R23/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 23.11.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R23/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1059-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění 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 23.11.2015.“ - na termín plnění
21.12.2015.

2

Plán práce Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R23/15

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2016, dle přílohy č. 1016-15-P01, přičemž
termíny zasedání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného společníka
nebo akcionáře jsou pouze orientační;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na
rok 2016, dle přílohy č. 1016-15-P01.
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46. ročník Barum Czech rally Zlín 2016, MMČR a ERC

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro AUTO KLUB BARUM ZLÍN v
AČR, IČ 00530417, ve výši 2.000.000 Kč na pořádání 46. ročníku Barum Czech rally
Zlín 2016, MMČR a ERC ve dnech 26.-28.08.2016 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1008-15-P02.

4

Dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R23/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0204/2015, dle přílohy č. 1012-15-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod v členění:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 9.000 Kč;
2. město Bojkovice IČ 00290807, ve výši 10.500 Kč;
3. městys Buchlovice IČ 00290866, ve výši 8.000 Kč;
4. obec Halenkov IČ 00303763, ve výši 8.000 Kč;
5. město Holešov IČ 00287172, ve výši 12.000 Kč;
6. obec Jablůnka IČ 00303852, ve výši 10.500 Kč;
7. město Karolinka IČ 00303909, ve výši 15.000 Kč
8. město Kelč IČ 00303925, ve výši 8.000 Kč;
9. město Koryčany IČ 00287334, ve výši 12.000 Kč;
10. město Kunovice IČ 00567892, ve výši 10.500 Kč;
11. město Rožnov pod Radhoštěm IČ 00304271, ve výši 36.000 Kč;
12. město Slavičín IČ 00284459, ve výši 10.500 Kč;
13. město Slušovice IČ 00284475, ve výši 8.000 Kč;
14. město Vizovice IČ 00284653, ve výši 15.000 Kč;
15. město Hluk IČ 00290939, ve výši 8.000 Kč;
16. obec Kunovice IČ 00635812, ve výši 8.000 Kč;
17. obec Nivnice IČ 00291170, ve výši 8.000 Kč;
18. město Otrokovice IČ 00284301, ve výši 15.000 Kč;
19. obec Traplice IČ 00291439, ve výši 8.000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 1012-15-P02, a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR, dle přílohy č. 1012-15P03.
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Dotace Regionální rozvoj

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové podpory z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4.738.000 Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby
mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 1011-15-P03;
2. poskytnutí účelové podpory z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.300.000 Kč a
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi
Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-15-P05;
3. poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1011-15-P07;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500.000
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského
kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 101115-P09;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500.000
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Mersinis, s. r. o., IČ 01489682, se sídlem
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-15-P11;
6. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 180.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi
Zlínským krajem a Regionálním podpůrným zdrojem, s. r. o., IČ 26931133, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-15-P13.

6

Program Záštity 2015 - schválení dotací - 2. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R23/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci Programu Záštity 2015 - 2.
kolo ve výši:

3/53

R23/15

1) 50.000 Kč společnosti Kovárna VIVA a. s., se sídlem Vavrečkova 5333, 760 01
Zlín, IČ 46978496, na projekt "Den řemesel 2015" s termínem vyúčtování do
18.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit maximálně 50% celkových
skutečných nákladů;
2) 20.000 Kč spolku Klub absolventů Baťovy školy práce, se sídlem Gahurova 292,
760 01 Zlín, IČ 46308709, na projekt "90 let Baťovy školy práce" s termínem
vyúčtování do 18.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit maximálně 70%
celkových skutečných nákladů;
3) 30.000 Kč spolku Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice z. s., se sídlem
J.Jabůrkové 1427, 765 02 Otrokovice, IČ 02921472, na projekt "Prevence krizových
situací a školení mládeže" s termínem vyúčtování do 31.12.2015 a podmínkou, že
dotace ZK bude tvořit maximálně 70% celkových skutečných nákladů;
4) 20.000 Kč Mgr. Jiřímu Hadašovi, místem podnikání Nám. Míru 430, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 68714319, na projekt "KOUZELNÝ KONCERT – VI.
charitativní koncert pro dětské domovy ve Zlínském kraji" s termínem vyúčtování do
18.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit maximálně 70% celkových
skutečných nákladů;
5) 10.000 Kč spolku Samari, o. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ
22671951, na projekt "Vánoční charitativní aukce", s termínem vyúčtování do
31.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit maximálně 70% celkových
skutečných nákladů;
6) 30.000 Kč spolku KORUNKA LUHAČOVICE, se sídlem Slunná 1062, 763 26
Luhačovice, IČ 22875930, na projekt "Charitativní Vánoční koncert dětem", s
termínem vyúčtování do 31.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit
maximálně 70% celkových skutečných nákladů;
7) 50.000 Kč spolku Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s., se sídlem
Nitranská 44/87, 767 01 Kroměříž, IČ 22850571, na projekt "Galavečer tanečního
sportu 2015", s termínem vyúčtování do 31.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK
bude tvořit maximálně 50% celkových skutečných nákladů;
8) 30.000 Kč společnosti Barrister & Principal, o. p. s., se dílem Martinkova 253/7,
602 00 Brno, IČ 70889899, na projekt "Katalog lidové architektury – díly XI.,
Kroměříž, Prof., Ing. Arch Antonín Kurial", s termínem vyúčtování do 31.01.2016 a
podmínkou, že dotace ZK bude tvořit maximálně 50% celkových skutečných
nákladů;
9) ve výši 50.000 Kč spolku "Česká jezdecká federace", se sídlem Zátopkova 100/2,
160 17 Praha, IČ 48549886, na projekt "XVI. ročník „Galavečer Středomoravské
jezdecké ligy Zlínské oblasti“ s termínem vyúčtování do 18.12.2015 a podmínkou,
že dotace ZK bude tvořit maximálně 70% celkových skutečných nákladů;
10) 50.000 Kč spolku Art centrum DAGI, se sídlem 5.května 1551, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 26630257, na projekt "Ledové království 2015 – sochařská
soutěž", s termínem vyúčtování do 31.01.2016 a podmínkou, že dotace ZK bude
tvořit maximálně 50% celkových skutečných nákladů;
11) 10.000 spolku Rottal klub Holešov o. s., se sídlem Masarykova 628, 769 17
Holešov, IČ 22719946, na projekt Hubertský den v Holešově (4. Ročník)", s
termínem vyúčtování do 18.12.2015 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit
maximálně 50% celkových skutečných nákladů,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenými právnickými osobami, dle vzoru
v příloze 1018-15-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční programové dotace
v rámci Programu Záštity 2015 - 2. kolo ve výši 25.000 Kč obci Boršice, IČ 00290823,
se sídlem Boršice č. p. 7, 687 09 Boršice, na projekt "Slovácko očima Františka
Horenského", s termínem vyúčtování do 31.01.2016 a podmínkou, že dotace ZK
bude tvořit maximálně 50% celkových skutečných nákladů a uzavření veřejnoprávní
smlouvy, dle vzoru v příloze 1018-15-P02.

7

Kultura - Muzeum Kroměřížska - investiční záměr - IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R23/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1132/3/090/065/09/15 "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic projektová část", dle přílohy č. 1014-15-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2015, dle přílohy č. 1014-15-P03;
3. nabídnutí měděného odpadu k prodeji za předpokládanou minimální jednotkovou
cenu 90 Kč/kg dle ceníku uvedeného v příloze č. 1014-15-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, výkonem funkce
investora a zajištěním projektové dokumentace akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. Revitalizace budov a expozic - projektová část".

