladech
2.373.000 Kč;
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2) prodej železného šrotu o celkové hmotnosti 2.700 kg v ceně dle ceníku v příloze
č. 0776-15-P07, celkem 8.775 Kč bez DPH společnosti Kovošrot Kubík s. r. o., ulice
Jasenická 2102, Vsetín, IČ 29455219.

35

Anketa Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R17/15

schvaluje
složení komise pro vyhodnocení Ankety Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje dle přílohy č. 0772-15-P01.

36

Doprava - dodatky k inv. záměrům, inv. záměr, změna fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R17/15

schvaluje
A) dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 793/3/110/174/08/11-06/08/15 k
provedení díla "Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí. II/438", o
celkových nákladech 58.653.000 Kč, dle příloh č. 0729-15-P02a a č. 0729-15-P02b;
A2) dodatek č. 11 k investičnímu záměru č. 794/3/110/175/08/11-11/08/15 k
provedení díla "Silnice II/490: Holešov, JVO", o celkových nákladech 331.541.000
Kč, dle přílohy č. 0729-15-P03;
A3) dodatek č. 9 k investičnímu záměru č. 796/3/110/177/08/11-09/08/15 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. et. Bzové", o celkových
nákladech 24.791.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P04;
A4) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 906/3/110/209/09/12-06/08/15 k
provedení díla "Silnice II/150 Osíčko – Komárno", o celkových nákladech 63.121.000
Kč, dle přílohy č. 0729-15-P05;
A5) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 900/3/110/203/09/12-06/08/15 k
provedení díla "Silnice II/497: Uh.Hradiště, Jarošov- OK Kaufland ", o celkových
nákladech 30.243.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P06;
A6) dodatek č. 8 k investičnímu záměru č. 904/3/110/207/09/12-08/08/15 k
provedení díla "Silnice II/487 Ústí u Vsetína - Hovězí ", o celkových nákladech
58.447.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P07;
A7) dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 901/3/110/204/09/12-05/08/15k provedení
díla "Silnice II/432: Vážany - Jarohněvice ", o celkových nákladech 17.432.000 Kč,
dle přílohy č. 0729-15-P08;
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A8) dodatek č. 8 k investičnímu záměru č. 907/3/110/210/09/12-08/08/15k provedení
díla "Silnice II/490: Nivnice - Dolní Němčí", o celkových nákladech 60.995.000 Kč,
dle přílohy č. 0729-15-P09;
A9) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 902/3/110/205/09/12-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/490: Horní Lapač - Fryšták ", o celkových nákladech
29.943.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P10;
A10) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 905/3/110/208/09/12-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/492, II/493: Pozlovice - Luhačovice ", o celkových
nákladech 19.282.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P11;
A11) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 899/3/110/202/09/12-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří ", o celkových nákladech
7.895.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P12;
A12) dodatek č. 8 k investičnímu záměru č. 903/3/110/206/09/12-08/08/15 k
provedení díla "Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024", o celkových
nákladech 16.060.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P13;
A13) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 962/3/110/213/07/13-04/08/15 k
provedení díla "Silnice II/150: Bystřice p. H., Loukov ", o celkových nákladech
17.759.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P14;
A14) dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 963/3/110/214/07/13-05/08/15 k
provedení díla "Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice ", o celkových nákladech
18.138.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P15;
A15) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 964/3/110/215/07/13-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/487 Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd", o
celkových nákladech 96.959.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P16;
A16) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 965/3/110/216/07/13-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/487 Halenkov - Nový Hrozenkov", o celkových nákladech
19.734.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P17;
A17) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 967/3/110/218/07/13-06/08/15 k
provedení díla "Silnice II/438 Dobrotice, průtah", o celkových nákladech 15.153.000
Kč, dle přílohy č. 0729-15-P18;
A18) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 968/3/110/219/07/13-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota ", o celkových nákladech
65.776.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P19;
A19) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 969/3/110/220/07/13-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/432: Cetechovice, průtah", o celkových nákladech
8.648.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P20;
A20) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 973/3/110/224/07/13-06/08/15 k
provedení díla "Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice , o celkových nákladech
29.142.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P21;
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A21) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 974/3/110/225/07/13-04/08/15 k
provedení díla "Silnice II/490: Fryšták, průtah. 1. etapa“, o celkových nákladech
7.117.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P22;
A22) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 975/3/110/226/07/13-07/08/15 k
provedení díla "Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice", o celkových nákladech
17.831.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P23;
A23) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 977/3/110/228/07/13-07/08/15 k
provedení díla "Silnice II/367: Kroměříž - Kotojedy", o celkových nákladech
24.724.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P24;
A24) dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 966/3/110/217/07/13-06/08/15 k
provedení díla "Silnice II/495: Rokytnice - Jestřabí", o celkových nákladech
60.639.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P25;
A25) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 971/3/110/222/07/13-04/08/15k
provedení díla "Silnice II/150: Komárno - hranice okr. KM/VS", o celkových
nákladech 29.977 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P26;
A26) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1013/3/110/231/01/14-03/08/15 k
provedení díla "Silnice III/4867: Rožnov p/R, most ev. č. 4867-1", o celkových
nákladech 10.794.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P27;
A27) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1014/3/110/232/01/14-04/08/15 k
provedení díla "Silnice III/05735: Vsetín, Jasenka, most ev. č. 05735-6", o celkových
nákladech 12.496.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P28;
A28) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1015/3/110/233/01/14-03/08/15 k
provedení díla "Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí ", o celkových nákladech
17.180.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P29;
A29) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1017/3/110/235/01/14-03/08/15 k
provedení díla "Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk ", o celkových nákladech
99.823000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P30;
A30) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1016/3/110/234/01/14-03/08/15 k
provedení díla "Silnice III/05743: Lidečko-Pulčín, opěrná zeď ", o celkových
nákladech 9.811.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P31;
A31) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1063/3/110/244/01/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy ", o celkových nákladech
18.687.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P32;
A32) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1031/3/110/242/04/14-03/08/15 k
provedení díla "Silnice III/05724: Mikulůvka, most ev. č. 05724-6", o celkových
nákladech 4.536.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P33;
A33) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1027/3/110/238/04/14-03/08/15 k
provedení díla "Silnice II/428: Pačlavice, most ev. č. 428-007", o celkových
nákladech 7.550.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P34;
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A34) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1029/3/110/240/04/14-02/08/15 k
provedení díla "Silnice II/437: Bystřice pod Host., most ev. č. 437-021", o celkových
nákladech 4.881.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P35;
A35) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1028/3/110/239/04/14-02/08/15 k
provedení díla "Silnice III/4876: Hutisko, mostní objekt ", o celkových nákladech
11.115.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P36;
A36) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1065/3/110/246/01/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa ", o celkových
nákladech 16.631.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P37;
A37) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1067/3/110/248/01/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice II/432: Šelešovice - Olšina ", o celkových nákladech
32.093.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P38;
A38) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1066/3/110/247/01/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice II/432: Střílky - Lískovec ", o celkových nákladech 28.635.000
Kč, dle přílohy č. 0729-15-P39;
A39) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1068/3/110/249/01/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice III/50736: Nedašova Lhota ", o celkových nákladech
58.800.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P40;
A40) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1091/3/110/262/03/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice II/481: Prostřední Bečva - Hutisko ", o celkových nákladech
23.566.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P41;
A41) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1092/3/110/263/03/15-01/08/15 k
provedení díla "Silnice III/4837: Prostřední Bečva - Pustevny", o celkových
nákladech 62.477.000 Kč, dle přílohy č. 0729-15-P42;
A42) dodatky k finančně ukončeným akcím - struktury
- dodatek č. 8 k investičnímu záměru č.647/3/110/140/10/09-08/08/15, provedení
díla "Silnice III/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 - křižovatka se silnicí I/57", o
celkových nákladech 80.399.000 Kč;
- dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 642/3/110/135/10/09-07/08/15 k provedení
díla "Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493; 2. etapa Horní Lhota", o celkových nákladech 83.826.000 Kč;
- dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 643/3/110/136/10/09-07/08/15 k provedení
díla "Silnice II/497: Šarovy - Březolupy", o celkových nákladech 127.795.000 Kč;
- dodatek č. 1 k závěrečné zprávě investičního záměru č. 644/3/110/137/10/09
provedení díla "Silnice II/432: Roštín, průtah obcí", o celkových nákladech
39.390.000 Kč;
dle přílohy č. 0729-15-P43b;
B) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č.: 1117/3/110/271/06/15
k provedení díla "Silnice III/36741: Sulimov, průjezdní úsek", o celkových nákladech
44.482.000 Kč, dle příloh č. 0729-15-P44a a č. 0729-15-P44b;
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C) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0729-15P45;
D) dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace, dle příloh č. 0729-15P46a a č. 0729-15-P46b;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření ZZK/0032/2015 dle
přílohy č. 0729-15-P48.

