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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 15.05.2017

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0091/Z05/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0358-17ZP01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0092/Z05/17

bere na vědomí
ústně podané zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje:
1. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
8. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
ukládá
Radě Zlínského kraje připravit k schválení rámce programů Fondu Zlínského kraje
vždy tak, aby mohly být Zastupitelstvem Zlínského kraje projednány a schváleny
nejpozději na podzimním zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.

3

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0093/Z05/17

bere na vědomí
rezignaci Ing. Michala Dvouletého na funkci člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0244-17Z-P01;
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volí
Ing. Tomáše Pajonka členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava s účinností od 16.05.2017.

4

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup nové požární techniky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0094/Z05/17

schvaluje
v souladu se Zásadami pro poskytování investičních dotací obcím v rámci programu
MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ poskytnutí účelových investičních
dotací obcím uvedených v příloze č. 0311-17Z-P01 na nákup nové požární techniky
a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi, dle příloh č. 0311-17Z-P01 a č. 031117Z-P02.

5

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0095/Z05/17

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
28.02.2017, dle příloh č. 0318-17Z-P01 až č. 0318-17Z-P04.

6

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0096/Z05/17

schvaluje
1. bezúplatné zřízení služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 1211, zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavičín spočívající v povinnosti každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 45/1, ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. Slavičín
strpět:
- umístění a provozování na služebném pozemku p. č. 45/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace v k. ú. Slavičín okapového chodníku, kanalizační přípojky a odlučovače
ropných látek, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami okapového chodníku, kanalizační přípojky a odlučovače ropných látek,
na dobu existence stavby;
2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti Statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 761 40, Zlín,
IČ 00283924 strpět:
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- umístění a provozování horkovodní přípojky tepla v pozemku p. č. 1645/9, ostatní
plocha/jiná plocha, v k. ú. Příluky u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1700-69/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou horkovodní přípojky tepla,
na dobu existence stavby;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01 Zlín, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372, PSČ
760 01 Zlín - Příluky, IČ 00226319, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
služebnost, zřízenou bezúplatně na základě smlouvy č. D/0737/2015/EKO uzavřené
dne 17.04.2015 mezi městem Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763
12 Vizovice, IČ 00284653, jako povinným ve prospěch Zlínského kraje, spočívající
v povinnosti povinného strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 4420/1, ostatní
plocha, p. č. 4420/3, trvalý travní porost a p. č. 4420/4, ostatní plocha, vše v k. ú.
Vizovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3021-43/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby.