8

Zdravotnictví - VS nemocnice - zřízení nového vjezdu do areálu - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R23/15

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1087/3/170/181/03/15 – 02/10/15 „Vsetínská nemocnice a. s. – zřízení nového
vjezdu do areálu“, dle přílohy č. 1028-15-P02;
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská
nemocnice a. s. - zřízení nového vjezdu do areálu" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 1028-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0200/2015, dle přílohy č. 1028-15-P04.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R23/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.05.2015, č. 0379/R11/15:
část schvaluje - bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila zřízení služebnosti pro
oprávněného, společnost O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, spočívající:
- v povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení, provozování, udržování a opravy
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě SO 464 - Přeložka
kabelu MTS Všetuly v km 6,400 v rámci stavby Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín - Fryšták, včetně provádění úprav za účelem jeho modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, na pozemcích p. č. 313/1, p. č. 313/16, p. č. 313/18, p. č. 313/34 a p. č.
313/35, vše v katastrálním území a obci Třebětice, v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 1130-0070/2014, na dobu existence stavby, za
jednorázovou náhradu ve výši 7.600 Kč bez DPH, s tím, že náklady spojené se
zřízením služebnosti uhradí investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha, a dále za
podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného, společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ
04084063, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 20623 spočívající:
- v povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení, provozování, udržování a opravování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě SO 464 - Přeložka
kabelu MTS Všetuly v km 6,400 v rámci stavby Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín - Fryšták, včetně provádění úprav za účelem jeho modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, na pozemcích p. č. 313/1, p. č. 313/16, p. č. 313/18, p. č. 313/34 a p. č.
313/35, vše v katastrálním území a obci Třebětice, v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 1130-0070/2014, na dobu existence stavby, za
jednorázovou náhradu ve výši 7.600 Kč bez DPH, s tím, že náklady spojené se
zřízením služebnosti uhradí investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 56, 145 05 Praha, a dále za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akce SPZ Holešov;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného, společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1772 spočívající:
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- v povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení a provozování nadzemního vedení VVN
vybudované v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba č. 5 - Připojení na elektřinu, na pozemcích p. č. 313/16, 313/17, 313/22,
313/33 v k. ú. a obci Třebětice a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obec Holešov, včetně
vedení tohoto zařízení přes tyto pozemky a udržování tohoto zařízení, v rozsahu
vymezeným geometrickým plánem č. 1146-2127/2015 pro k. ú. Třebětice a č. 14362128/2015 pro k. ú. Všetuly, na dobu existence zařízení, za jednorázovou náhradu
ve výši celkem 193.040 Kč bez DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením
služebnosti uhradí oprávněný, a dále za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akce SPZ Holešov;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně
souvisejících kanalizací mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Zlín, IČ 70891320 a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ 49451871, dle přílohy č. 1022-15-P12;
2. uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 a obcí Zahnašovice,
se sídlem Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, IČ 00287890, dle přílohy č. 1022-15P13;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2016, dle přílohy č. 1022-15-P14.

10

Smluvní vztahy - záchranný archeologický výzkum

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R23/15

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického
výzkumu mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
70891320 a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou
institucí, se sídlem Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005, dle přílohy č.
1023-15-P02.

11

Smluvní vztahy s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a Českou republikou
- Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Zlín, Příluky, Přílucká
213, PSČ 760 01, IČ 70887306, dle přílohy č. 1024-15-P03, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov a za podmínky poskytnutí územně
plánovací informace dle § 21 stavebního zákona příslušným správním orgánem,
podle níž je možné realizovat na pozemku záměr požární stanice typu P1 a
současně v případě, že záměr může ovlivnit vodní poměry, vydání vyjádření
příslušného vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona, že tento záměr je možný
z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0042/2015, dle přílohy č. 1024-15-P05;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0004/2015, dle přílohy č. 1024-15P06.

12

Plán rozvoje 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Plán rozvoje 2016, dle přílohy č. 1017-15P01.

14

Příspěvková organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R23/15

stanovuje
s účinností od 01.01.2016 plat panu Ing. Bronislavu Malému, řediteli Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 1020-15-P01.

15

Příspěvkové organizace - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R23/15

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
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a) v oblasti školství ve výši uvedené v přílohách č. 1021-15-P01 a č. 1021-15-P02;
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v přílohách č. 1021-15-P03 a č. 102115-P04;
c) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 1021-15-P05 a č. 1021-15-P06;
d) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v přílohách č. 1021-15-P07 a č. 1021-15P08;
e) v oblasti dopravy ve výši uvedené v přílohách č. 1021-15-P09 a č. 1021-15-P10.

16

Aktualizace Směrnice "Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných
hromad obchodních společností ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R23/15

schvaluje
aktualizaci Směrnice Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad
obchodních společností ZK dle přílohy č. 1009-15-P01.

17

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Jarmilu Kozákovou, bytem Podlesí I/5484, 760 05 Zlín;
2. Jiřího Nesázala, bytem Provazní 485, 688 01 Uherský Brod;
3. Františka Rábka, bytem Přílucká 4116, 760 01 Zlín.

18

Zprávy ze zahraničních cest za rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R23/15

bere na vědomí
Zprávu ze zahraničních cest členů Rady Zlínského kraje uskutečněných v roce 2015,
dle příloh č 1029-15-P01 až č. 1029-15-P08.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R23/15