37

Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2015 - aktualizace č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R17/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0161/2015, dle přílohy č. 0730-15-P02.

38

Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje - záměr realizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R17/15

bere na vědomí
předložený materiál s názvem Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje - Záměr
realizace, dle přílohy č. 0731-15-P02.

39

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., jmenování členů
správní rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R17/15

jmenuje
s účinností od 28.09.2015 Mgr. Milana Filipa členem správní rady Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485.
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Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R17/15

rozhodla
ve smyslu čl. 6 odst. 3 Směrnice SM/15/03/12 o krácení dotací na podporu kulturních
aktivit a akcí z Fondu kultury Zlínského kraje všem žadatelům o 32 procent dle
přílohy č. 0722-15-P02;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
kulturních aktivit a akcí v roce 2015 v členění:
1. Dům kultury Uherský Brod – příspěvková organizace, IČ 00227986
v celkové výši 34.000 Kč na akce:
30. výročí Domu kultury Uherský Brod – 27.200 Kč
XIII. legendy moravského folklóru – 6.800 Kč
2. “Fotoklub DK Kroměříž“, IČ 22854185
ve výši 6.800 Kč na akci:
Fotobraní 2015
3. CANTICUM CAMERALE o. s., IČ 46276980
v celkové výši 15.600 Kč na akce:
O, FORTUNA – jarní vokální koncert – 8.800 Kč
Tříkrálový koncert – 6.800 Kč
4. Národopisný soubor Včelaran, IČ 44018835
ve výši 19.000 Kč na akci:
Setkání pod lipú
5. Jiří Strážnický, IČ 69670145
ve výši 33.300 Kč na akci:
Uherskobrodská pouť 2015
6. SemTamFór, IČ 26599252
v celkové výši 47.600 Kč na akce:
Valašské Křoví 2015 – 27.200 Kč
Léto s divadlem – 20.400 Kč
7. Občanské sdružení Divadelní Luhačovice, IČ 27023036
ve výši 34.000 Kč na akci:
Divadelní Luhačovice 2015
8. MAS Střední Vsetínsko, z. s., IČ 27053458
ve výši 14.200 Kč na akci:
Podzimní ovčácké slavnosti na Santově
9. Přístav ProCulture, IČ 01896512
ve výši 10.800 Kč na akci:
Visegrad Blues and Jazz festival
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10. Marcela Vajceová, IČ 44845502
ve výši 29.200 Kč na akci:
Malířství na Soláni a jeho inspirace pro současnost
11. T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ 44740743
ve výši 13.600 Kč na akci:
Mezinárodní Slet bubeníků
12. Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360
ve výši 34.000 Kč na akci:
79. a 80. beseda u cimbálu
13. Sdružení přátel lidové kultury Míkovice, z. s., IČ 01797204
ve výši 34.000 Kč na akci:
Scénické provedení baletu Špalíček Bohuslava Martinů
14. Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČ 25513885
ve výši 31.900 Kč na akci:
FORBÍNA 2015
15. MgA. Marek Slavík, IČ 03315738
ve výši 30.600 Kč na akci:
Obrazy a sochy z nevšedních cest
16. Moravští madrigalisté z. s., IČ 70870616
ve výši 6.800 Kč na akci:
Vánoční koncert Moravských madrigalistů
17. Tradiční výrobek Slovácka, z. s., IČ 03674029
ve výši 6.800 Kč na akci:
„Úloha konzultantů, designérů a uměleckých mistrů v tradiční výrobě“
18. Maják Bojkovice, IČ 22861050
ve výši 31.200 Kč na akci:
MajákFEST 2015
19. Slovácký soubor Vonica, o. s., IČ 49156071
ve výši 34.000 Kč na akci:
75. výročí založení souboru Vonica
20. Klub UNESCO Kroměříž, IČ 47934778
ve výši 30.600 Kč na akci:
Dny zahrad a zámku v Kroměříži 2015
21. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, IČ 00486639
ve výši 14.600 Kč na akci:
Regionální výstava Holešovsko za okupace 1939-1945
a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu kultury Zlínského kraje s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0722-15-P06;
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b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
kulturních aktivit a akcí v roce 2015 právnickým osobám uvedeným v příloze č. 072215-P03 z důvodu uvedeného v příloze č. 0722-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2015 v členění:
1. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083
ve výši 14.200 Kč na akci:
Fesťáček 2015
2. Sdružení pro rozvoj Soláně o. s., IČ 26589532
ve výši 16.900 Kč na akci:
Sečení luk na Soláni a Malířské cesty
3. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, IČ 00851817
ve výši 10.800 Kč na akci:
Talent ze šuplíku – přehlídka literárních talentů
4. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178
ve výši 18.300 Kč na akci:
Česká filharmonie a Čhavorenge ve Vsetíně
5. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556
ve výši 27.200 Kč na akci:
Popovské hudební slavnosti
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle
vzoru uvedeného v příloze č. 0722-15-P06;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2015 právnickým osobám uvedeným v
příloze č. 0722-15-P04 z důvodů uvedených v příloze č. 0722-15-P04.

42

Kultura - změna fondu investic a změna závazných ukazatelů rozpočtu p. o.
na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R17/15

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, na rok 2015, dle přílohy č. 072615-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0155/2015, dle přílohy č. 0726-15-P04;
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bere na vědomí
účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, v celkové výši 56.879 Kč, dle přílohy č.
0726-15-P05.