7

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0097/Z05/17

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. 557/6, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 557/7, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 557/2 geometrickým plánem č. 226142/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic, do vlastnictví obce
Střížovice, Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ 00287784;
2. pozemků
- p. č. 553/3, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 553/4, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 553/5, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 553/1 geometrickým plánem č. 85-14/2016,
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Sovadina, do vlastnictví města
Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČ 00287113;
3. pozemku
- p. č. 75/7, ostatní plocha, o výměře 447 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 75/1 geometrickým plánem č. 672-42/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Pržno a k. ú. Pržno u Vsetína, do vlastnictví obce Pržno, Pržno
7, 756 23 Jablůnka, IČ 00635782;
4. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731, od uzlového bodu 2514A038, v délce
0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky se silnicí I. třídy č. 57 po konec
silnice) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č.
485/2, p. č. 741/9, p. č. 759/2, vše v obci Bystřička a k. ú. Bystřička II, do vlastnictví
obce Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČ 00303739;
5. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku "Autobusák" (ulice
Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 0,094 (od křižovatky se
silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po uzlový bod 2531A081, který
končí před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 m, včetně součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. Holešov,
do vlastnictví města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172;
6. pozemku
- p. č. 1335/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov, do
vlastnictví města Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172;
7. pozemků
- p. č. 1591/9, ostatní plocha,
- p. č. 1591/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 435 pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína, do vlastnictví obce
Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín, IČ 00851825;
8. pozemků
- p. č. 21/198, ostatní plocha,
- p. č. 1366/2, ostatní plocha,
- p. č. 1600/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice, do vlastnictví
města Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ 00287504;
9. pozemků
- p. č. 721/4, ostatní plocha, o výměře 333 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 721/2,
- p. č. 721/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
721/2,
- p. č. 721/6, ostatní plocha, o výměře 69 m 2, odděleného z původních pozemků p.
č. 721/1 a p. č 721/2,
geometrickým plánem č. 640-3/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice, do
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vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČ 00544558;
10. pozemků
- p. č. 5308/4, ostatní plocha,
- p. č. 5308/12, ostatní plocha,
- p. č. 5308/13, ostatní plocha,
- p. č. 5308/14, ostatní plocha,
- p. č. 5308/15, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1012 pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří, do vlastnictví obce Štítná nad Vláří - Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33
Štítná nad Vláří, IČ 00284556;
11. pozemků
- p. č. 484/81, ostatní plocha, o výměře 1252 m 2,
- p. č. 484/82, ostatní plocha, o výměře 202 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 484/1 geometrickým plánem č. 193522/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Buchlovice, do vlastnictví městyse Buchlovice, nám.
Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ 00290866;
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. 192, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Popovice u Kroměříže, do vlastnictví
*** za kupní cenu ve výši 490 Kč;
2. pozemku
- p. č. 911/11, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 179 pro obec Luhačovice a k. ú. Polichno, do vlastnictví ČR –
Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ
70890013, za kupní cenu ve výši 30.550 Kč + DPH v zákonné výši;
3. pozemků
- p. č. 922/140, orná půda,
- p. č. 954/151, orná půda,
- p. č. 1060/18, ostatní plocha,
- p. č. 1062/12, ostatní plocha,
- p. č. 1064/96, orná půda,
- p. č. 1064/197, orná půda,
- p. č. 1064/253, orná půda,
- p. č. 1064/262, orná půda,
- p. č. 1064/321, orná půda,
- p. č. 1064/324, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1209 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví LUKROM plus
s. r. o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ 25329979, za kupní cenu ve výši 180.000
Kč;
4. pozemku
- p. č. 1026, orná půda,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 413 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví FYTO Králík s.
r. o., se sídlem č. p. 357, 687 03 Huštěnovice, IČ 26922169, za kupní cenu ve výši
92.764 Kč;
5. pozemku
- p. č. 1778/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 956 pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice, do vlastnictví FK OIL
spol. s r. o., se sídlem Dobrotice 119, 769 01 Holešov, IČ 60719788, za kupní cenu
ve výši 15.220 Kč;
6. pozemku
- p. č. 3141/6, ostatní plocha, o výměře 2.027 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3141 geometrickým plánem č. 260933/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva, do vlastnictví NA KOPCI s. r. o.,
se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 03650995, za kupní
cenu ve výši 329.700 Kč;
7. pozemku
- p. č. 1502/106, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1502/1 geometrickým plánem č. 171920598/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov do vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 13.300 Kč + DPH v zákonné
výši;
8. pozemku
- p. č. 1400/2, ostatní plocha, o výměře 600 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1400 geometrickým plánem č. 295363/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lutopecny, do vlastnictví ***, bytem trvale ***, za
kupní cenu ve výši 66.000 Kč;
C. směnu pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí
a příslušenství, a to:
- p. č. 2204/1, ostatní plocha,
- p. č. 2204/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 571 pro obec a k. ú. Lhota u Vsetína;
- p. č. 1798/62, ostatní plocha,
- p. č. 1834/48, ostatní plocha,
- p. č. 3061/6, ostatní plocha,
- p. č. 3061/48, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice;
- p. č. 9360/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 231 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov;
za pozemky ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
14000 Praha - Nusle, IČ 65993390, včetně jejich součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 6096/8, ostatní plocha,
- p. č. 6096/10, ostatní plocha,
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zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1818 pro obec a k. ú. Halenkov;
- p. č. 5820/24, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2396 pro obec a k. ú. Horní Bečva;
- p. č. 2152/5, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1165 pro obec a k. ú. Krhová;
- p. č. 2295/4, ostatní plocha,
- p. č. 2295/6, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 730 pro obec a k. ú. Horní Lideč;
- p. č. 5460/86, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 756 pro obec a k. ú. Komňa;

Katastrálního
Katastrálního
Katastrálního

Katastrálního
Katastrálního

D. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2017 dle přílohy č. 0348-17Z-P09;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0728/Z22/16 ze dne 29.06.2016 – bod A. 11.