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 nadzemního vedení
NN na pozemcích p. č. 1917/1, p. č. 1917/30, p. č. 1918/1, p. č. 1918/2, p. č.
1922/149, v k. ú. Jasenka, včetně 3 ks opěrných bodů (betonových sloupů) na
pozemcích p. č. 1917/1, p. č. 1918/1, p. č. 1922/149, v k. ú. Jasenka, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 967-3/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN včetně
3 ks opěrných bodů (betonových sloupů), se všemi s tím spojenými zákonnými
právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 17.700 Kč + DPH;
2. 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. 2605/4, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Břestek, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 864-569a/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 2.400 Kč + DPH;
3. 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:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.
č. 1438/23, p. č. 1441/3, p. č. 1441/4, vše ostatní plocha v k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5912663/2015,
- umístění a provozování účastnického rozvaděče MIS1 na objektu č. p. 2950, který
je součástí pozemku p. č. st. 5045 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle
přílohy č. 0982-15-P02,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě a
účastnického rozvaděče MIS1,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.900 Kč + DPH;
4. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zprostředkování č. D0146/2014/EKO ze dne
28.02.2014, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, a 4 , uzavřené mezi Zlínským krajem a
AGENTUROU ZVONEK CZ s. r. o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01, Zlín, IČ
26227967, za podmínek dle přílohy č. 0982-15-P03;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. 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. 05726-14 jako součást silnice č. III/05726 v rámci
stavby „Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice" na části pozemku p. č.
3891, vodní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou, opravami
rekonstrukcí mostu ev. č. 05726-14 jako součást silnice č. III/05726,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena
v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č. 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;
2. 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 mostů ev. č. 487-027, č. 487-029, č. 487-032 a
výustních objektů (kanalizace a propustků) jako součásti silnice č. II/487 v rámci
stavby "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice", na
pozemku p. č. 8352/2, (PK 8352/2 parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 22227553/2011, č. 2222-7554/2011, č. 2203-8028/2011, č. 2200-8027/2011, č. 21948026/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a demontáží mostů ev. č. 487-027, č. 487-029, č. 487-032 a
výustních objektů (kanalizace a propustků) jako součástí silnice č. II/487,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 57.090 Kč + DPH;
3. 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 mostů ev. č. 487-034, č. 487-035 jako součásti
silnice č. II/487 v rámci stavby "Silnice II/487: Velké Karlovice, UÚ č. 17 Beskyd", na
pozemku p. č. 8352/2, (PK 8352/2 parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 25907924/2014 a č. 2591-7925/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a demontáží mostů ev. č. 487-034, č. 487-035 jako součástí
silnice č. II/487
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 21.582 Kč + DPH;
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4. 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 pěti výustních objektů do VVT Vsetínské Bečvy jako
součásti silnice II/487 v rámci stavby "Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, 1.
etapa (část Ústí u Vsetína- Janová), na pozemcích p. č. 1589/1, p. č. 1589/8, p. č.
1590/1, vše v k. ú. Ústí u Vsetína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 517-288/2014,
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 487-001 přes DVT Obecnici jako
součást silnice II/487 v rámci stavby "Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, 1.
etapa (část Ústí u Vsetína- Janová), na pozemku p. č. 2842/1, v k. ú. Janová, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 711-288b/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a demontáží stavby pěti výustních objektů a mostu ev. č. 487001 jako součástí silnice II/487,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.414 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Poláka
Otakara, bytem Přerovská 121, PSČ 768 61, Bystřice pod Hostýnem, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 4342/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 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 1.500 Kč;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Baletkové
Jany, bytem Osíčko 4, PSČ 768 61, Bystřice pod Hostýnem, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 1169/27, 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 350 Kč;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Mikulíka
Josefa, bytem Loukov 12, PSČ 768 75, Loukov u Kroměříže, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 4342/13, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 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 25 Kč;
8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
společnosti Lázně Luhačovice, a. s., se sídlem Lázeňské náměstí 436, PSČ 763 26,
Luhačovice, IČ 46347828, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/492 na pozemku p. č. 2443/55, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Luhačovice, 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 6.300 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Haluzy
Petra, bytem U Haldy 1542/60, PSČ 700 30, Ostrava - Hrabůvka, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/05018 na pozemku p. č. 498/3, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Zlechov, 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 4.935 Kč;
10. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Ing.
Šebka Františka a Šebkové Jarmily, oba bytem Kudlovice 339, PSČ 687 03,
Kudlovice, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/43220 na pozemku p. č. 4008/20, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kudlovice, 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 2.300 Kč;
11. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města
Morkovice-Slížany, se sídlem Náměstí 115, PSČ 768 33, Morkovice, strpět:
- umístění a provozování přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace včetně
odlučovače lehkých kapalin a přípojky plynu, v pozemcích p. č. 1395/1, p. č. 1402/1,
p. č. 1402/2, vše ostatní plocha, k. ú. Morkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1211-133/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace včetně
odlučovače lehkých kapalin a přípojky plynu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.500 Kč + DPH;
12. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Morkovice-Slížany, se sídlem Náměstí 115, PSČ 768 33,
Morkovice, strpět:
- umístění a provozování stavby zpevněné plochy (plocha parkoviště, přístupu a
příjezdu) na pozemcích p. č. 1395/1 a p. č. 1402/2, vše ostatní plocha, k. ú.
Morkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1208101/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zpevněné plochy (plocha parkoviště, přístupu a příjezdu),
na dobu existence stavby;

II. vzít na vědomí:
vyřazení nemovitého majetku z vlastnictví kraje na základě potvrzení o neexistenci
stavby vydaného dne 15.10.2015 Obecním úřadem Horní Lideč, odborem výstavby
a územního plánování, a to:
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- stavby bez čp/če, která byla součástí pozemku p. č. st. 446 v k. ú. Střelná na
Moravě, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 687 pro obec Střelná a k. ú. Střelná na
Moravě;

III. předat nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1.-10. 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 11. a 12. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434,
PSČ 760 01 Zlín-Příluky, IČ 62182137;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná,
IČ 70850852, a to osobního automobilu TOYOTA, reg. značka ZLH 13-52, inv. č.
12300003, rok pořízení 1995, poř. cena 586.290 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou
fyzické likvidace.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R23/15