44

Kultura - licenční smlouvy a registrace ochranných známek k projektu
Otevřené Brány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R17/15

schvaluje
1. uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a panem Filipem Vávrou, Branka
266/49, 674 01 Třebíč, IČ 68660171, jejímž předmětem je právo užívat autorské dílo
„Brány“, dle přílohy č. 0725-15-P01;
2. uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Q studio s. r. o., U
Plovárny 2370 688 01 Uherský Brod, IČ 26224470, jejímž předmětem je právo užívat
autorské dílo "Andílek" dle přílohy č. 0725-15-P02;
3. podání přihlášek ochranné známky „Brány“ a „Andílka“ se žádostí o zápis
ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedených Úřadem průmyslového
vlastnictví dle příloh č. 0725-15-P03, č. 0725-15-P05 a č. 0725-15-P04, č. 0725-15P06.

45

Kultura - Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro
období let 2015 až 2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R17/15

bere na vědomí
Koncepci rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až
2024 dle přílohy č. 0724-15-P01.

46

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Mapa zážitků
Moravy a Slezska" - dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci a
spolufinancování při realizaci projektu "Mapa zážitků Moravy a Slezska" mezi
Zlínským krajem, Jihomoravským krajem IČ 70888337, Moravskoslezským krajem,
IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 0727-15-P01.
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Zahraniční pracovní cesta do Řecka a Itálie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R17/15

schvaluje
1. zahraniční pracovní cestu Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, do
Řecka, ve dnech 28. až 30. září 2015, a to letecky včetně poskytnutí cestovních
náhrad;
2. zahraniční pracovní cestu Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, do
Itálie ve dnech 7. až 9. října 2015, a to letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad.
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Školství - fondy investic, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R17/15

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, dle přílohy č. 0768-15-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0768-15P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0768-15-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle
přílohy č. 0768-15-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, dle přílohy č. 0768-15-P06;
6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0768-15P08;
7. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, dle přílohy č. 0768-15-P09;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Zlín, IČ 00838926, ve výši 65.000 Kč k posílení fondu investic;
bere na vědomí
změnu plánované výše odvodů z fondů investic do rozpočtu zřizovatele v r. 2016
příspěvkových organizací:
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a) Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ
61716634, dle přílohy č. 0768-15-P10,
b) Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499, dle přílohy č. 0768-15-P11,
c) Dětský domov Zašová, IČ 60990597, dle přílohy č. 0768-15-P12,
d) Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ 62334808, dle přílohy č. 0768-15-P13,
e) Dětský domov Bojkovice, IČ 60371803, dle přílohy č. 0768-15-P14,
f) Dětský domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, dle přílohy č. 0768-15-P15,
g) Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0768-15-P16,
h) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0768-15-P17,
ch) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 076815-P18,
i) Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0768-15-P19,
j) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 076815-P20,
k) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle
přílohy č. 0768-15-P21,
l) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0768-15-P22,
m) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0768-15P23,
n) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, dle
přílohy č. 0768-15-P24,
o) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0768-15-P25,
p) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0768-15-P26,
r) Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle přílohy č. 0768-15-P27,
s) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0768-15-P28,
t) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č.
0768-15-P29,
u) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
dle přílohy č. 0768-15-P30,
v) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle
přílohy č. 0768-15-P31,
w) Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy
č. 0768-15-P32,
x) Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0768-15-P33,
y) Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 0768-15-P34.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R17/15

souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 12.527.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0771-15-P02, na celkovou částku
307.728.212 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R17/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0157/2015, dle přílohy č. 0767-15-P01.

51

Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R17/15

schvaluje
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro subjekt Tělovýchovná
jednota Bojkovice z. s., IČ 46956425, ve výši 100.000 Kč na Modernizaci kuželny v
Bojkovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle
přílohy č. 0762-15-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Zlínského kraje v členění:
1. Handball club Zlín z. s., IČ 49157582, ve výši 300.000 Kč na Účast týmu žen v
nejvyšší soutěži Česko-slovenské Interligy v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 0762-15-P07;
2. Volejbalový sportovní klub Zlín, z. s., IČ 00567931, ve výši 150.000 Kč na
Evropský pohár CEV ve volejbale mužů v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 0762-15-P08;
3. FC FASTAV Zlín, a. s., IČ 25568752, ve výši 2.000.000 Kč na Provozní náklady
v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle
přílohy č. 0762-15-P09;
4. FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 500.000 Kč na Opravu střechy
správní budovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
dle přílohy č. 0762-15-P10.

