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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 19.12.2016

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0009/Z02/16

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1059-16ZP01.
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Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0010/Z02/16

bere na vědomí
1. ústně podané zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje:
a) Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje;
c) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje;
d) Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje;
e) Výbor pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje;
2. oznámení Ing. Pavla Grebeníčka, Ph.D. o odstoupení z funkce člena Výboru
pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje;
odvolává
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů z funkce členky Výboru pro kulturu a památky
Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Jindru Mikuláštíkovou, MBA;
volí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. do funkce předsedy Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje
Radomila Kopa;
2. do funkce člena Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje Ing.
Vladimíra Boráně.
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Plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0011/Z02/16

schvaluje
plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2017, dle přílohy č. 1009-16Z-P01.
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Odměny a náhrada výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0012/Z02/16

schvaluje
poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje
s účinností od 19.12.2016, dle přílohy č. 1008-16Z-P01;
stanovuje
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, paušální částkou ve výši 170 Kč/ hodina na rok 2017.
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Rozpočet Zlínského kraje na rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0013/Z02/16

schvaluje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet Zlínského kraje na rok 2017, dle přílohy č. 1066-16ZP01;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově přijatých
příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí a zapojení či snížení odvodů
organizacím s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
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neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu za předpokladu, že v daném rozpočtovém
opatření nebude změna závazného ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za
uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale
neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v
souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce a
nedočerpaných výdajů na úhradu likvidaci havárií,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně výdajů
proti neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění rozpočtových opatření na zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského
kraje v souvislosti s platbou daně z příjmů právnických osob placenou Zlínským
krajem,
g) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b), c),
d), e), f), i), j) a l),
h) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
i) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
j) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU, SR, Programu švýcarsko-české spolupráce a
Finančních mechanismů EHP,
k) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
l) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů za
porušení rozpočtové kázně a poplatky za vodu.
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Úprava č. 2 rozpočtového výhledu ZK na období 2017-2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0014/Z02/16

schvaluje
Úpravu č. 2 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017-2020, dle přílohy č.
1049-16Z-P01.
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Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program 2017, dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0015/Z02/16

schvaluje
a) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 60.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo náměstí
137, IČ 00287113, na nákup 2 kusů izolačních dýchacích přístrojů přetlakových pro
JPO III,
2. ve výši 285.000 Kč, obci Malá Bystřice, se sídlem č. p. 55, IČ 00304085, na nákup
používané cisternové automobilové stříkačky a přenosného plovoucího čerpadla s
plovákem pro JPO V,
3. ve výši 75.000 Kč, obci Návojná, se sídlem č. p. 101, IČ 00226220, na nákup
přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a elektrocentrály pro JPO V,
4. ve výši 250.000 Kč, obci Rusava, se sídlem č. p. 248, IČ 00287709, na nákup
používané cisternové automobilové stříkačky pro JPO V,
5. ve výši 52.000 Kč, obci Střítež nad Bečvou, se sídlem č. p. 193, IČ 00635839, na
nákup elektrocentrály pro JPO V,
6. ve výši 35.000, městu Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí 189,
IČ 00284611, na nákup vozidlového terminálu pro JPO V Mirošov,
7. ve výši 33.000 Kč, obci Vlčková, se sídlem č. p. 136, IČ 00568767, na nákup
přenosného plovoucího čerpadla s plovákem pro JPO V,
8. ve výši 60.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Svárov 1080, IČ 00304450, na nákup
přenosné motorové stříkačky pro JPOV Rokytnice,
9. ve výši 91.000 Kč, obci Zašová, se sídlem č. p. 36, IČ 00304476, na nákup
přenosné motorové stříkačky pro JPO III,
b) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 36.000 Kč, obci Kostelany nad Moravou, se sídlem č. p. 19, IČ 00291048,
na nákup přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a kombinované proudnice
pro JPO V,
2. ve výši 37.000 Kč, obci Lačnov, se sídlem č. p. 158, IČ 00303968, na nákup
přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a motorové řetězové pily pro JPO V,
3. ve výši 67.000 Kč, obci Ostrožská Lhota, se sídlem č. p. 148, IČ 00291196, na
nákup 2 kusů izolačních dýchacích přístrojů přetlakových a 2 kusů tlakových lahví k
izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému pro JPO V,
4. ve výši 110.000 Kč, obci Ratiboř, se sídlem č. p. 75, IČ 00304263, na nákup 4
kusů izolačních dýchacích přístrojů přetlakových pro JPO V,
5. ve výši 200.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, IČ 00304271, na opravu cisternové automobilové stříkačky pro JPO II,
6. ve výši 50.000 Kč, obci Salaš, se sídlem 85, IČ 00362417, na nákup přenosného
plovoucího čerpadla s plovákem, kalového čerpadla - motorového a motorové
řetězové pily, pro JPO V,
7. ve výši 56.000 Kč, obci Trnava, se sídlem č. p. 156, IČ 00284581, na nákup
elektrocentrály, motorové řetězové pily a kombinované proudnice pro JPO V,
8. ve výši 32.000 Kč, obci Ústí, se sídlem č. p. 76, IČ 00851825, na nákup kalového
čerpadla elektrického přenosného a motorové řetězové pily pro JPO V,
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9. ve výši 40.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, IČ 00304387,
na opravu a modernizaci přenosné motorové stříkačky pro JPO V Lhota u Choryně,
10. ve výši 32.000 Kč, obci Velký Ořechov, se sídlem č. p. 19, IČ 00284637, na
nákup 2 kusů kombinované proudnice a 2 kusů tlakových lahví k izolačnímu
dýchacímu přístroji přetlakovému pro JPO III,
c) poskytnutí účelových kombinovaných - investičních a neinvestičních dotací
uvedeným obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 63.000 Kč, obci Hutisko - Solanec, se sídlem Hutisko 512, IČ 00303836,
z toho investiční dotace ve výši 57.000 Kč na nákup kalového čerpadla elektrického
přenosného a neinvestiční dotace ve výši 6.000 na nákup zádového nosiče k
izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému pro JPO III,
2. ve výši 120.000 Kč, městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, IČ
00303909, z toho investiční dotace ve výši 63.000 Kč na nákup vozidlového
terminálu a neinvestiční dotace ve výši 57.000 na nákup 2 kusů kombinované
proudnice a 4 kusů tlakových lahví k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému
pro JPO II,
3. ve výši 60.000 Kč, obci Kunovice, se sídlem č. p. 153, IČ 00635812, z toho
investiční dotace ve výši 36.000 Kč na nákup kalového čerpadla - elektrického
přenosného a neinvestiční dotace ve výši 24.000 Kč na nákup kalového čerpadla motorového pro JPO III,
4. ve výši 46.000 Kč, obci Roštění, se sídlem č. p. 144, IČ 00287687, z toho
investiční dotace ve výši 33.000 Kč na nákup přenosného plovoucího čerpadla s
plovákem a neinvestiční dotace ve výši 13.000 Kč na nákup motorové řetězové pily
pro JPO V,
5. ve výši 43.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, IČ 00304387,
z toho investiční dotace ve výši 26.000 Kč na nákup kalového čerpadla - motorového
a neinvestiční dotace ve výši 17.000 Kč na nákup přenosného plovoucího čerpadla
s plovákem pro JPO V Hrachovec,
6. ve výši 43.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, IČ 00304387,
z toho investiční dotace ve výši 26.000 Kč na nákup kalového čerpadla - motorového
a neinvestiční dotace ve výši 17.000 Kč na nákup přenosného plovoucího čerpadla
s plovákem pro JPO V Podlesí,
7. ve výši 120.000 Kč, obci Věžky, se sídlem č. p. 61, IČ 00287865, z toho investiční
dotace ve výši 86.000 Kč na nákup elektrocentrály a kalového čerpadla elektrického přenosného a neinvestiční dotace ve výši 34.000 Kč na nákup motorové
řetězové pily a přenosného plovoucího čerpadla s plovákem pro JPO V,
8. ve výši 77.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Svárov 1080, IČ 304450, z toho
investiční dotace 52.000 Kč na nákup přenosného plovoucího čerpadla s plovákem
a elektrocentrály a neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč na nákup motorové
řetězové pily a kombinované proudnice pro JPO V Semetín,
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0963-16Z- P01.
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Dotace na rok 2017 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0016/Z02/16