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 1566/1, 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;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 986/30, ostatní plocha,
- p. č. 986/31, ostatní plocha,
- p. č. 1566/12, ostatní plocha ,
zapsaných na LV č. 10001 a 1779 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ 00283924;
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3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/59, ostatní plocha,
- p. č. 1502/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ 00283924;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 1112/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ 00283924;
5. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1493-13/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4713/7, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
od obce Vlčnov, Masarykova 124, 687 61 Vlčnov, IČ 00291561;
6. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1074-14/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2293/2, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2293/3, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
od obce Vlčnov, Masarykova 124, 687 61 Vlčnov, IČ 00291561;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 889/28, ostatní plocha,
- p. č. 891/18, ostatní plocha,
- p. č. 891/31, ostatní plocha,
- p. č. 894/69, ostatní plocha,
- p. č. 894/88, ostatní plocha,
- p. č. 894/108, ostatní plocha,
- p. č. 894/130, ostatní plocha,
- p. č. 894/131, ostatní plocha,
- p. č. 894/135, ostatní plocha,
- p. č. 894/145, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou
19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291048;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice:
- p. č. 4050/2, ostatní plocha,
- p. č. 4050/3, ostatní plocha,
- p. č. 4050/4, ostatní plocha,
- p. č. 4050/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV Č. 10001 od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
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9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště:
- p. č. 1683/12, ostatní plocha,
- p. č. 1683/36, ostatní plocha,
- p. č. 1683/39, ostatní plocha,
- p. č. 1683/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV Č. 10001 od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
10. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2318-28/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 1666, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 4342/21, ostatní plocha,
- p. č. 4342/30, ostatní plocha,
- p. č. 4342/2, ostatní plocha,
- p. č. 4342/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Loukov, č. p. 199, 768 75 Loukov, IČ 00287440;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- id. ½ p. č. 4342/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1623 od obce Loukov, č. p. 199, 768 75 Loukov, IČ 00287440;
13. 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. 1041/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 327 od obce Loukov, č. p. 199, 768 75 Loukov, IČ 00287440;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 1169/1, ostatní plocha,
- p. č. 1169/2, ostatní plocha,
- p. č. 1169/4, ostatní plocha,
- p. č. 1169/9, ostatní plocha,
- p. č. 1169/10, ostatní plocha,
- p. č. 1169/11, ostatní plocha,
- p. č. 1169/12, ostatní plocha,
- p. č. 1169/15, ostatní plocha,
- p. č. 1169/17, ostatní plocha,
- p. č. 1169/18, ostatní plocha,
- p. č. 1169/21, ostatní plocha,
- p. č. 1169/29, ostatní plocha,
- p. č. 1169/35, ostatní plocha,
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- p. č. 1169/37, ostatní plocha,
- p. č. 1169/39, ostatní plocha,
- p. č. 1169/40, ostatní plocha,
- p. č. 1169/41, ostatní plocha,
- p. č. 1169/58, ostatní plocha,
- p. č. 1169/61, ostatní plocha,
- p. č. 1169/68, ostatní plocha,
- p. č. 1169/70, ostatní plocha,
- p. č. 1169/72, ostatní plocha,
- p. č. 1169/73, ostatní plocha,
- p. č. 1169/76, ostatní plocha,
- p. č. 1169/80, ostatní plocha,
- p. č. 1169/81, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- id. ½ p. č. 4342/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1623 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
16. vedený v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem:
- id. ½ p. č. 4342/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1691 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- p. č. 1041/11, ostatní plocha,
- p. č. 1041/13, ostatní plocha,
- p. č. 1041/14, ostatní plocha,
- p. č. 1041/15, ostatní plocha,
- p. č. 1041/16, ostatní plocha,
- p. č. 1041/17, ostatní plocha,
- p. č. 1041/18, ostatní plocha,
- p. č. 1041/19, ostatní plocha,
- p. č. 1041/21, ostatní plocha,
- p. č. 1041/22, ostatní plocha,
- p. č. 1041/24, ostatní plocha,
- p. č. 1041/28, ostatní plocha,
- p. č. 1041/31, ostatní plocha,
- p. č. 1041/32, ostatní plocha,
- p. č. 925/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
18. 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. 1041/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 327 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
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- id. ½ p. č. 1041/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 351 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 12723/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756
04 Nový Hrozenkov, IČ 00304131;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 115/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Zdounky, č. p. 27, 768 02 Zdounky, IČ
00287938;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1128/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov:
- p. č. 416/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou:
- p. č. 46/3, ostatní plocha,
- p. č. 46/6, ostatní plocha,
- p. č. 46/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1979, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic:
- p. č. 189/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú Kvasice:
- p. č. 1502/33, ostatní plocha,
- p. č. 1502/36, ostatní plocha,
- p. č. 1502/53, ostatní plocha,
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- p. č. 1502/57, ostatní plocha,
- p. č. 1502/63, ostatní plocha,
- p. č. 1502/68, ostatní plocha,
- p. č. 1502/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
28. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 774-249/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz:
- p. č. 4774/3, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
od obce Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, IČ 00291374;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
a)
- p. č. 4009/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 201 od Boženy Pochylé, bytem Kudlovice 262, 687 03
Kudlovice, za cenu ve výši 3.900 Kč;
b)
- p. č. 4009/77 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1039 od Renaty Fajtlové, bytem Kudlovice 235, 687 03
Kudlovice, za cenu ve výši 3.300 Kč;
c)
- p. č. 4009/26, ostatní plocha,
- p. č. 4009/109, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1187 od Ing. Jarmily Háblové, č. p. 178, 687 06 Modrá, za cenu
ve výši 9.207 Kč, přičemž daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek:
- p. č. 2863, ostatní plocha,
- p. č. 2865, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 1486 od Ludmily Foltýnkové, bytem Břestek 320, 687 08 Břestek
a Marie Stýskalové, bytem Břestek 278, 687 08 Břestek, za cenu ve výši 13.000 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/50, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1052 od MUDr. Bronislava Sedláčka, bytem K. H. Máchy
1203/2, 792 01 Bruntál, za cenu ve výši 3.900 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2639/55, ostatní plocha,
- p. č. 2779/4, ostatní plocha,
- p. č. 2781/13, ostatní plocha,
- p. č. 2781/9, ostatní plocha,
- p. č. 2781/10, ostatní plocha,
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- p. č. 2781/14, ostatní plocha,
- p. č. 2806/24, ostatní plocha,
- p. č. 2820/11, ostatní plocha,
- p. č. 2820/23, ostatní plocha,
- p. č. 3002/73, ostatní plocha,
- p. č. 3014/27, ostatní plocha,
- p. č. 3014/14, ostatní plocha,
- p. č. 3014/15, ostatní plocha,
- p. č. 2781/11, ostatní plocha,
- p. č. 2820/2, ostatní plocha,
- p. č. 2928/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, za cenu ve výši 940.650 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2613/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3095 od BeMi, spol. s r. o., se sídlem Meziříčská 1559, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 46343164, za cenu ve výši 100 Kč;
6. 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. 4342/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 304 od Romana Janota, bytem Osíčko 110, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, za cenu ve výši 750 Kč;
b)
- p. č. 4342/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 429 od Milady Zábranské a Milana Zábranského, oba bytem
Masarykova 1391, 769 01 Holešov, za cenu ve výši 12.530 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
a)
- p. č. 1169/78, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 268 od Marka Bělíčka, bytem Krňovská 164, 763 12 Vizovice,
za cenu ve výši 150 Kč;
b)
- p. č. 1169/71, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 23 od Vladimíry Gadasové, bytem Komárno č. p. 95, 768 71
Komárno, Ivety Hrišové, bytem Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí a od
Radoslava Tvrdoně, bytem Komárno č. p. 51, 768 71 Komárno, za cenu ve výši
71.200 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- p. č. 1041/7, ostatní plocha,
- p. č. 1041/8, ostatní plocha,
- p. č. 1041/9, ostatní plocha,
- p. č. 1041/10, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10 od Václava Smolky, bytem Osíčko 134, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, za cenu ve výši 43.200 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
a)
- p. č. 2782/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 585 od Ing. Jiřího Vesky a Anny Veskové, oba bytem Janová
238, 755 01 Janová, za cenu ve výši 3.550 Kč;
b)
- p. č. 2992/23, ostatní plocha,
- p. č. 2992/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 48 od DNK stavební společnost, s. r. o., se sídlem Nový
Hrozenkov 386, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ 25384635, za cenu ve výši 1.400 Kč;
c)
- p. č. 2992/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 228 od Danuše Kovářové (id. 3/36), bytem Jižní čtvrť IV 2545/9,
750 02 Přerov, Ivany Liškové (id. 12/18), bytem Dolní Jasenka 767, 755 01 Vsetín,
Heleny Potočné (id. 3/36), bytem Janová 165, 755 01 Janová, Jitky Procházkové (id.
1/18), bytem Baarovo nábřeží 639/32, 614 00 Brno – Maloměřice, za cenu ve výši
1.422 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1024 od Miroslava Skláře, bytem Janová 207, 755 01 Janová,
za cenu ve výši 750 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u
Napajedel:
- p. č. 1557, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 298 od ČR – Jihomoravských vodovodů a kanalizací, státního
podniku – v likvidaci, se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, za cenu ve
výši 8.400 Kč;

II. vzít na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 197421/2015 ze dne 18.05.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Sazovice dle přílohy č. 0983-15-P03;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 312704/2015 ze dne 10.08.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Mysločovice dle přílohy č. 0983-15-P04;
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3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž č. j. SPU 065457/2015 ze dne 26.03.2015 o výměně
nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Lechotice dle přílohy č. 0983-15-P05;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž č. j. SPU 083565/2015 ze dne 30.04.2015 o výměně
nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Vítonice u Bystřice pod Hostýnem dle přílohy č. 0983-15-P06;
5. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 345109/2015 ze dne 04.08.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Machová dle přílohy č. 0983-15-P07;
6. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných v bodě
1. - 5. této části usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;

III. předat nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1. - 3., 5. - 9., 11. - 27. a B. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje;
- uvedenou v bodě A. 10. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Obchodní akademie Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 60371731, a
to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu A. 28. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, a to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;

IV. zrušit
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje
- č. 0554/Z18/15 ze dne 23.09.2015 - bod A. 7. odrážka čtvrtá (p. č. 2009/32).
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R23/15