52

Podpora z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R17/15

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
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1. "Cyklo Bulis", IČ 47935791, ve výši 13.000 Kč na Cyklistické závody dětí a
mládeže na horských kolech;
2. "DĚTEM", obecně prospěšná společnost, IČ 25583611, ve výši 35.000 Kč na XVI.
ročník soutěže "Zlínský vorvaň 2015";
3. 8. Přední hlídka Royal Rangers Zlín, IČ 65766946, ve výši 10.000 Kč na 18.
Ringoturnaj Royal Rangers v ČR (Křižanov);
4. Aerobik klub Zdena Zlín, IČ 26680769, ve výši 12.000 Kč na Mistrovství světa ve
sportovním aerobiku a fitness týmech FISAF 2015 (Martinik);
5. AUTO KLUB Březolupy v AČR, IČ 62831950, ve výši 17.500 Kč na Finále
mistrovství České republiky jednotlivců juniorů na ploché dráze "XII. Slovácký ovál";
6. AUTOKLUB České republiky Vsetín - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 35.000
Kč na Mistrovství České republiky v Rally HA "Partr rally Vsetín 2015";
7. Bc. Roman Ordelt, IČ 68041641, ve výši 7.000 Kč na XIV. ročník "Tenisový turnaj
osobností 2015";
8. Běžecký klub Holešov, IČ 47934921, ve výši 7.000 Kč na 4. ročník běhu v
zámecké zahradě v Holešově "Zámecká 5";
9. CENTRUM BOJOVÉHO UMĚNÍ, IČ 26635381, ve výši 17.500 Kč na Mezinárodní
přehlídka bojového umění "NOC BOJOVÝCH UMĚNÍ";
10. CYKLO MXM Hulín, občanské sdružení, IČ 47934492, ve výši 7.500 Kč na
Cyklistický MTB závod pro mládež "Junior MTB 2015 CYKLO MXM Hulín";
11. Czech Apnea Team, IČ 26581027, ve výši 10.000 Kč na 8. ročník mezinárodního
závodu ve freedivingu "Zlín Cup 2015";
12. Českomoravská myslivecká jednota,o. s., okresní myslivecký spolek Kroměříž,
IČ 67777295, ve výši 10.500 Kč na 9. ročník "Výběr talentů pro olympijské disciplíny
ve střelbě";
13. Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, ve výši 20.000 Kč na Mistrovství České
republiky smíšených družstev v tenisu mladšího žactva (Zlín);
14. Dance Talent Zlín, z. s., IČ 04108311, ve výši 8.000 Kč na Mezinárodní soutěž
v tanečním sportu "WORLD DANCESPORT FEDERATION STUTTGART 2015"
(Stuttgart-Německo);
15. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 7.000 Kč na Mezinárodní
halový turnaj v kopané žákyň a žáků;
16. FRČÍME s. r. o., IČ 26307642, ve výši 20.000 Kč na 3. ročník závodu ve
freestylovém lyžování "KROM WARS 2015";
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17. Grasski Štítná, IČ 22711830, ve výši 20.000 Kč na Český pohár v travním
lyžování;
18. HOKEJ Uherský Ostroh, o. s., IČ 27037487, ve výši 12.000 Kč na Mezinárodní
turnaj v ledním hokeji přípravek 1. a 2. tříd (ročníky 2007 a mladší);
19. Intercup Zlín, IČ 27031616, ve výši 6.000 Kč na II. ročník neoficiálního
mistrovství České republiky v Rally RC modelů aut "II. 6ti hodinový závod týmů
Nedachlebice";
20. Inventis CZ s. r. o., IČ 26856433, ve výši 20.000 Kč na 3. ročník mezinárodní
soutěže nohejbalových klubových týmů "INTERLIGA 2015";
21. Jezdecký klub HANÁ, z. s., IČ 67024866, ve výši 19.500 Kč na XI. ročník
jezdeckých závodů "Pohár Zlínského kraje";
22. Jezdecký klub SPORT Pravčice, IČ 47934859, ve výši 10.000 Kč na 38. ročník
jezdeckých závodů "Hanácký pohár";
23. Jihomoravský tenisový svaz o. s., IČ 15526810, ve výši 20.000 Kč na 10. ročník
mezinárodního turnaje Tennis Europe do 12 let;
24. Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s., IČ 18189776, ve výši 8.000 Kč na
Závod oblastního žebříčku v orientačním běhu na klasické trati;
25. Klub přátel ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, IČ 70238511, ve výši 10.000 Kč
na 4. ročník mezinárodní sportovní akce "Turnaj přátelství";
26. Kolo pro život, z. s., IČ 03401707, ve výši 35.000 Kč na 15. ročník "Kolo pro život
- Bikemaraton Drásal České spořitelny";
27. Kuželkářský club Zlín, IČ 48471038, ve výši 8.000 Kč na Mezinárodní pohár NBC
v kuželkách žen (Ritzing-Rakousko);
28. Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, ve výši 15.000 Kč na 8. ročník turnaje
v malé kopané s mezinárodní účastí "Memoriál Františka Strnada";
29. Mažoretky Holešov, o. s., IČ 22839089, ve výši 14.000 Kč na Mistrovství Evropy
mažoretek NBTA 2015 (Lignano Sabbiadoro-Itálie);
30. Mensa International - Mensa České republiky, IČ 45248591, ve výši 12.000 Kč
na Krajské kolo soutěže Logická olympiáda 2015 ve Zlínském kraji;
31. Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Kostelany nad Moravou, IČ
75011379, ve výši 6.000 Kč na Regionální rybářské závody mládeže od 8 do 15 let;
32. MTBikers o. s., IČ 26526662, ve výši 17.500 Kč na Cyklistický závod "MTBikers
CROSSCOUNTRY" + "DĚTSKÝ CYKLODEN A DEN ZDRAVÍ A POHYBU";
33. Myslivecké sdružení MODRÁ VODA ZÁHOROVICE, IČ 46256792, ve výši
10.000 Kč na 16. ročník veřejných střeleckých závodů "Memoriál Jožky Matějíka";
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34. Nadační fond "Student", IČ 62334638, ve výši 7.500 Kč na Mistrovství světa ve
zpracování informací (Budapešť-Maďarsko);
35. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 33.000 Kč na 19. ročník
mezinárodního nohejbalového turnaje trojic "Valach OPEN Vsetín 2015";
36. Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada, IČ 69211647,
ve výši 5.000 Kč na 11. ročník atletických závodů pro žáky 3. - 5. tříd "Mezinárodní
atletické závody";
37. Občanské sdružení Šachového klubu Zlínterm, IČ 22846883, ve výši 5.000 Kč
na Regionální šachový turnaj pro mládež "Okresní žákovská liga v šachu
2015/2016";
38. OREL jednota Bystřice pod Hostýnem, IČ 65274423, ve výši 10.000 Kč na 12.
ročník závodu v běhu do vrchu "Běh na Svatý Hostýn";
39. Orel jednota Zlín, IČ 64467317, ve výši 5.000 Kč na Volejbalový turnaj
smíšených družstev ve Zlíně;
40. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, IČ 67029698, ve výši 5.000
Kč na Mikulášský florbalový turnaj 2015;
41. PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z. s., IČ 49157540, ve výši 24.000 Kč na 52. ročník
mezinárodních plaveckých závodů "Vánoční cena Zlína 2015";
42. Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt, IČ 62331001, ve výši 20.000 Kč
na Otevřené mistrovství České republiky v šachu tělesné postižených mužů a žen
2015 s mezinárodní účastí;
43. Rybářský svaz Luhačovického Zálesí, IČ 48471810, ve výši 12.000 Kč na
Podzimní rybářské závody mládeže;
44. Sbor dobrovolných hasičů Karolín, IČ 65274504, ve výši 9.000 Kč na Extraliga
ČR HVP v požárním útoku "O pohár obce Karolín";
45. Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, IČ 68729600, ve výši 8.000 Kč na
MLADCOVSKÁ HOBLOVAČKA 2015;
46. Sbor dobrovolných hasičů Vsetín-město, IČ 63701405, ve výši 5.000 Kč na
Výkonnostní soutěž hasičů TFA "The Fastest Fireman Vsetín 2015";
47. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 10.000 Kč na Finálový turnaj Extraligy Tball U10 2015 (Praha);
48. Sport Hluk, příspěvková organizace, IČ 72033801, ve výši 5.000 Kč na 4. ročník
nohejbalového turnaje trojic "Hlucká smeč 2015";
49. SPORT PRO ŽIVOT 2008, IČ 22725407, ve výši 10.000 Kč na VI. ročník závodu
na kolečkových bruslích;