schvaluje
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a) poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Rozpočtu Zlínského kraje:
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 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1006-16Z-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 záchrannou činnost a poskytování první
pomoci pro stanice ve Zlínském kraji - Kohútka, Soláň a Pustevny v roce 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1006-16Z-P02,
b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací na činnost a realizaci akcí v roce 2017
z Fondu Zlínského kraje:
1. ve výši 525.000 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. 1006-16Z-P03,
2. ve výši 432.000 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. 1006-16Z-P04,
3. ve výši 490.000 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. 1006-16Z-P05,
4. ve výši 553.000 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. 1006-16Z-P06.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 17
ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0017/Z02/16

schvaluje
dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, dle přílohy č. 1015-16Z-P01.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0018/Z02/16

bere na vědomí
a) Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 29. srpna 2016, č. j. KUZL 58903/2016, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí odvodu ve výši 10.639 Kč a penále ve výši 3.390 Kč Střední školy
zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů
570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, uloženého Platebním výměrem
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č. 11/2016 EKO na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 20.
července 2016, č. j. KUZL 50143/2016 ve výši 10.639 Kč a penále ve výši 3.390 Kč,
viz příloha č. 0824-16Z-P03;
b) Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 29. srpna 2016, č. j. KUZL 57945/2016, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí penále ve výši 2.233 Kč Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
uloženého Platebním výměrem č. 13/2016 EKO na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 11. srpna 2016, č. j. KUZL 55499/2016, odvod ve výši
7.213 Kč a penále ve výši 2.233 Kč, viz příloha č. 0824-16Z-P04.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0019/Z02/16