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:
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1. pozemků
- p. č. 11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 258, obč.
vybavenost,
- p. č. 12, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. 13, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 45, obč.
vybavenost,
- p. č. 14, trvalý travní porost,
- p. č. 15, ostatní plocha,
- p. č. 16, ostatní plocha,
- p. č. 17, vodní plocha,
- p. č. 18, ovocný sad,
- p. č. 38, zahrada,
- p. č. 51, ovocný sad,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 402 pro obec a k. ú. Zašová
do vlastnictví obce Zašová, č. p. 36, Zašová, 756 51, IČ 00304476, s podmínkou, že
obdarovaný nesmí kapacity převáděných objektů, které byly dárcem uvolněny v
rámci transformace, dále užívat pro stejný nebo jiný druh služby sociální péče
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním
postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, odlehčovací služba pobytového
charakteru a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče;
2. stavby
- tělesa místní komunikace (chodníku) na pozemcích p. č. 1112/16 a 1112/17, oba
ostatní plocha,
obec a k. ú. Zlín zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Zlín do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
3. pozemků
- p. č. 1222/22, ostatní plocha,
- p. č. 1222/23, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1712 pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
4. pozemku
- p. č. 1215/9, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
5. pozemku
- p. č. 1616/4, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1554-3/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa do vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
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6. pozemků
- p. č. 929/6, ostatní plocha,
- p. č. 1040/23, ostatní plocha,
- p. č. 1040/24, ostatní plocha,
- p. č. 1040/25, ostatní plocha,
- p. č. 1040/26, ostatní plocha,
- p. č. 1040/27, ostatní plocha,
- p. č. 1040/28, ostatní plocha,
- p. č. 1040/29, ostatní plocha,
- p. č. 1040/30, ostatní plocha,
- p. č. 1040/31, ostatní plocha,
- p. č. 1040/32, ostatní plocha,
- p. č. 1065/1, ostatní plocha,
- p. č. 1065/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Osíčko do vlastnictví obce
Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
7. pozemků
- p. č. 899/24, ostatní plocha,
- p. č. 899/25, ostatní plocha,
- p. č. 899/26, ostatní plocha,
- p. č. 899/27, ostatní plocha,
- p. č. 899/28, ostatní plocha,
- p. č. 899/29, ostatní plocha,
- p. č. 899/30, ostatní plocha,
- p. č. 899/31, ostatní plocha,
- p. č. 899/32, ostatní plocha,
- p. č. 899/33, ostatní plocha,
- p. č. 899/34, ostatní plocha,
- p. č. 899/35, ostatní plocha,
- p. č. 899/36, ostatní plocha,
- p. č. 899/37, ostatní plocha,
- p. č. 925/1, ostatní plocha,
- p. č. 925/4, ostatní plocha,
- p. č. 929, ostatní plocha,
- p. č. 941, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 233 pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka do
vlastnictví obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
8. pozemků
- p. č. 2080/4, orná půda,
- p. č. 4118/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 359 pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem do vlastnictví obce Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440;
9. částí pozemků
- dílu „b“ o výměře 1 m2,
- dílu „c“ o výměře 3 m2,
- dílu „e“ o výměře 33 m 2,

24/53

R23/15

- dílu „k“ o výměře 32 m2,
- dílu „r“ o výměře 32 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12521/1 geometrickým plánem č. 195285/2014, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov do vlastnictví městyse Nový
Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov; IČ 00304131;
10. stavby
části tělesa 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) umístěné 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) umístěné 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,
do vlastnictví obce Velké Karlovice, Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice, IČ:
00304417;
11. pozemků
- p. č. 677/19, 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. 279-1043/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice do vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ 00303925;
12. pozemků
- p. č. 891/16, ostatní plocha,
- p. č. 891/17, ostatní plocha,
- p. č. 891/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 946 pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou do
vlastnictví obce Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00291048;
13. pozemků
- p. č. 2050/5, ostatní plocha,
- p. č. 2050/9, ostatní plocha,
- p. č. 2050/10, ostatní plocha,
- p. č. 2050/35, ostatní plocha,
- p. č. 2050/36, ostatní plocha,
- p. č. 2050/37, ostatní plocha,
- p. č. 2050/38, ostatní plocha,
- p. č. 2050/39, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2514 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice do
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 00291471;
14. pozemků
- p. č. 1683/2, ostatní plocha,
- p. č. 1683/38, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 214 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
15. pozemku
- p. č. 1665, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2318-28/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;

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 B. 5., kdy veškeré náklady s převodem spojené uhradí
převodce :
1. 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 do
vlastnictví Ing. Magdalény Doležalové, bytem Klečůvka 87, 763 11 Zlín, za cenu ve
výši 3.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 2231/34, ostatní plocha, o výměře 237 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1161-194/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice do SJM Eduarda Kundráta a Hany
Kundrátové, oba bytem 14. listopadu 62, 772 00 Olomouc, za cenu ve výši 9.480
Kč;
3. pozemku
- p. č. 2231/78, ostatní plocha, o výměře 312 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1161-194/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice do spoluvlastnictví Věry Bolfové, bytem
č. p. 221, 768 71 Rajnochovice (podíl id. 1/2) a manželů JUDr. Vladimíra Bolfa a
Aleny Bolfové, oba bytem Mlýnská 439, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (podíl id. 1/2
do SJM), za cenu ve výši 12.480 Kč;
4. pozemku
- p. č. st. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4414 pro obec Kroměříž a k. ú.
Kotojedy do vlastnictví SVORNOST, stavební bytové družstvo, se sídlem Ztracená
2647, 767 01 Kroměříž, IČ 00156931, za cenu ve výši 27.080 Kč;
5. pozemku
- p. č. 15528/17, ostatní plocha, o výměře 233 m 2,
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odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1584-32/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí do vlastnictví MUDr. Bronislava Sedláčka, bytem
K. H. Máchy 1203/2, 792 01 Bruntál, za cenu ve výši 11.650 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2015 dle přílohy č. 0984-15-P09.
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Aktualizace Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R23/15

bere na vědomí
návrh aktualizace Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2020 dle
přílohy č. 1003-15-P01;
ukládá
vedoucímu Oboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování aktualizace
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji v souladu s přílohou č. 1003-15-P01 v
termínu do 30.09.2016.
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Dotace životní prostředí a rozvoj venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rámec programu RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č.
1004-15-P02;
2. rámec programu RP02-16 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č.
1004-15-P03;
nedoporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit účelovou neinvestiční dotaci ve výši 180.000
Kč obci Podkopná Lhota, IČ 00544493, na opravu otopné soustavy v prodejně
smíšeného zboží. Projektový záměr neodpovídá prioritám základních a sektorových
koncepcí Zlínského kraje.
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Účelová podpora spolku LÍSKA, z. s. v roce 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje v roce 2016 spolku LÍSKA, z. s., se sídlem Michala Urbánka
436, Rokytnice 755 01 Vsetín, IČ 28558863, na zajištění činností v rámci systému
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji a uspořádání
Krajské konference o EVVO a Krajského veletrhu - Dne pro přírodu v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1007-15-P02.
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Program RP04-2016 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rámec programu PF04-16 "Podpora ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č.
1005-15-P01;
2. rozpočtového opatření č. ZZK/0003/2016 dle přílohy č. 1005-15-P02.
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Projekt Natura 2000 ve Zlínském kraji - změna Rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R23/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace akce CZ.1.02/6.1.00/08.03057 NATURA 2000 ve Zlínském
kraji, vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem životního prostředí ČR ve
znění přílohy č. 1006-15-P01;
schvaluje
1) uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, mezi Státním fondem
životního prostředí ČR, IČ 00020729, a Zlínským krajem dle přílohy č. 1006-15-P02;
2) změnu č. 4 projektového rámce projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 1006-15-P03.
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Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 398.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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.
1044-15-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Uherskohradišťské nemocnici a.s., se
sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68, IČ 27660915, v maximální
výši 284.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do
národního onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68, IČ 27660915, dle
přílohy č. 1044-15-P03;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem
Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, v maximální výši 160.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, dle přílohy č. 104415-P04;
7. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vsetínskou nemocnicí a.s., se sídlem
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, v maximální výši 120.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, dle přílohy č. 1044-15P05.
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Zdravotnictví - zajištění činnosti lékařské pohotovostní služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 4.100.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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.
1045-15-P02;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v maximální výši 2.300.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2016 do 31.12.2016;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a.
s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy
č. 1045-15-P03;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČ 27660532, v maximální výši 2.300.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1045-15P04;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, v maximální výši 3.000.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
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8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1045-15-P05;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U
Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, v maximální výši
1.000.000 Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské
pohotovostní služby pro dospělé, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2016 do 31.12.2016;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č.
1045-15-P06.