67/87

R17/15

50. Sportovní klub hasiči Zlín, IČ 26624036, ve výši 5.000 Kč na 7. ročník turnaje v
malé kopané IZS Zlínského kraje "O pohár krajského ředitele";
51. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, IČ 49157566, ve výši 26.000 Kč na 10. a
11. kolo Českého a Světového poháru v orientačních závodech na horských kolech;
52. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 6.000 Kč na 10. ročník
"Memoriál Radima Fuksy v nohejbalu dvojic mládeže a dospělých";
53. Sportovní klub Rusava, o. s., IČ 46998161, ve výši 30.000 Kč na XII. ročník
závodu horských kol "RUSAVSKÁ 50ka";
54. Sportovní klub X-TRAIL RychloHrad, IČ 22716742, ve výši 20.000 Kč na 4.
ročník turisticko - běžeckého závodu "Hostýnská osma";
55. Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621, ve výši 15.000 Kč na 44. ročník
mezinárodního turnaje ve stolním tenisu;
56. Staroměští šohajíci, IČ 22739050, ve výši 20.000 Kč na Slovácké léto 2015;
57. Student Cyber Games, IČ 26678586, ve výši 5.000 Kč na 8. ročník soutěže pro
studenty středních a základních škol "pIšQworky 2015";
58. T.J. Sokol Nedakonice, IČ 61703664, ve výši 5.000 Kč na Fotbalový turnaj
přípravek a žáků;
59. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, ve výši 5.000 Kč na
Vánoční turnaj přípravek v judu;
60. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 17.500 Kč na
Mistrovství České republiky v sálové cyklistice 2015;
61. Tělovýchovná jednota Bojkovice z. s., IČ 46956425, ve výši 11.000 Kč na 71.
ročník volejbalového turnaje "O pohár Bílých Karpat";
62. Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z. s., IČ 44740832, ve výši 6.000 Kč na
16. ročník závodu v přespolním běhu "Běh okolo Soliska";
63. Tělovýchovná jednota Holešov, z. s., IČ 18188389, ve výši 8.000 Kč na Otevřené
mistrovství Moravy žáků a juniorů ve vzpírání;
64. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 14.000 Kč na
XXIII. ročník Mezinárodní Mistrovství Moravy „Slovácká 500“ (závod Velkomoravské
ligy 2015);
65. Tělovýchovná jednota Sokol Valašská Bystřice, IČ 48773603, ve výši 10.500 Kč
na Mezinárodní šachový festival;
66. TJ Prusinovice, o. s., IČ 47933721, ve výši 5.000 Kč na Fotbalová sobota pro
všechny generace;
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67. TJ Sokol Branky, IČ 64124037, ve výši 5.000 Kč na 43. ročník "Štěpánský turnaj
v bleskovém šachu";
68. TJ Sokol Kunovice, IČ 48773344, ve výši 6.000 Kč na 7. ročník "miniDUATLON
2015";
69. TJ Sokol Nový Hrozenkov, IČ 64123201, ve výši 6.000 Kč na 22. ročník
mezinárodního závodu ve vzpírání "Vzpěračský hexagonál";
70. TJ Sokol Slopné, IČ 46307451, ve výši 10.000 Kč na 11. ročník krosu "Slopenská
desítka";
71. TJ Spartak Hluk, o. s., IČ 00395455, v celkové výši 31.000 Kč na akce:
a) 23. ročník mezinárodního turnaje mládeže ve stolním tenisu "SATELIT 2015" ve
výši 21.000 Kč,
b) 11. ročník mezinárodního florbalového turnaje mužů "SLOVÁCKÝ POHÁR 2015"
ve výši 10.000 Kč;
72. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 14.000 Kč na Mezinárodní závody
mládeže v ploutvovém plavání a rychlostním potápění "Středoevropský pohár";
73. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 15.000 Kč na 21. ročník
závodu na horských kolech "MTB maraton Valašská padesátka";
74. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, IČ 26570726, ve výši 6.000
Kč na IX. ročník "ŠACHOVÁ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŽE";
75. VALAŠŠTÍ BAČOVÉ,o. s., IČ 28553748, ve výši 12.000 Kč na MTB maratón pro
širokou veřejnost "Rožnovský krpál";
76. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z. s., IČ 16361016, ve výši 10.000 Kč na
Celorepublikové a mezinárodní závody "Veslařský závod v délce 6km";
77. World Association of Karate Jutsu, IČ 26596679, ve výši 6.000 Kč na Krajský
přebor Karate Jutsu dětí a mládeže;
78. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, IČ 26681871, ve výši 10.000 Kč na
Olympijský den zdraví - Česko se hýbe;
79. Zlínské aplikované sporty z. s., IČ 26631873, ve výši 35.000 Kč na Mezinárodní
klubový sledge hokejový turnaj "Lapp Cup Zlín 2015";
80. Zlínské krajské sdružení ČSS, IČ 70925381, ve výši 13.000 Kč na Mistrovství
České republiky 2015 v kulových disciplínách (Plzeň);
81. ZLK Zlínsport, IČ 65792726, ve výši 25.000 Kč na Mistrovství světa juniorů v
lyžování na trávě "Grasski Race 2015";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými a fyzickými
osobami dle vzoru v příloze č. 0764-15-P04;
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B) poskytnutí neinvestiční podpory z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje formou
příspěvku na provoz s určením na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a
sportu v členění:
1. Dětský domov Zlín, IČ 61716723, ve výši 10.000 Kč na 10. ročník sportovního a
soutěžního klání na bruslích pro dětské domovy "Zlatý puk";
2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 8.500 Kč na Turnaj středních škol v ledním hokeji;
3. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616, ve výši 14.000 Kč na 48. ročník národní přehlídky soutěže
"Pedagogická poema";
4. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve výši
11.000 Kč na Krajská olympiáda speciálních škol Zlínského kraje;
a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční podpory z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje výše uvedeným organizacím dle vzoru v příloze č. 0764-15-P06;

C) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 45.000 Kč na Pohár mistrů
evropských zemí v minigolfu žen 2015 (Appelscha- Nizozemsko);
2. Dětské sportovní centrum KOŤATA A KOCOUŘI ZLÍN z. ú., IČ 02628058, ve výši
6.500 Kč na XI. ročník sportovních automobilových závodů pro sportovní skupiny
KOCOUŘI "MŇauRally";
3. EVENTY s. r. o., IČ 26934744, ve výši 41.000 Kč na Pochod Nordic Walking
Kroměřížskou Podzámeckou zahradou "Pochodujeme za slané děti";
4. FC PSS Žítková o. s., IČ 22893474, ve výši 17.577 Kč na Letní fotbalový turnaj o
pohár starostky obce Žítková "Lokov cup 2015";
5. Jezdecká stáj „Al-Kham-Sa” Zlámanka o. s., IČ 26587742, ve výši 50.000 Kč na
Veřejné jezdecké přípravné závody dětí a mládeže;
6. Junák - český skaut, Zlínský kraj, z. s., IČ 70893730, ve výši 50.000 Kč na Světové
skautské jamboree 2015 (Japonsko);
7. Klub SHM Kroměříž, IČ 70955107, ve výši 6.000 Kč na Florbalový turnaj pro děti
a mládež;
8. Komunitní škola Traplice, z. s., IČ 02987236, ve výši 10.000 Kč na Letní
volejbalový kemp;
9. Místní akční skupina Podhostýnska, z. s., IČ 27042979, ve výši 8.000 Kč na 3.
ročník Extrem Nordic Walking Maraton;