schvaluje
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Lesů
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ
500 08, Hradec Králové, IČ 42196451, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 50736-3 jako součásti silnice č.
III/50736 v rámci stavby „Silnice III/50736: Brumov – Návojná, etapa I.“ na
pozemcích p. č. 1988/10, p. č. 1988/11, p. č. 1988/12, p. č. 1989/3, p. č. 1992/78,
vše v k. ú. Návojná, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 35220091/2015,
- umístění a provozování vyústění dešťové kanalizace jako součásti silnice č.
III/50736 na pozemku p. č. 1987/3, v k. ú. Návojná, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 350-20091/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou a údržbou mostu č. 50736-3 a vyústění dešťové kanalizace jako
součástí silnice č. III/50736,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.000 Kč + DPH;
2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti obce Počenice-Tetětice, se sídlem Počenice 74, PSČ 768 33 MorkoviceSlížany, IČ 00287601, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 428-010 jako součásti silnice č. II/428
v rámci stavby "Silnice II/428: Počenice, most ev. č. 428-010" na pozemcích p. č.
174/1, p. č. 445/1, p. č. 541/5, p. č. 1003/53, p. č. 1003/55, p. č. 1003/57, vše v k. ú.
Počenice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 353-7181/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice, na dobu existence stavby;
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 mostu ev. č. 428-010 jako součásti silnice č. II/428
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu v rámci stavby „Silnice
II/428: Počenice, most ev. č. 428-010“, vše na pozemku p. č. 1003/52, v rozsahu
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stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 353-7181/2016, a na pozemku
p. č. 1003/79, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku, vše v k. ú. Počenice,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáží mostu ev. č. 428-010 včetně opevnění koryta toku pod mostem
a v okolí mostu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20.500 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Správy
železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění a provozování stavby silnice II/432 v rámci stavby „Silnice II/432: Kroměříž
- Zdounky - Koryčany - Jestřabice“ na pozemku p. č. 1080, v k. ú. Skržice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 97-56d/2015,
- 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 10.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 432-012 jako součásti silnice č. II/432
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu v rámci stavby "Silnice
II/432: Kroměříž - Zdounky - Koryčany - Jestřabice“, vše na pozemku p. č. 1025/33,
v k. ú. Skržice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 9756c/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáží mostu ev. č. 432-012 včetně opevnění koryta toku pod mostem
a v okolí mostu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 17.490 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ***, strpět:
- umístění stavby silnice II/150 na pozemku 1169/16, 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 225 Kč;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 4349-2 jako součásti silnice č. III/4349
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu v rámci stavby "Silnice
III/4349 Záříčí, most ev. č. 4349-2“, vše na pozemcích p. č. 752, p. č. 803/2, p. č.
803/1, v k. ú. Záříčí, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
437-8151/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáží mostu ev. č. 4349-2 včetně opevnění koryta toku pod mostem
a v okolí mostu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.478 Kč + DPH;
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8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 489-006 jako součást silnice č. II/489
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu v rámci stavby "Silnice
II/489: Kašava, most ev. č. 489-006“, vše na pozemku p. č. 1911/1, v k. ú. Kašava,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 890-192/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáží mostu ev. č. 489-006 včetně opevnění koryta toku pod mostem
a v okolí mostu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 43.600 Kč + DPH;
9. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti statutárního města Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924, strpět:
- umístění stavby silnice III/49016 včetně jejích součástí a příslušenství na pozemku
p. č. 3565/83, v k. ú. Zlín, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v bodě 1. až 9. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860, a
to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0020/Z02/16

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 3569/11, ostatní plocha,
- p. č. 3572/23, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2859 pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Ostrožské
Předměstí, do vlastnictví města Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský
Ostroh, IČ 00291480;
2. pozemků
- p. č. 3792/2, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 3792/3, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
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oddělených z původního pozemku p. č. 3792 geometrickým plánem č. 1096149/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí, do vlastnictví obce Dolní Němčí,
Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, IČ 00290904;
3. pozemků
- p. č. 5343/17, ostatní plocha,
- p. č. 5343/18, ostatní plocha,
- p. č. 5343/19, ostatní plocha,
- p. č. 5343/20, ostatní plocha,
- p. č. 5343/21, ostatní plocha,
- p. č. 5343/22, ostatní plocha,
- p. č. 5343/23, ostatní plocha,
- p. č. 5343/25, ostatní plocha,
- p. č. 5343/28, ostatní plocha,
- p. č. 5343/29, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1159 pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města
Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
4. pozemků
- p. č. 5375/144, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 5375/145, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 5375/146, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 5375/4 geometrickým plánem č. 1656160/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova
952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
5. pozemku
- p. č. 5353/74, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5353/3 geometrickým plánem č. 1651153/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova
952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
6. pozemků
- p. č. 5390/5, ostatní plocha, o výměře 11 m 2, odděleného z p. č. 5390/1,
- p. č. 5390/6, ostatní plocha, o výměře 15 m 2, odděleného z p. č. 5390/1,
- p. č. 5390/7, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z p. č. 5390/1,
- p. č. 5390/8, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, odděleného z p. č. 5390/1,
- p. č. 5394/18, ostatní plocha, o výměře 77 m 2, odděleného z p. č. 5390/1 a p. č.
5394/2,
geometrickým plánem č. 1647-348/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
7. stavby části úseku silničního tělesa silnice III/05418 v uzlovém úseku "Javořina"
v délce 5,505 km, ve staničení 2,820 - 8,325 km (za křižovatkou se silnicí do
Vápenek po konec silnice III/05418), umístěné na pozemcích p. č. 6525 a p. č.
6275/10 v k. ú. Strání, do vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, s tím, že
obdarovaný po jejím nabytí do svého vlastnictví provede její celkovou rekonstrukci,
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zachová její volnou přístupnost pro veřejnost, a to zejména pro turistické, cyklistické
účely a běžecké lyžování a nepřevede ji třetí osobě po dobu 15 let od jejího nabytí;
8. pozemků
- p. č. 2372/30, ostatní plocha o výměře 119 m 2,
- p. č. 2372/31, ostatní plocha o výměře 68 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2372/1 geometrickým plánem č. 125852/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina, do vlastnictví obce Všemina, Všemina
162, 763 15 Slušovice, IČ 00544507;
9. pozemků
- p. č. 627, ostatní plocha,
- p. č. 850, ostatní plocha,
- p. č. 1004/3, ostatní plocha,
- p. č. 1004/4, ostatní plocha,
- p. č. 1004/6, ostatní plocha,
- p. č. 1005/2, ostatní plocha,
- p. č. 1005/3, ostatní plocha,
- p. č. 1005/4, ostatní plocha,
- p. č. 1005/5, ostatní plocha,
- p. č. 1005/7, ostatní plocha,
- p. č. 1005/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1740 pro obec a k. ú. Fryšták, do vlastnictví města
Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916;
10. pozemků
- p. č. 1012/2, ostatní plocha, o výměře 51 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1012,
- p. č. 1054/2, ostatní plocha, o výměře 322 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1054,
- p. č. 1054/3, ostatní plocha, o výměře 43 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1054,
- p. č. 2026/2, ostatní plocha, o výměře 185 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2026,
- p. č. 2026/3, ostatní plocha, o výměře 16 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2026,
- p. č. 2026/4, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2026,
- p. č. 2026/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2026,
- p. č. 2153/2, ostatní plocha, o výměře 223 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2153,
- p. č. 2153/3, ostatní plocha, o výměře 518 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2153,
- p. č. 2215/2, ostatní plocha, o výměře 60 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2215,
geometrickým plánem č. 161-216/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lutopecny a k. ú. Měrůtky,
do vlastnictví obce Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Lutopecny, IČ 00287474;
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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:
1. pozemku
- p. č. 15529/33, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do spoluvlastnictví
***(spoluvlastnický podíl id. 1/2) a *** (spoluvlastnický podíl id. 1/2) za kupní cenu ve
výši 1.440 Kč;
2. pozemku
- p. č. 418, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 348 pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice, do vlastnictví
obce Počenice-Tetětice, se sídlem Počenice 74, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ
00287601, za kupní cenu ve výši 3.100 Kč;
3. pozemků
- p. č. 5762/131, ostatní plocha,
- p. č. 6417/29, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města
Uherský Brod, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463,
za kupní cenu ve výši 5.900 Kč;
4. pozemku
- p. č. 6959, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 4084 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, do vlastnictví ZEAS Nedakonice, a. s., se sídlem Nedakonice 152, 687 38
Nedakonice, IČ 25308254, za kupní cenu ve výši 61.064 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0021/Z02/16