29

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o spolupráci při poskytování
zdravotnické záchranné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby č. 018333/13/OZ ze dne
02.07.2013 mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, dle přílohy č. 1042-15P01.

30

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 16
ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, dle přílohy č. 1047-15-P01.

31

Zdravotnictví - protialkoholní záchytná stanice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, v maximální výši 7.700.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2016 do
31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1043-15P02;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2016, dle přílohy č. 1043-15- P06.

32

Zdravotnictví - zajištění činnosti střediska vědeckých informací,
specializované knihovny, pro veřejnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 660.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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.
1046-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0040/2015, dle přílohy č. 1046-15-P04.

33

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 9.300.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1000-15-P02.
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34

Dotace doprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1/ rámec programu RP11-16 BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE dle přílohy č. 0999-15P02;
2/ poskytnutí účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na
zajištění údržby komunikací níže uvedeným subjektům:
- Obec Huslenky, IČ 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů aktivity
dle přílohy č. 0999-15-P04;
- Obec Zahnašovice, IČ 00287890, se sídlem Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, do
výše 210.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů
aktivity dle přílohy č. 0999-15-P05;
- Obec Žítková, IČ 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 71 Starý Hrozenkov, do
výše 52.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů
aktivity dle přílohy č. 0999-15-P06;
3/ dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. D/1674/2015/STR, mezi
Zlínským krajem a příjemcem obcí Poličná, IČ 0126574, se sídlem Poličná 144, 757
01 Poličná, dle přílohy č. 0999-15-P07.

35

Doprava - dodatky k inv. záměrům, inv. záměr, změna fondu investic č. 7

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R23/15

schvaluje
A) Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1064/3/110/245/01/15-01/10/15, k
provedení díla "Silnice II/428: Počenice, průjezdní úsek", o celkových nákladech
41.869.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P02;
A2) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1063/3/110/244/01/15-02/10/15, k
provedení díla „Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy", o celkových nákladech
16.793.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P03;
A3) dodatek č. 5 investičního záměru č. 1018/3/110/236/01/14-05/10/15, k
provedení díla "Silnice III/05736: Brumov - Návojná", o celkových nákladech
54.038.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P04;
A4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1030/3/110/241/04/14-02/10/15, k
provedení díla "Silnice II/489: Kašava, most ev. č. 489-006", o celkových nákladech
28.326.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P05;
A5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1065/3/110/246/01/15-02/10/15, k
provedení díla "Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa", o celkových
nákladech 15.683.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P06;
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A6) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1068/3/110/249/01/15-02/10/15, k
provedení díla "Silnice III/05736: Nedašova Lhota", o celkových nákladech
58.800.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P07;
A7) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1092/3/110/263/03/15-02/10/15, k
provedení díla "Silnice III/4837: Prostřední Bečva - Pustevny", o celkových
nákladech 64.531.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P08;
A8) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1091/3/110/262/03/15-02/10/15, k
provedení díla "Silnice II/481: Prostřední Bečva - Hutisko", o celkových nákladech
22.638.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P09;
A9) dodatek č. 1investičního záměru č. 1075/3/110/250/03/15-01/10/15, k provedení
díla "Silnice III/49026: Březůvky, mostní objekt", o celkových nákladech 5.675.000
Kč, dle přílohy č. 0992-15-P10;
A10) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1077/3/110/252/03/15-01/10/15, k
provedení díla "Silnice III/4956: Boršice u Blatnice, most ev. č. 4956-2", o celkových
nákladech 4.697.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P11;
A11) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1105/3/110/269/05/15-01/10/15, k
provedení díla "Silnice III/4932: Loučka - Haluzice", o celkových nákladech
21.894.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P12;
A12) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1109/3/110/270/05/15-01/10/15, k
provedení díla "Silnice II/490: Hranice kraje - Rymice", o celkových nákladech
27.434.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P13;
A13) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1118/3/110/272/06/15-01/10/15, k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov", o celkových nákladech 37.200.000
Kč, dle přílohy č. 0992-15-P14;
A14) dodatek č. 7 investičního záměru č. 793/3/110/174/08/11-07/10/15, k
provedení díla "Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se siln. II/438", o
celkových nákladech 58.653.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P15;
A15) dodatek č. 13 investičního záměru č. 794/3/110/175/08/11-13/11/15, k
provedení díla "Silnice II/490: Holešov, JV obchvat", o celkových nákladech
331.439.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P16;
A16) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1027/3/110/238/04/14-04/11/15, k
provedení díla "Silnice II/428: Pačlavice, most ev. č. 428-007", o celkových
nákladech 7.550.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P17;
B) Investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) investiční záměr č. 1137/3/110/275/10/15, k provedení díla "Silnice III/49016:
Zlín, most ev. č. 49016-2", o celkových nákladech 98.415.000 Kč, dle přílohy č.
0992-15-P18;
B2) investiční záměr č. 1138/3/110/276/10/15, k provedení díla "Silnice III/05735:
Vsetín, most ev. č. 05735-1", o celkových nákladech 184.164.000 Kč, dle přílohy č.
0992-15-P19;
B3) investiční záměr č. 1139/3/110/277/10/15, k provedení díla "Silnice II/495:
Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa", o celkových nákladech 111.623.000 Kč, dle přílohy
č. 0992-15-P20;
B4) investiční záměr č. 1140/3/110/278/10/15, k provedení díla "Silnice II/487:
Huslenky, průjezdní úsek", o celkových nákladech 67.247.000 Kč, dle přílohy č.
0992-15-P21;
B5) investiční záměr č. 1141/3/110/279/10/15, k provedení díla "Silnice II/490:
Polichno - Uh. Brod, Újezdec", o celkových nákladech 99.777.000 Kč, dle přílohy č.
0992-15-P22;
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B6) investiční záměr č. 1142/3/110/280/10/15, k provedení díla "Silnice III/ 43215:
Zdounky, Nětčice", o celkových nákladech 29.842.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15P23;
B7) investiční záměr č. 1143/3/110/281/10/15, k provedení díla "Silnice III/4276:
Ořechov, průjezdní úsek I", o celkových nákladech 15.815.000 Kč, dle přílohy č.
0992-15-P24;
B8) investiční záměr č. 1144/3/110/282/10/15, k provedení díla "Silnice II/436:
Kyselovice", o celkových nákladech 22.169.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P25;
B9) investiční záměr č. 1104/3/110/268/05/15, k provedení díla "Silnice III/4222:
Břestek", o celkových nákladech 11.672.000 Kč, dle přílohy č. 0992-15-P26;
C) změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0992-15P27.

36

Doprava - Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Zlínským krajem a Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, dle přílohy č.
0997-15-P01.

37

Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída
Tomáše Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 0993-15-P02;
b) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 0993-15-P03;
c) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0993-15-P04;
d) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č.
0993-15-P05;

35/53

R23/15

e) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 0993-15-P06;
f) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 0993-15-P07;
g) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, dle přílohy č. 0993-15P08;
h) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 0993-15P09;

2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2015:
a) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 429.000 Kč na celkovou částku 155.650.000 Kč;
b) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 554.250 Kč na celkovou částku 66.202.250 Kč;
c) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 91.530 Kč na celkovou částku
75.278.530 Kč;
d) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951,
navýšení o částku 195.000 Kč na celkovou částku 16.719.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850,
navýšení o částku 46.500 Kč na celkovou částku 1.292.500 Kč;
f) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, navýšení o částku 356.940 Kč na celkovou částku 7.757.940
Kč;
g) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009,
navýšení o částku 44.640 Kč na celkovou částku 2.941.640 Kč;
3. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2016:
a) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951, v
celkové výši 16.524.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 155.221.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 65.648.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 75.187.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850,
v celkové výši 1.246.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 2.897.000 Kč;
g) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, v celkové výši 7.401.000 Kč;
h) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 5.019.000 Kč.
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38

Doprava - úprava dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti - Kostelec u Holešova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1) zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.04.2015 č. 0467/Z16/15
- část schvaluje, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dodatek č. 2
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
s obcí Kostelec u Holešova;
2) schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a obcí Kostelec u
Holešova, IČ 00287342, dle přílohy č. 0998-15-P01.