70/87

R17/15

10. Mládež pro Krista, z. s., IČ 01539884, ve výši 18.400 Kč na Pobyt v přírodě pro
děti a mládež "Rock Solid Camp";
11. Myslivecké sdružení Rusava o.s., IČ 47930047, ve výši 15.000 Kč na Myslivecké
odpoledne pro děti a mládež;
12. Občanské sdružení K.O.S.A. (Klub občanských a studentských aktivit), IČ
28558294, ve výši 9.500 Kč na Turnaj v ringu "Staň se RINGO králem!";
13. Orel jednota Vizovice, IČ 67027911, ve výši 15.000 Kč na Florbalový turnaj
dětských a mládežnických kategorií "Florbal ve Vizovicích a okolí - Moderní sport
pro mladé lidi";
14. Paráda, z. s., IČ 22686037, ve výši 21.000 Kč na Sportovní den pro děti a
mládež;
15. Sbor dobrovolných hasičů Kunovice, IČ 64123936, ve výši 10.000 Kč na 1. ročník
přechodu či přeběhu pěti kunovických vrcholů "K5 - kunovická pětka";
16. Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice, IČ 68729596, ve výši 52.000 Kč na 5.
ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů "O pohár starosty obce
Mysločovice";
17. Sokolská župa Valašská Františka Palackého, IČ 65469739, ve výši 35.000 Kč
na Celostátní hromadné vystoupení členů Sokola "Sokolské Brno 2015" a "Slavnosti
pohybu 2015 (Plzeň)";
18. Solisko, z. s., IČ 26571579, ve výši 9.000 Kč na 2. ročník závodu psích spřežení
na střední trati "Držkovský cross 2015";
19. Sportovní klub P+K Zlín, z. s., IČ 03119556, ve výši 50.000 Kč na Soutěž ve
sportovním aerobiku a fitness týmech "AEROBIC FISAF" (České Budějovice);
20. Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, ve výši 6.500 Kč
na 2. ročník krajského poháru ve stolním tenise dětí a mládeže "Holešovský pohár";
21. Svaťa Božák ultracycling, IČ 22852999, ve výši 60.000 Kč na Cyklistický
ultramaraton okolo Rakouska (St. Georgen im Attergau-Rakousko);
22. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 13.000 Kč na 18.
ročník "Štěpánský turnaj v sálové kopané";
23. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 6.000 Kč na 8. ročník
"Vánoční turnaj ve stolním tenise";
24. TJ Kašava, IČ 46277561, ve výši 27.000 Kč na 2. ročník fotbalového turnaje
mládeže "Memoriál Rudolfa Jakuby";
25. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 30.000 Kč na Mistrovství světa v
orientačním běhu (Inverness-Skotsko);
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26. TJ Sokol Sehradice, IČ 18810641, ve výši 11.000 Kč na Fotbalový turnaj
"MEMORIÁL STANISLAVA KUŽELY 2015";
bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže
a sportu v členění:
1. Atletický klub Zlín, z. s., IČ 00350834, ve výši 13.000 Kč na 68. ročník tradičního
atletického závodu "Přes valašské kotáry - běh Zlínem";
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 20.000 Kč na 8. ročník
mezinárodního halového turnaje ve fotbale žen a dívek "Kamenex cup 2015";
3. Handball club Zlín, z. s., IČ 49157582, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní
mládežnický turnaj v házené "HOLIDAY CUP 2015";
4. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 28.000 Kč na 8. ročník mezinárodního
turnaje mužů v házené "Valašský pohár";
5. Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, ve výši 5.000 Kč na
Slavnostní zahájení evropské turistické akce "EURORANDO 2016";
6. Sportovní klub basketbalu Zlín, IČ 15530841, ve výši 11.000 Kč na Mezinárodní
turnaj mužů v basketbale "Memoriál Karla Vilíma";
7. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, ve výši 5.000 Kč na
Valašský vodní slalom na řece Bečvě;
8. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 29.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj v házené žen "Jiskra Handball Cup 2015" ve výši 14.000 Kč,
b) 17. ročník Světového poháru ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2015"
ve výši 7.500 Kč,
c) Mezinárodní mistrovství Moravy ve veslování mládeže ve výši 7.500 Kč;
9. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 57.000 Kč na akce:
a) XV. ročník mezinárodních házenkářských turnajů pro mladší a starší žáky
"DOBIÁŠ CUP - ROŽNOV 2015" ve výši 20.000 Kč,
b) Finále Českého poháru ve skocích na trampolíně "Rožnov 2015" ve výši 17.000
Kč,
c) Republikový kvalifikační závod a Mezinárodní mistrovství České republiky ve
skoku na lyžích žáků, žákyň a dorostu ve výši 13.000 Kč,
d) Závod družstev ve sportovní gymnastice "Rožnovský pohár" ve výši 7.000 Kč;
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 20.000 Kč na
Mezinárodní přípravný volejbalový turnaj kadetek a starších žákyň;
11. Volejbalový sportovní klub Zlín,z. s., IČ 00567931, ve výši 29.000 Kč na XIV.
ročník mezinárodního turnaje ve volejbale mužů "Zlín cup 2015";
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12. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, Zlín, IČ 70925003, ve výši 15.500 Kč
na Turnaj krajských výběrů v ledním hokeji (žáci ročník narození 2001);
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0764-15-P04;
B) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z
Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti
mládeže a sportu v členění:
1. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, ve výši 14.000 Kč
na Sportovně-Společenské soustředění mládeže U14+U13 oddílu kopané;
2. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 32.000 Kč na akce:
a) 26. ročník "Vánoční turnaj juniorů, mužů a žen ve stolním tenise" ve výši 15.000
Kč,
b) Finále krajského poháru Zlínského kraje v přespolních bězích "Přespolní běh
okolo Hradiska" ve výši 17.000 Kč.
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Krajský akční plán rozvoje vzdělávání - projektový a finanční rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R17/15

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu: "KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE", dle přílohy č. 0763-15-P02 a č.
0763-15-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt: "KRAJSKÝ
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE" v
souladu s projektovým a finančním rámcem dle přílohy č. 0763-15-P02 a přílohy č.
0763-15-P03 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z OP Věda, výzkum a
vzdělávání, v rámci výzvy k předkládání žádostí MŠMT č. 02_15_002 Krajské akční
plány rozvoje vzdělávání, nejpozději do 31.12.2015;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádost o poskytnutí
dotace na projekt: "KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE" v termínu výzvy k předkládání žádostí MŠMT č. 02_15_002
Krajské akční plány rozvoje vzdělávání, nejpozději do 31.12.2015.
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Projekt "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji" licenční a podlicenční smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R17/15

schvaluje
1. uzavření licenčních smluv mezi Zlínským krajem a subjekty uvedenými v příloze
č. 0765-15-P02, a to dle příloh č. 0765-15-P03 až č. 0765-15-P08;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, IČ 00022985, dle přílohy č. 0765-15-P09, a to za podmínky
předchozího uzavření všech licenčních smluv, dle příloh č. 0765-15-P03 až č. 076515-P08.
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Školství - dodatky ke smlouvám o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R17/15

souhlasí
s uzavřením:
1. dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru mezi Komunitním a vzdělávacím
centrem Emcéčko, IČ 70238952, a příspěvkovou organizací Střední průmyslová
škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0769-15-P02;
2. dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Stass, a. s., IČ
18811396, a příspěvkovou organizací Krajská pedagogicko-psychologická poradna
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, a to
na dobu určitou do 31.08.2016, dle přílohy č. 0769-15-P04 a č. 0769-15-P05.
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Školství - Dohoda o převodu zřizovatelských kompetencí k Plavecké škole
Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dohody mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, a statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, o převodu zřizovatelských
kompetencí k Plavecké škole Zlín, IČ 49156845, dle přílohy č. 0766-15-P02.
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Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky
příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R17/15