schvaluje
I. nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velký Ořechov:
- p. č. 1535/41, ostatní plocha,
- p. č. 1535/42, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
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2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4578/7, ostatní plocha,
- p. č. 4578/8, ostatní plocha,
- p. č. 4578/9 , ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov a k. ú. Lukov u Zlína:
- p. č. 1475/30, ostatní plocha,
- p. č. 1475/32 ostatní plocha,
- p. č. 1475/38 , ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták:
- p. č. 755/2, ostatní plocha,
- p. č. 1004/2, ostatní plocha,
- p. č. 1015/33, ostatní plocha,
- p. č. 1016/6, ostatní plocha,
- p. č. 1017/21, ostatní plocha,
- p. č. 1019/69, ostatní plocha,
- p. č. 1019/70, ostatní plocha,
- p. č. 1019/71, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od města Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ
00283916;
5. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1503-27/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Mladcová:
- p. č. 286/132, ostatní plocha, o výměře 178 m², odděleného z p. č. 286/48,
od ***
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4540, ostatní plocha,
- p. č. 4554/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1812, od města Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský
Ostroh, IČ 00291480;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5161/57, ostatní plocha,
- p. č. 5343/24, ostatní plocha,
- p. č. 5399/4, ostatní plocha,
- p. č. 5503/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ
00290807;
8. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1647-348/2015,
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5436/49, ostatní plocha, o výměře 24 m 2, odděleného z p. č. 5436/1,
- p. č. 5438/19, ostatní plocha, o výměře 148 m 2, odděleného z p. č. 5438/10,
- p. č. 5438/20, ostatní plocha, o výměře 30 m 2, odděleného z p. č. 5438/10,
od města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
- p. č. 1324/25, ostatní plocha,
- p. č. 1324/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ
00290807;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/33, ostatní plocha,
- p. č. 5460/27, ostatní plocha,
- p. č. 5460/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60001, od ČR - Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČ 62933591;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8412/1, ostatní plocha,
- p. č. 8412/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č 60001, od ČR - Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČ 62933591;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2194/18, 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;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. 605/6, 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;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 511/11, 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;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
- p. č. 5310/3, 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;
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16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Oznice:
- p. č. 1314/1, 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;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 2118/10, 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;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré Město:
- p. č. 1304/3, 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;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Malá Bystřice:
- p. č. 2422, ostatní plocha,
- p. č. 2431, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Babice u Kelče:
- p. č. 608/1, ostatní plocha,
- p. č. 618/4, ostatní plocha,
- p. č. 619/4, ostatní plocha,
- p. č. 621/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lačnov:
- p. č. 3459/1, ostatní plocha,
- p. č. 3459/2, ostatní plocha,
- p. č. 3467/1, ostatní plocha,
- p. č. 3467/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Lideč:
- p. č. 2367/5, ostatní plocha,
- p. č. 2368/3, ostatní plocha,
- p. č. 2369/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice:
- p. č. 1939/26, ostatní plocha,
- p. č. 2005/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice-Tetěnice a k. ú. Počenice:
- p. č. 967/84, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002, od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u
Valašského Meziříčí:
- p. č. 1120/6, ostatní plocha,
- p. č. 1120/8, ostatní plocha,
- p. č. 1120/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60001, od ČR - Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČ 62933591;
26. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 161-216/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lutopecny a k. ú. Měrůtky:
- p. č. 2007/2, ostatní plocha, o výměře 15 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2007,
- p. č. 2017/3, ostatní plocha, o výměře 20 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2017/2,
- p. č. 2018/3, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2018/2,
od obce Lutopecny, Lutopecny 1, 76701 Lutopecny, IČ 00287474;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
a)
- p. č. 5295/76, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 637, od manželů *** za cenu ve výši 1.150 Kč;
b)
- p. č. 5295/77, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2516, od *** za cenu ve výši 500 Kč;
c)
- p. č. 5295/78, ostatní plocha,
- p. č. 5295/79, ostatní plocha,
- p. č. 5295/81, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1301, od *** za cenu ve výši 1.550 Kč;
d)
- p. č. 5295/49, ostatní plocha,
- p. č. 5305/53, ostatní plocha,
- p. č. 5305/54, ostatní plocha,
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- p. č. 5305/55, ostatní plocha,
- p. č. 5305/56, ostatní plocha,
- p. č. 5305/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 96, od ***, za cenu ve výši 4.370 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Dolní Ves:
- p. č. 1628/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1706, od *** za cenu ve výši 3.515 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 836/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 586, od *** za cenu ve výši 1.809 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/7, ostatní plocha,
- p. č. 5427/9, ostatní plocha,
- p. č. 5427/11, ostatní plocha,
- p. č. 5427/79, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 269, od ***za cenu ve výši 12.950 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/142, ostatní plocha,
- p. č. 5441/143, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 7, od *** za cenu ve výši 5.000 Kč;
b)
- p. č. 5441/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 203, od *** za cenu ve výši 29.400 Kč;
c)
- p. č. 5441/62, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1070, od ***, za cenu ve výši 10.000 Kč;