39

Doprava - dodatek č. 16 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě České dráhy, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě
mezi Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, bez ustanovení o vozidlech ROP, dle přílohy č. 0990-15-P03;
2) poskytnutí dotace pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, v celkové výši 289.257.400 Kč na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2016.

40

Doprava - dodatek č. 22 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 22 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0991-15P01 a č. 0991-15-P02.
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41

Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2015 - aktualizace č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R23/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0205/2015, dle přílohy č. 0994-15-P03.

42

Doprava - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R23/15

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Zajištění
dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 20182027", dle přílohy č. 0995-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027", dle přílohy č.
0995-15-P03;
b) rozsah základní dopravní obslužnosti v průběhu doby plnění veřejné zakázky
"Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na
období 2018-2027" ve výši 20 535 677 km ročně.

43

Doprava - schválení odůvodnění významných veřejných zakázek ŘSZK, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významných veřejných zakázek
zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860,
dle příloh č. 0996-15-P03 až č. 0996-15-P22.

44

Dotace cestovní ruch a kultura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě
za jeho výkon č. D/2917/2010/STR mezi Zlínským krajem a Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90
Zlín, dle přílohy č. 0985-15-P02;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
7.155.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi
Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, dle přílohy č. 0985-15-P04;
3. uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
mezi Zlínským krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín,
dle přílohy č. 0985-15-P05;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 542.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským krajem
a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 098515-P07;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským krajem
a Klubem českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, se sídlem
Palackého 96, 763 61 Napajedla, dle přílohy č. 0985-15-P09;
6. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje do výše
150.000 Kč, současně však maximálně 18,75 % celkových způsobilých výdajů
aktivity a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským
krajem a Sdružením pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 26589532, se sídlem Karolinka,
Bzové 325, IC Zvonice Soláň, PSČ 756 05, dle přílohy č. 0985-15-P11;
7. poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje do
výše 20.800.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
aktivity a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským
krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0985-15-P14.

46

Kultura - změny fondů investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R23/15

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2015, dle přílohy č. 1001-15P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, na rok 2015, dle přílohy č. 1001-15-P05.
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47

Kultura - dotační smlouvy na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
ve Zlínském kraji v roce 2016 s knihovnami v Kroměříži, Uherském Hradišti a
Vsetíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.244.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, p. o., IČ 00091120 se sídlem Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž
na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0987-15P02;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.325.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, p. o., IČ 00092118, se sídlem Velehradská 714, 686 01
Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji
v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0987-15-P03;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.231.000 Kč Masarykově veřejně
knihovně Vsetín, IČ 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0987-15P04.

48

Projekt "Odborný katalog sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
pro stálou expozici - Prostor Zlín"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R23/15

schvaluje
projektový rámec projektu „Odborný katalog sbírek Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně pro stálou expozici – Prostor Zlín", dle přílohy č. 0988-15-P02;
ukládá
1. vedoucí Odboru kultury a památkové péče dopracovat projekt "Odborný katalog
sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně pro stálou expozici - Prostor Zlín"
v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. P02, do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory z Programu kulturní aktivity - podprogram A vyhlašovaného
Ministerstvem kultury ČR včetně všech povinných příloh v termínu do 30.11.2015;
2. vedoucí Odboru kultury a památkové péče předložit žádost o poskytnutí podpory
z Programu kulturní aktivity - podprogram A vyhlašovaného Ministerstvem kultury
ČR na projekt "Odborný katalog sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
pro stálou expozici - Prostor Zlín" do 30.11.2015.
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49

Vystoupení Zlínského kraje ze sítě "I Cammini d'Europa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vystoupení Zlínského kraje ze sítě "I Cammini
d'Europa" a podání výpovědi z „Dohody o vstupu do sítě "I Cammini d'Europa"
uzavřené mezi "I Cammini d'Europa," Evropská hospodářská zájmová skupina, se
sídlem v Parmě, Via Sandro Pertini 10, Zlínským krajem, IČ 70891320, a Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle čl. 7 této dohody.

50

Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R23/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0208/2015, dle přílohy č. 1030-15-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/0411/2015/ŠK, kterým dochází k navýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje o 200.000 Kč pro SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, IČ
15530841, se sídlem Dukelská 5413, 760 01 Zlín, na celkovou výši 550.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal) dle přílohy č. 1030-15-P03.

51

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R23/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0201/2015, dle přílohy č. 1036-15-P01.

52

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R23/15

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č.
1037-15-P02;
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2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 1037-15P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, dle přílohy č. 1037-15P04.

53

Dotační program MŠMT - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R23/15

schvaluje
podání žádosti v rámci dotačního programu MŠMT s názvem „Naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni", dle přílohy č. 1031-15-P01.

54

Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Rámec Programu MaS01-16 s názvem "Jednorázové akce v oblasti mládeže a
sportu", dle přílohy č. 1034-15-P01;
2. Rámec Programu MaS02-16 s názvem "Sportovci zařazení do reprezentace ČR",
dle přílohy č. 1034-15-P02;
3. Rámec Programu MaS03-16 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu",
dle přílohy č. 1034-15-P03.

55

Školství - podpora řemesel pro krajské školy, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R23/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2015, dle přílohy č. 1038-15-P02;
2. navýšení účelového příspěvku na provoz na podporu řemesel pro školy zřizované
Zlínským krajem o 1.460.700 Kč na celkovou výši 3.622.700 Kč, dle přílohy č. 103815-P04.
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56

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R23/15

schvaluje
1. uzavření licenční a podlicenční smlouvy v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost pro grantový projekt CZ.1.07/3.2.03/05.0003 mezi
Zlínským krajem a společností ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., IČ
26857359, sídlem Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno, dle přílohy č. 1032-15P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0202/2015, dle přílohy č. 1032-15-P02.

57

Školství – zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit:
1. zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín, IČ 49156845 ke dni
31.12.2015;
2. uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a statutárním
městem Zlínem, IČ 00283924, ve znění přílohy č. 1040-15-P02;
b) vzít na vědomí přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušované
příspěvkové organizace kraje v plném rozsahu na příspěvkovou organizaci nově
zřízenou statutárním městem Zlínem v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti
zrušované příspěvkové organizace na nově zřízenou příspěvkovou organizaci v
souladu s Dohodou mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlínem.

58

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti školství, dle příloh č. 1035-15-P02 až č. 103515-P06.
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59

Školství - žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0949/R23/15

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení požadované
Střední školou MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve znění přílohy č. 1041-15-P03.

60

Školství - Pověření k podepisování souhlasu zřizovatele s účastí škol a
školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem v projektech Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R23/15

schvaluje
účast škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem v projektech Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu
individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky;
pověřuje
člena Rady Zlínského kraje PaedDr. Petra Navrátila, zodpovědného za oblast
školství, mládeže a sportu, k podepisování souhlasů zřizovatele s účastí škol a
školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem v projektech Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních
projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

61

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R23/15

bere na vědomí
výběr dobrovolných pracovníků, kteří budou oceněni v rámci XII. ročníku
slavnostního Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v
oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2015, dle přílohy
č. 1033-15-P03.
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62

Sociální služby - dotace MPSV ČR, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R23/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0206/2015, dle přílohy č. 1053-15-P01.