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy praktické Halenkov, IČ
70238944, Mgr. Ladislava Mlčocha, s účinností od 01.10.2015, dle přílohy č. 077015-P01;
schvaluje
vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky uvedených příspěvkových
organizací, dle přílohy č. 0770-15-P02:
1. Základní školy praktické Halenkov, IČ 70238944;
2. Základní umělecké školy Zdounky, IČ 63414945.
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Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R17/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0154/2015, dle přílohy č. 0777-15-P01.
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Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R17/15

bere na vědomí
Dodatek k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu na rok 2015 ze dne 20.01.2015, dle přílohy č. 0778-15-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0153/2015, dle přílohy č. 0778-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 0778-15-P04;
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2. vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 0778-15-P05;
3. uzavření Dodatků č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 mezi Zlínským krajem a:
 "Anděl", IČ 66934702,
 AGARTA, IČ 27002438,
 Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431,
 DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344,
 Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968,
 Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042,
 Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941,
 Město Chropyně, IČ 00287245,
 Město Vsetín, IČ 00304450,
 ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075
 PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060,
 Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596,
 Statutární město Zlín, IČ 00283924,
 Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75094924,
a to dle přílohy č. 0778-15-P04;
4. uzavření Dodatků č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 mezi Zlínským krajem a:






















"HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633,
"HVĚZDA z. ú.", IČ 70829560,
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČ 00568813,
Astras, o. p. s., IČ 29267609,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614,
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., IČ 00499811,
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083,
DIAKONIE ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991,
Diakonie ČCE-Hospic Citadela, IČ 73632783,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976,
Dotek o. p. s., IČ 27664333,

76/87

R17/15


















































Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144,
Charita Holešov, IČ 47930063,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071,
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
Charita Vsetín, IČ 44740778,
Charita Zlín, IČ 44117434,
Institut Krista Velekněze, IČ 70599858,
Iskérka o. p. s., IČ 28647912,
IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme
žít s vámi" IČ 48472042,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011,
LUISA, IČ 27030075,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451,
Město Napajedla, IČ 00284220,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
NA CESTĚ, z. s. IČ, 70640548,
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, IČ 00537675,
Obec Babice, IČ 00290777,
Obec Spytihněv, IČ 00284491,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336,
Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ 00426326,
Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s., IČ 26940931,
Podané ruce, družstvo, IČ 27855341,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
R–Ego, z. s., IČ 70885605,
Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Sociální služby Pačlavice, p. o., IČ 75079771,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621,
STROP o. p. s., IČ 26590620,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728,
Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009,
Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
Unie Kompas, IČ 67028144,
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Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501,
a to dle příloh č. 0778-15-P05 a č. 0778-15-P06;
4. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0255/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Diakonií ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, dle přílohy č. 077815-P07;
5. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0256/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Diakonií ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, dle přílohy č. 0778-15-P08;
6. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0295/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Sociálními službami Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, dle přílohy č.
0778-15-P09;
7. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0340/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a spolkem Pod křídly, IČ 70640327, a pobočným spolkem Občanská poradna Pod
křídly, IČ 03225828, dle přílohy č. 0778-15-P10;
8. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0339/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a NADĚJÍ, IČ 00570931, dle přílohy č. 0778-15-P11;
9. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0299/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, dle
přílohy č. 0778-15-P12.
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Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů o prostředky z úřadu práce na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R17/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb dle přílohy č. 0786-15-P01.
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Sociální služby - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R17/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1130/3/100/142/08/15 na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro
osoby se zdravotním postižením Medlovice - nákup specializovaného vícemístného
vozidla", dle přílohy č. 0782-15-P01;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 0782-15-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, výkonem
funkce investora pro přípravu akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov
pro osoby se zdravotním postižením Medlovice - nákup specializovaného
vícemístného vozidla".

62

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R17/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Luhačovice, se sídlem
Leoše Janáčka 380, 763 26 Luhačovice, IČ 70850909:
a) movité věci, dle příloh č. 0784-15-P01 a č. 0784-15-P02, s účinností ode dne jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje,
b) movité věci, dle příloh č. 0784-15-P03 a č. 0784-15-P04, s účinností ke dni vydání
kolaudačního souhlasu s užíváním Domova pro seniory Luhačovice.

63

Sociální služby - převod práva hospodaření k majetku ZK a dodatky ke
zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. převod práva hospodaření k pozemku p. č. st. 545, zastavěná plocha a nádvoří,
včetně jeho součástí a příslušenství (zejména stavby č. p. 48, jiná stavba), pozemku
p. č. st. 1095/2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č. 228/13, ostatní plocha,
pozemku p. č. 228/18, ostatní plocha, pro k. ú. Rokytnice u Vsetína, LV č. 10049, z
příspěvkové organizace Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem
Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, na příspěvkovou organizaci
Sociální služby Vsetín, se sídlem Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ
49562827;
2. dodatek č. 13 ke zřizovací listině Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín,
IČ 13643878, dle přílohy č. 0785-15-P02;
3. dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 0785-15-P03;
4. dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0785-15-P04;
5. dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0785-15-P05.

64

Sociální služby - nájemní smlouva v bytovém domě s byty zvláštního určení
Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R17/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0783-15-P01.

65

Sociální služby - návrh opatření - Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R17/15

bere na vědomí
vyjádření a zdůvodnění ředitele Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, k opětovnému neschválení účetní závěrky příspěvkové
organizace, uvedené v příloze č. 0781-15-P02.
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Koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta 2015-2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci protidrogové politiky Zlínského
kraje na léta 2015-2019, dle č. 0780-15-P02.

67

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R17/15

schvaluje
žádost o neinvestiční dotace na program Úřad vlády ČR - Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2016, ve znění příloh č. 0788-15-P02 až č. 0788-15P04.

69

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R17/15

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0787-15-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0787-15-P03;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje, dle přílohy č. 0787-15-P04;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 pěti
pracovníkům po 10.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje, uvedeným v příloze č. 0787-15-P05.