pracoviště

6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5353/41, ostatní plocha,
- p. č. 5353/42, ostatní plocha,
- p. č. 5353/59, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 887, od*** za cenu ve výši 21.200 Kč;

pracoviště

7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5466/12, ostatní plocha,
- p. č. 5466/13, ostatní plocha,
- p. č. 5466/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 626, od *** za cenu ve výši 4.800 Kč;

pracoviště

8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1975/41, ostatní plocha,

pracoviště
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zapsaného na LV č. 1263, od ***za cenu ve výši 16.800 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
- p. č. 2007/34, ostatní plocha,
- p. č. 2007/37, ostatní plocha,
- p. č. 2550/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 45, od společnosti LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, 763
11 Lípa, IČ 25329979, za cenu ve výši 4.450 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 1448/32, ostatní plocha,
- p. č. 1448/87, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 318, od společnosti LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81,
763 11 Lípa, IČ 25329979, za cenu ve výši 3.300 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3257/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1070, od společnosti LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81,
763 11 Lípa, IČ 25329979, za cenu ve výši 3.500 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Ostroh:
- p. č. 810/10, ostatní plocha,
- p. č. 810/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 743, od ***za cenu ve výši 18.000 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tučapy:
- p. č. 839/19, ostatní plocha,
- p. č. 839/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1421, od manželů *** za cenu ve výši 15.600 Kč;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz:
- p. č. 3418, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 425, od *** za cenu ve výši 4.050 Kč;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1519/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2435, od *** za cenu ve výši 400 Kč;
16. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1350-214/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Přílepy a k. ú. Přílepy u Holešova:
- p. č. 388/8, ostatní plocha, o výměře 6 m2, odděleného z pozemku p. č. 388/2,
- p. č. 388/7, ostatní plocha, o výměře 12 m 2, odděleného z pozemku p. č. 388/3,
- p. č. 626/6, ostatní plocha, o výměře 313 m 2, odděleného z pozemku p. č. 626/1,
- p. č. 626/7, ostatní plocha, o výměře 1 m2, odděleného z pozemku p. č. 626/3,
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- p. č. 626/8, ostatní plocha, o výměře 237 m 2, odděleného z pozemku p. č. 626/4,
od *** za cenu ve výši 28.450 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- p. č. 1158/77, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 242, od *** za cenu ve výši 5.400 Kč;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2221/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 558, od *** za cenu ve výši 3.250 Kč;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1502/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 995, od *** za cenu ve výši 3.750 Kč;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 827/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 174, od *** za cenu ve výši 2.300 Kč;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 1044/73, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3003, od Moravského rybářského svazu, z.s. pobočný spolek
Bystřice pod Hostýnem, se sídlem se sídlem Chmelín 139, 751 14 Dřevohostice, IČ
60382813, za cenu ve výši 7.150 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lačnov:
a)
- p. č. 103/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 372, od *** za cenu ve výši 750 Kč;
b)
- p. č. 130/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 949, od *** za cenu ve výši 1.150 Kč;
c)
- p. č. 148/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 164, od *** za cenu ve výši 1.000 Kč;
d)
- p. č. 168/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 798, od *** za cenu ve výši 100 Kč;
e)
- p. č. 3567, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 18, od *** za cenu ve výši 900 Kč;
f)
- p. č. 235/5, ostatní plocha,
- p. č. 3457/92, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 158, od *** za cenu ve výši 1.600 Kč;
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23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 1169/30, ostatní plocha,
- p. č. 1169/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 67, od *** za cenu ve výši 2.050 Kč;
24. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 601-7581/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí:
- p. č. 873/3, ostatní plocha, o výměře 349 m 2, odděleného z pozemku p. č. 873/1,
- p. č. 876/3, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z pozemku p. č. 876/2,
- p. č. 876/4, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z pozemku p. č. 876/2,
- p. č. 877/4, ostatní plocha, o výměře 227 m 2, odděleného z pozemku p. č. 877/2,
- p. č. 877/5, ostatní plocha, o výměře 98 m 2, odděleného z pozemku p. č. 877/2,
od *** za cenu ve výši 124.020 Kč;
C. smlouvu o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rozsahu a dle
podmínek uvedených v přílohách č. 1045-16Z-P03 až č. 1045-16Z-P09;
D. dědictvím pozemků:
- p. č. 1039/2, ostatní plocha,
- p. č. 1064/624, orná půda,
- p. č. 1064/650, orná půda,
- p. č. 1143/126, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 671 pro obec a k. ú. Huštěnovice po ***
II. majetkoprávní vypořádání mezi městem Vsetín, sídlem Svárov 1080, 755 24
Vsetín, IČ 00304450, a Zlínským krajem:
a)
- zrušení předkupního práva s věcně právními účinky zřízeného ve prospěch města
Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, váznoucího na stavbě
č. p. 809 situované na pozemku p. č. 2933 (stavba není součástí pozemku) v obci a
k. ú. Vsetín ve vlastnictví Zlínského kraje, spočívajícího v závazku vlastníka stavby
č. p. 809 nabídnout stavbu č. p. 809 ke koupi městu Vsetín za cenu ve výši 1 Kč, za
předpokladu, že by vlastník stavby č. p. 809 chtěl tuto stavbu zcizit.
b)
- bezúplatný převod pozemků oddělených z původních pozemků geometrickým
plánem č. 7182-7/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
- p. č. 2933/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1017 m 2, odděleného z
pozemku z p. č. 2933
- p. č. 2936/2, ostatní plocha, o výměře 42 m 2, odděleného z pozemku p. č. 2936,
- p. č. 2936/3, ostatní plocha, o výměře 14 m 2, odděleného z pozemku p. č. 2936,
od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450,
c)
- zřízení předkupního práva s věcně právními účinky ve prospěch města Vsetín se
sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, k pozemkům p. č. 2933/1, p. č.
2936/2 a p. č. 2936/3, odděleným z původních pozemků geometrickým plánem č.
7182-7/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního

20/35

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
!! K datu vyhotovení výpisu usnesení nebyl zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem !!
Z02/16
!! Po opravě administrativní chyby !!

úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín, spočívajícího v závazku Zlínského
kraje nabídnout městu Vsetín pozemky, pokud by je Zlínský kraj chtěl zcizit, a to za
kupní cenu ve výši 1 Kč za každý jednotlivý pozemek, s tím, že tato cena bude
navýšena o hodnotu neodepsané části investic na každém jednotlivém pozemku
realizovaných v době vlastnictví Zlínským krajem;
pověřuje
příspěvkovou organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 00092096, jednat jako účastník dodatečného dědického řízení
č.j. 21D 1283/2016 o nabytí dědictví do vlastnictví Zlínského kraje, jako zřizovatele,
po paní *** a to nemovitých věcí - pozemků:
- p. č. 1039/2, ostatní plocha,
- p. č. 1064/624, orná půda,
- p. č. 1064/650, orná půda,
- p. č. 1143/126, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 671 pro obec a k. ú. Huštěnovice;
předává
nemovité věci:
- uvedené v bodech A. 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;
- uvedené v bodě D. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části II. b) a c) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, a to ke dni jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0687/Z21/16 ze dne 20.04.2016 – bod A. 15;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 473501/2015 ze dne 25.11.2015,
v právní moci dne 10.12.2015 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Němčí, dle přílohy č. 1045-16Z-P11;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 045445/2016/Ho ze dne 29.04.2016, v
právní moci dne 19.05.2016 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Žopy, dle přílohy č. 1045-16Z-P12;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
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Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 190397/2016 ze dne 22.07.2016,
v právní moci dne 09.08.2016 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nedachlebice, dle přílohy č. 1045-16Z-P13;
4. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných v bodě
1. - 3. 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.
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Doprava - dodatek č. 24 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0022/Z02/16

schvaluje
Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0997-16Z-P01 a č. 0997-16Z-P02.
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Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti - drážní doprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0023/Z02/16

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 7099422, dle přílohy č. 0999-16Z-P02;
b) dodatek č. 15 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 0999-16ZP03;
2. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2017:
a) pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226,
v celkové výši 290.124.760 Kč;
b) 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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Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti - veřejná linková doprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0024/Z02/16

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 20 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída
Tomáše Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 0998-16Z-P02;
b) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 0998-16Z-P03;
c) dodatek č. 20 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0998-16Z-P04;
d) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č.
0998-16Z-P05;
e) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 0998-16Z-P06;
f) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 0998-16Z-P07;
g) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, dle přílohy č. 099816Z-P08;
2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2016:
a) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 234.990 Kč na celkovou částku 155.455.990 Kč;
b) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 448.667 Kč na celkovou částku 66.096.677 Kč;
c) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, navýšení o částku 1.108.000 Kč na celkovou částku 8.509.000
Kč;
3. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2017:
a) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951, v
celkové výši 20.782.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 191.318.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 78.649.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 94.371.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850,
v celkové výši 1.598.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 3.682.000 Kč;
g) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, v celkové výši 9.296.000 Kč.
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Doprava - Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0025/Z02/16

schvaluje
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. 1000-16Z-P01.
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Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0026/Z02/16