63

Rámec Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu SOC01-16 Program na
podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2016, dle přílohy č. 1057-15-P01;
schvaluje [revokováno]
Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2016 SOC01-16, dle přílohy
č. 1057-15-P02, a to za podmínky schválení Rámce programu SOC01-16 Program
na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 16.12.2015.

64

Rámce programů na rok 2016 v oblasti akreditovaného dobrovolnictví a
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Rámec Programu RP06-2016 na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2016, dle přílohy č. 1050-15-P01;
2. Rámce Programu RP07-2016 na podporu nestátních neziskových organizací, škol
a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016, dle
přílohy č. 1050-15-P02.

65

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1) poskytnutí návratné finanční výpomoci do maximální výše 845.000 Kč Centru
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvkové organizaci, IČ 70850992,
se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, na financování provozu v roce 2016 a
uzavření VPS o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1056-15P02;
2) poskytnutí návratné finanční výpomoci do maximální výše 1.082.000 Kč
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizaci, IČ
70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, na financování provozu v roce
2016 a uzavření VPS o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č.
1056-15-P04.

66

Sociální služby - dodatek č. 1 k investičnímu záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R23/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 k investičnímu záměru 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. 1051-15-P01;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 1051-15-P02.

67

Sociální služby - plány rozvoje domovů pro osoby se zdravotním postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R23/15

bere na vědomí
plány rozvoje domovů pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje, dle
příloh 1055-15-P02 až č. 1055-15-P12.

68

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R23/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 1054-15-P01 a č. 1054-15-P02.
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69

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 1052-15-P01.

71

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 800.000 Kč spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II
5358, 760 01 Zlín, IČ 00568813, na činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve
Zlínském kraji v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 104815-P02.

72

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, Finanční
podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti SSL na
území ZK pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R23/15

pověřuje
v souladu s Programem a Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2016, dle příloh č. 1049-15-P02 a č. 1049-15-P03, níže uvedené
poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Anděl“, IČ 66934702,
“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560,
„HANDICAP (?)“ Zlín, IČ 46277633,
AGARTA, IČ 27002438,
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, z.s. 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,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

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,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344,
Diakonie ČCE - hospic Citadela, IČ 73632783,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764,
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968,
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042,
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 Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976,
Dotek o. p. s., IČ 27664333,
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. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071,
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 Chropyně, IČ 00287245,
Město Vsetín, IČ 00304450,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548,
NADĚJE, IČ 00570931,
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,
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326,
ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075,
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., IČ 26940931,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596,
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, příspěvková organizace, IČ 75079771,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621,
spolek Pod křídly, IČ 70640327,
Statutární město Zlín, IČ 00283924,
STROP o. p. s., IČ 26590620,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728,
Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75094924,
Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
Unie Kompas, IČ 67028144,
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,
Za sklem o. s., IČ 22901531;

bere na vědomí
1. zmocnění Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje,
hejtmanem Zlínského kraje k podpisu jednotlivých Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu a Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu Zlínského kraje uzavřených s poskytovateli sociálních služeb,
na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje. Toto
zmocnění se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016;
2. informaci organizace Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, o změně
identifikátoru sociální služby "Osobní asistence". Původní identifikátor 9781801 byl
nahrazen identifikátorem 9423114, dle přílohy č. 1049-15-P04;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A) schválit:
1. 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/0324/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, dle přílohy č. 1049-15-P05;
2. 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/0282/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Fondem ohrožených dětí, IČ 00499277, dle přílohy č. 1049-15-P06;
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/2616/2015/SOC mezi Zlínským krajem a
Pečovatelskou službou Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548,dle přílohy
č. 1049-15-P07;
B) vzít na vědomí:
informaci organizace NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, o jejím nezájmu o finanční
podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2015 pro "Služby následné péče" (identifikátor 8975321), a to ve výši
20.380 Kč, dle přílohy č. 1049-15-P08.
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Aktualizace přílohy směrnice SM/24/04/13 a SM/25/03/13

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R23/15

schvaluje
1. aktualizaci Přílohy č. 3 směrnice SM/24/04/13 Zadávání veřejných zakázek
administrovaných krajským úřadem, dle přílohy č. 1002-15-P01;
2. aktualizaci Přílohy č. 15 směrnice SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek
administrovaných organizacemi kraje, dle přílohy č. 1002-15-P02.
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Záštity hejtmana a členů Rady Zlínského kraje, dodatek ke smlouvě pro
Městské divadlo Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R23/15

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) slavnostní vyhodnocením sportovních výsledků České jezdecké federace
Zlínského oblasti pořádaným spolkem "Česká jezdecká federace", IČ 48549886, se
sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, v roce 2015;
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2) Vánočním koncertem dětem pořádaným spolkem KORUNKA LUHAČOVICE, IČ
22875930, se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, v roce 2015;
3) celostátním seminářem Celoživotní učení - Kroměříž 2016 pořádaným Okresní
hospodářskou komorou Kroměříž, IČ 60730960, se sídlem Komenského nám. 435,
767 01 Kroměříž, v roce 2016;
4) odhalení pamětní desky generála Rudolfa Králíčka pořádanou obcí Huštěnovice,
IČ 00290971, se sídlem Huštěnovice 92, 687 03 Babice, v roce 2016;
b) záštitu radního Zlínského kraje Ing. Ladislava Kryštofa nad:
1) Galavečerem tanečního sportu 2015 pořádaným spolkem Klub sportovního tance
Swing Kroměříž, o. s., se sídlem Nitranská 44/87, 767 01 Kroměříž, IČ 22850571, v
roce 2015;
2) projektem "Publikace a výstava František Horenský (1866-1933) Učitel, publicista,
fotograf" realizovaným obcí Boršice, IČ 00290823, se sídlem Boršice č. p. 7, 687 09
Boršice;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení účelové neinvestiční dotace o
300.000 Kč Městskému divadlu Zlín, příspěvková organizace, se sídlem tř. T. Bati
4091/32, 761 87 Zlín, IČ 00094838, na celkovou výši 2.300.000 Kč na kulturní
činnost divadla v roce 2015 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, dle
přílohy č. 1027-15-P03.
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Dotace na rok 2016 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) neinvestičních dotací:
1. ve výši 100.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ
70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na cvičení složek IZS Zlínského
kraje, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDHO v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1010-15-P01,
2. ve výši 200.000 Kč Horské službě ČR, o. p. s., IČ 27467759, se sídlem Špindlerův
Mlýn č. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, na nákup materiálu pro záchrannou činnost a
poskytování první pomoci pro stanice ve Zlínském kraji - Kohútka, Soláň a Pustevny,
a na nákup výpočetní a audio techniky v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 1010-15-P02,
b) neinvestičních účelových dotací na činnost a realizaci akcí v roce 2016:
1. ve výši 503.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Kroměříž, IČ 63414333, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
a uzavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15-P03,
2. ve výši 430.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Uherské Hradiště, IČ 65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15-P04,
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3. ve výši 507.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Vsetín, IČ 63701456, se sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a zavření
veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15-P05,
4. ve výši 560.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Zlín, IČ 65792025, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15-P06.
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Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R23/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na
zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém
kraji mezi Zlínským krajem a Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1060-15-P01.
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Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
16.12.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R23/15

schvaluje
návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
16.12.2015 uvedený v příloze č. 1015-15-P02.
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Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů a snížení příspěvku na provoz na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R23/15

schvaluje
1. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, dle přílohy č. 1061-15-P02;
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2. snížení příspěvku na provoz o 900.000 Kč na konečnou výši 9.900.000 Kč u
příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, dle přílohy č. 1061-15-P03.

Zlín 23. listopadu 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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