70

Dotace Zlínského kraje, revize vnitřních norem a bloková výjimka v kultuře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. zřízení Fondu Zlínského kraje k 01.01.2016 sloučením níže uvedených fondů:
1. Fond mládeže a sportu Zlínského kraje,
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2. Programový fond Zlínského kraje,
3. Sociální fond Zlínského kraje,
4. Fond kultury Zlínského kraje za podmínky, že Zlínský kraj v termínu do 31.12.2015
naplní podmínky Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových
výjimkách) pro oblast podpory kultury a zachování kulturního dědictví (dále jen
„Podmínka“);
II. ST/04/03/15 - Statut Fondu Zlínského kraje ve znění přílohy č. 0732-15-P02 s
účinností od 01.12.2015;
III. zrušení níže uvedených statutů k 31.12.2015:
1. ST/03/02/11 - Statut Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje, schválený ZZK dne
14.12.2011,
2. ST/04/02/11 - Statut Programového fondu Zlínského kraje, schválený ZZK dne
14.12.2011,
3. ST/05/02/11 - Statut Sociálního fondu Zlínského kraje, schválený ZZK dne
14.12.2011,
4. ST/02/03/12 - Statut Fondu kultury Zlínského kraje, schválený ZZK dne
13.06.2012, za splnění Podmínky;
IV. blokovou výjimku Dotace v kultuře ve Zlínském kraji do roku 2017 ve znění
přílohy č. 0732-15-P06;
ruší
I. k 30.11.2015 směrnice:
1. SM/14/03/14 – Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu z
Programového fondu Zlínského kraje a pro poskytování přímé dotace, schválená
Radou Zlínského kraje dne 10.03.2014,
2. SM/16/01/11 – Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu mládeže a
sportu Zlínského kraje, schválená Radou Zlínského kraje dne 28.06.2010,
3. SM/17/02/15 – Pravidla pro poskytování a vyúčtování podpory ze Sociálního
fondu Zlínského kraje, schválená Radou Zlínského kraje dne 26.01.2015,
4. SM/15/03/12 – Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury
Zlínského kraje, schválená Radou Zlínského kraje dne 11.06.2012, za splnění
Podmínky;
II. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.05.2015 č. 0375/R10/15:
1. část souhlasí, kterou Rada Zlínského kraje souhlasila se záměrem ukončit
Evropskou komisí notifikovaný Program podpory kultury ve Zlínském kraji,
2. část ukládá, kterou Rada Zlínského kraje uložila řediteli Krajského úřadu
Zlínského kraje předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení: ukončení
Evropskou komisí notifikovaného Programu podpory kultury ve Zlínském kraji;
schvaluje
s účinností od 01.12.2015 směrnici SM/14/04/15 – Pravidla pro poskytování podpory
z Fondu Zlínského kraje ve znění přílohy č. 0732-15-P04.
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71

Licenční smlouva o užití dat ZABAGED®, Geonames a Data200

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R17/15

schvaluje
uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat,
databáze geografických jmen a topografické databáze České republiky mezi
Zlínským krajem a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm
1800/9, P. O. BOX 21, 182 11 Praha 8, IČ 60458500, dle přílohy č. 0733-15-P01.

72

Smlouvy pro publikaci dat v externích portálech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R17/15

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o spolupráci s Národním muzeem, se sídlem Václavské
náměstí 68, 115 79 Praha 1, IĆ 00023272, příloha č. 0734-15-P01;
2. uzavření Smlouvy se zástupcem portálu Europeana Foundation, se sídlem
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2509LK The Hague, The
Netherlands, příloha č. 0734-15-P02.

73

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 8 k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R17/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. O/0793/2008/KŘ ze dne 19.12.2007,
uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou Otrokovice, tř. T. Bati
1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0735-15-P01.

74

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se
společností Stass, a. s., Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R17/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. D/2039/2010/KŘHS
mezi Zlínským krajem a společností Stass, a. s., IČ 18811396, se sídlem J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0736-15-P01.
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75

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R17/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) střeleckou soutěží pro vojáky v činné službě, příslušníky aktivních záloh, policisty
a členy uniformovaných sborů pořádanou Aktivní zálohou KVV Zlín v Kroměříži v
roce 2015;
b) výstavou a vernisáží ilustrací "Mozart a Deník Josefíny" pořádanou Evou
Milotovou, bytem Wolkerova 817, 760 01 Hulín, ve Zlíně v roce 2015;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 95.000 Kč obci Modrá, IČ 00362344, na reprezentaci obce v soutěži
Entente Florale Europe se slavnostním vyhlášením výsledků v Bristolu v Anglii v roce
2015;
2) ve výši 20.000 Kč obci Lidečko, IČ 00304042, na vydání publikace s názvem 20
let Vesnice roku v roce 2015;
3) ve výši 20.000 Kč obci Držková, IČ 00568546, na vydání knihy s názvem
"Valašská dědina Držková" v roce 2015;
4) ve výši 20.000 Kč Klubu absolventů Baťovy školy práce, IČ 46308709, na
zpravodaje v roce 2015;
5) ve výši 20.000 Kč Evě Milotové, bytem Wolkerova 817, 760 01 Hulín, na pořádání
výstavy a vernisáže ilustrací "Mozart a Deník Josefíny" ve Zlíně v roce 2015.

76

Regionální podpůrný zdroj - smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
6.500.000 Kč společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., IČ 26931133, na
úhradu dluhu příjemce a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 0796-15-P01.
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77

Příspěvková organizace Zlínského kraje se specializací na fondy, programy
EU a rozvojové projekty - informace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R17/15

bere na vědomí
informaci ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje o projektech realizovaných
Zlínským krajem v období 2007-2013 a pro plánovací období 2014+ dle přílohy č.
0794-15-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 29.06.2015 č. 0570/R14/15 - body 1, 2.

78

Regionální podpůrný zdroj - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R17/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. D/1488/2008/STR o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Zlínským krajem a společností Regionální podpůrný zdroj,
s. r. o., IČ 26931133, dle přílohy č. 0795-15-P06,
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2015 dle přílohy č. 0795-15-P07.

79

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci Technická a dopravní infrastruktura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R17/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna č.
12 na akci SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura (evidenční číslo
ISPROFIN 222D232000019), vydaného poskytovatelem dotace Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR, dle přílohy č. 0793-15-P02;
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ukládá
Odboru koordinace rozvojových aktivit, aby po vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace - změna č. 12 pro akci SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura
(ISPROFIN 222D232000019) podal ve věci sjednocení Závazných podmínek pro
ostatní dílčí akce projektu podle článku 9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
č. 12 na akci SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura (evidenční číslo
ISPROFIN 222D232000019) žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(návratné finanční výpomoci) pro dílčí akce SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, I.
etapa (ISPROFIN 222D232000018) a SPZ Holešov – návratná finanční výpomoc,
vnitřní infrastruktura (ISPROFIN 222D232000035).

80

Kultura - dotační smlouva pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R17/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.07.2015 č. 0601/R15/15, kterým Rada
Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2182/2014/KUL uzavřené mezi Zlínským
krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem nám. T. G. Masaryka
5556, 760 01 Zlín, IČ 27673286, kterým dochází k navýšení neinvestiční dotace o
částku 1.000.000 Kč, dle přílohy č. 0630-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/2182/2014/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů,
o. p. s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČ 27673286, kterým
dochází k navýšení neinvestiční dotace o částku 1.250.000 Kč, dle přílohy č. 079715-P02.

82

Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Humanizace pobytových služeb - prodloužení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R17/15

bere na vědomí
podání žádosti o prodloužení projektu s názvem "Sociální služby Vsetín p. o. Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb" do
31.12.2016 dle přílohy č. 0798-15-P01.
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Sociální služby - Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R17/15

znovu projednala
Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením;
ukládá
Mgr. Janě Chovancové, vedoucí Odboru sociálních věcí, v termínu do 15.10.2015
předložit Radě Zlínského kraje k projednání závěry z konference k projektu
"Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve
Zlínském kraji" včetně připomínek z komisí:
a) Zlínské krajské rady osob se zdravotním postižením Národní rady osob se
zdravotním postižením,
b) krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
c) Komise Rady Zlínského kraje pro osoby se zdravotním postižením.

Zlín 31. srpna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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