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.900.000 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. 1002-16Z-P02.
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RP16-16 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0027/Z02/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu, reg. č. RP16-16/001, Stipendijní
program Uherskohradišťské nemocnice pro zdravotnické obory, Uherskohradišťské
nemocnici, a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, do výše 300.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů projektu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1011-16Z-P03.
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Dotace v regionálním rozvoji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0028/Z02/16

schvaluje
1. poskytnutí účelové podpory z Fondu 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. 1052-16Z-P03;
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2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč, organizaci Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, IČ 29319676,
se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín na provoz Kontaktního centra pro východní
trhy - výkonná jednotka pro teritorium Ruska, Ukrajiny a dalších zemí Společenství
nezávislých států a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 1052-16Z-P05;
3. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje č. D/2512/2016/STR uzavřené s Krajskou hospodářskou
komorou Zlínského kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
kterým dochází ke změně termínu ukončení realizace projektu a termínu předložení
Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace, ve znění přílohy č. 1052-16Z-P07;
4. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč, organizaci Mersinis, spol. s r. o., IČ 01489682, se sídlem Štefánikova
167, 760 01 Zlín na provoz Kontaktního centra pro východní trhy - výkonná jednotka
pro teritorium Číny v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 1052-16Z-P09;
5. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
350.000 Kč, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se
sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, na financování
nezpůsobilých výdajů z Operačního programu Technická pomoc a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1052-16Z-P11.
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Plán rozvoje 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0029/Z02/16

schvaluje
Plán rozvoje 2017, dle přílohy č. 1067-16Z-P01.
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RP11-17 BESIP Zlínského kraje - rámec programu a individuální dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0030/Z02/16

schvaluje
1) rámec programu RP11-17 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1004-16Z-P02,
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) Obci Huslenky, IČ 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace v místních částech Černé a Uherská s
ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na komunikacích ve vlastnictví obce a
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1004-16Z-P04;
b) Obci Žítková, IČ 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 71 Starý Hrozenkov, do
výše 39.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková – Drietoma a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1004-16Z-P06.
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Dotace v životním prostředí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0031/Z02/16

schvaluje
1. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 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. 0984-16Z-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 4.877.000 Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace 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. 0984-16Z-P04;
3. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 500.000
Kč obci Janová, IČ 00851841, se sídlem Janová 200, 755 01 Vsetín, na realizaci
projektu: „Stabilizace sesuvu Janová – Snozek“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0984-16Z-P06.
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RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0032/Z02/16

schvaluje
rámec programu RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č.
0986-16Z-P02.
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Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0033/Z02/16

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
8.581.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve
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formě 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. 104016Z-P04;
2. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 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. 104016Z-P05;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 608.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě
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. 1040-16Z-P07.
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Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0034/Z02/16

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
1.000.000 Kč, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
IČ 75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště na
provozní výdaje 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 1041-16Z-P03;
2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
400.000 Kč Klubu českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, se sídlem
Palackého 96, 763 61 Napajedla, na údržbu a obnovu sítě turisticky značených tras
na území Zlínského kraje v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 1041-16Z-P05.
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RP02-17 Program na podporu obnovy venkova - rámec Programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0035/Z02/16

schvaluje
Rámec programu RP02-17 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č.
1042-16Z-P02.
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Dotace Filharmonie Bohuslava Martinů - Dodatek č. 3, Smlouva o poskytnutí
dotace 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

27/35

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
!! K datu vyhotovení výpisu usnesení nebyl zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem !!
Z02/16
!! Po opravě administrativní chyby !!

0036/Z02/16

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č.
D/2776/2015/STR uzavřené s Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286,
se sídlem Nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení
účelové neinvestiční dotace na provozní výdaje o částku 100.000 Kč na celkových
21.750.000 Kč, ve znění přílohy č. 1023-16Z-P03;
2. poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 400.000 Kč na nákup hudebních
nástrojů a individuální neinvestiční dotace ve výši 21.350.000 Kč na osobní náklady
v roce 2017, organizaci Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1023-16Z-P05.
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Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0037/Z02/16

schvaluje
dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zlínského kraje Střední
odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 1017-16Z-P02.
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Individuální účelové dotace - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0038/Z02/16

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21.09.2016 č. 0797/Z23/16 - část
schvaluje, písm. A), bod 10, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
poskytnutí individuální účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT pro Město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, se sídlem Hildy Synkové 942,
PSČ 763 31 Brumov-Bylnice, ve výši 2.000.000 Kč na víceúčelové sportovní hřiště
Brumov-Bylnice - Pod Strání a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P21;
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce MLÁDEŽ A SPORT, č. D/3013/2016/ŠK/1 uzavřené s HOKEJ Uherský
Ostroh, z. s., IČ 27037487, se sídlem Školní 867, Ostrožské Předměstí, PSČ 687
24 Uherský Ostroh, kterým dochází ke změně doby ukončení realizace projektu, dle
přílohy č. 0975-16Z-P03;
2. poskytnutí individuální účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ
A SPORT pro Město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, se sídlem Hildy Synkové 942,
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PSČ 763 31 Brumov-Bylnice, ve výši 1.990.000 Kč na Víceúčelové sportovní hřiště
Brumov-Bylnice - Pod Strání a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0975-16Z-P06.
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Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0039/Z02/16

schvaluje
1. Rámec Programu MaS01-17 s názvem "Jednorázové akce v oblasti mládeže a
sportu", dle přílohy č. 1031-16Z-P01;
2. Rámec Programu MaS03-17 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu",
dle přílohy č. 1031-16Z-P02.
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Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0040/Z02/16

schvaluje
rámec programu KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 1056-16Z-P01, a rámec programu KUL03-17 Program na podporu stavební
obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy
č. 1056-16Z-P02.

33

Kultura – předání majetku ZK k hospodaření příspěvkové organizaci, dodatky
ke Zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0041/Z02/16

schvaluje
a) předání pozemku p. č. 1119/250, ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí
u příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec a k. ú. Zlín 635561 k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův
institut, IČ 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín;
b) dodatek č. 4 Zřizovací listiny 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČ
72563346, dle přílohy č. 1027-16Z-P02;
c) dodatek č. 8 Zřizovací listiny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČ 00089982, dle přílohy č. 1027-16Z-P03.
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Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0042/Z02/16

schvaluje
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.315.000 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 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1029-16ZP02;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.386.000 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 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 1029-16Z-P03;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.299.000 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 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1029-16ZP04.

35

Program RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0043/Z02/16

schvaluje
rámec programu RP04-17 "Podpora ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č. 098516Z-P01.

36

RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0044/Z02/16

schvaluje
Rámec programu RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 098716Z-P01.

37

RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - rámec programu
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
!! K datu vyhotovení výpisu usnesení nebyl zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem !!
Z02/16
!! Po opravě administrativní chyby !!

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0045/Z02/16

schvaluje
Rámec programu RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích dle přílohy č.
0988-16Z-P01.

38

Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0046/Z02/16

schvaluje
aktualizaci Přílohy č. 1 „Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 dle přílohy č. 0989-16ZP02.

39

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0047/Z02/16

schvaluje
1. dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0993-16Z-P01;
2. dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0993-16Z-P02.

40

Rámce programů na rok 2017 v oblasti akreditovaného dobrovolnictví a
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0048/Z02/16

schvaluje
1) Rámec RP06-2017 Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2017, dle přílohy č. 0992-16Z-P01;
2) Rámec RP07-2017 Programu na podporu nestátních neziskových organizací,
škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017, dle
přílohy č. 0992-16Z-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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41

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0049/Z02/16

schvaluje
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 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 1063-16Z-P02.

42

Delegace zástupců Zlínského kraje na valné hromady společnosti
Technologické inovační centrum, s. r. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0050/Z02/16

deleguje
na všechny valné hromady obchodní společnosti Technologické inovační centrum,
s. r. o., IČ 26963574, a pověřuje výkonem práv společníka pana Jiřího Čunka,
hejtmana Zlínského kraje, 1. náhradníka Ing. Jiřího Sukopa a 2. náhradníka Josefa
Zichu.

43

Zákonodárná iniciativa Zlínského kraje - pověření k jednání

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0051/Z02/16

odvolává
pověření, které bylo uděleno usnesením č. 0720/Z22/16 MVDr. Stanislavu Mišákovi
k jednání za Zastupitelstvo Zlínského kraje před Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR a jejími orgány, ve věci návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
pověřuje
ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petra Gazdíka a paní Margitu
Balaštíkovou, členy zastupitelstva, k jednání za Zastupitelstvo Zlínského kraje před
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a jejími orgány, ve věci návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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44

Dotace obci Prostřední Bečva a Neubuz na opravy požární techniky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0052/Z02/16

schvaluje
1. poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 400.000 Kč obci Prostřední Bečva,
se sídlem Prostřední Bečva č. p. 272, IČ 00304221, na technické zhodnocení
cisternové automobilové stříkačky a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
1058-16Z-P01,
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 170.000 Kč obci Neubuz, se sídlem
Neubuz č. p. 91, IČ 00568660, na opravu požárního vozidla a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1058-16Z-P02.

45

Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2016, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0053/Z02/16

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 26.09.2016
do 12.12.2016 dle přílohy č. 1061-16Z-P02;
schvaluje
1. úpravu č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1061-16Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 9.853.558 tis. Kč
výdaje: 9.588.805 tis. Kč
financování: -264.753 tis. Kč
2. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0047/2016 dle přílohy č. 1061-16Z-P06;
b) č. ZZK/0048/2016 dle přílohy č. 1061-16Z-P07.

46

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0054/Z02/16

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
31.10.2016, dle příloh č. 1090-16Z-P01 až č. 1090-16Z-P05.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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47

RP14-16 Program Vouchery Asistence projektu Smart Akcelerátor ZK poskytnutí programové neinvestiční dotace městu Kunovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0055/Z02/16

schvaluje
poskytnutí programové neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-16 Vouchery
Asistence projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 378.496 Kč městu Kunovice, IČ 00567892, se sídlem Náměstí Svobody 361,
686 04 Kunovice a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje,
dle přílohy č. 1118-16Z-P05.

48

RP18-17 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0056/Z02/16

schvaluje
rámec programu RP18-17 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji, dle přílohy č. 1114-16Z-P02.

49

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - individuální podpora 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0057/Z02/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000 Kč,
příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín, IČ 00094838, se sídlem tř. T. Bati
4091/32, 761 87 Zlín, na projekt "Divadelní přehlídka Zaráz 2016" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1102-16Z-P02.

50

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 1. a 2. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0058/Z02/16

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 1. a 2. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1132-16Z-P01.
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Zlín 19. prosince 2016
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