8

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0098/Z05/17

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje bezúplatným převodem
pozemků, 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. Halenkovice:
- p. č. 3512/5, ostatní plocha,
- p. č. 3513/2, ostatní plocha,
- p. č. 3513/3, ostatní plocha,
- p. č. 3513/4, ostatní plocha,
- p. č. 3513/5, ostatní plocha,
- p. č. 3513/6, ostatní plocha,
- p. č. 3595/1, 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;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
a)
- p. č. 1500/18, 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;
b)
- p. č. 1500/83, ostatní plocha,
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- p. č. 1500/86, 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 a k. ú. Nedašov:
- podíl ve výši id. 8/63 p. č. 3454/21, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 8/63 p. č. 3454/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 384 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. Buchlovice:
- p. č. 232/5, ostatní plocha,
- p. č. 232/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV 10001 od městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08
Buchlovice, IČ 00290866;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u Zlína:
- p. č. 442/3, 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;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína:
- p. č. 1/6, 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;
7. odděleného z původních pozemků p. č. 54/4, p. č. 581/7, p. č. 606 geometrickým
plánem č. 85-14/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Sovadina:
- p. č. 54/5, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 00287113;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína:
- p. č. 1513/12, ostatní plocha,
- p. č. 1513/15, ostatní plocha,
- p. č. 1514/16, ostatní plocha,
- p. č. 1514/22, trvalý travní porost,
- p. č. 1514/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín, IČ 00851825;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 21/4, ostatní plocha,
- p. č. 21/5, ostatní plocha,
- p. č. 21/51, ostatní plocha,
- p. č. 21/115, ostatní plocha,
- p. č. 21/162, ostatní plocha,
- p. č. 21/192, ostatní plocha,
- p. č. 21/194, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33
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Morkovice-Slížany, IČ 00287504;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kurovice:
- p. č. 404/2, ostatní plocha,
- p. č. 404/3, 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;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 5893/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2233/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 1502/73, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1272 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 Kelč a k. ú. Kelč – Staré Město:
- p. č. 1304/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- podíl ve výši id. 9/12 p. č. 2216/106, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 9/12 p. č. 2216/107, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 525 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Věžky:
- podíl ve výši id. 22/24 p. č. 12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 537 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 Chvalnov – Lísky a k. ú. Lísky:
- p. č. 393/48, 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 Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
- p. č. 5295/67, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Štítná nad Vláří - Popov, Štítná nad Vláří 72,
763 33 Štítná nad Vláří, IČ 00284556;
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19. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 639-6/2017
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4020/11, ostatní plocha,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- podíl ve výši id. 3/8 p. č. 7514/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 7838 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice:
- p. č. 1764/10, ostatní plocha,
- p. č. 1764/13, ostatní plocha,
- p. č. 1778/21, ostatní plocha,
- p. č. 1778/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 427 od FK OIL spol. s r. o., se sídlem Dobrotice 119, 769 01
Holešov, IČ 60719788, za cenu ve výši 15.090 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina:
a)
- p. č. 1097/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 278 od ***za cenu ve výši 6.650 Kč;
b)
- p. č. 1097/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 162 od ***za cenu ve výši 3.000 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 375 od *** za cenu ve výši 3.150 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mysločovice:
- p. č. 363/42, ostatní plocha,
- p. č. 368/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 14, od ***za cenu ve výši 1.650 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 357/10, ostatní plocha,
- p. č. 529/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 342 od ***za cenu ve výši 7.400 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov a k. ú. Lukov u Zlína:
- p. č. 1475/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 326 od *** za cenu ve výši 1.350 Kč;
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7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 1500/80, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1374 od *** za cenu ve výši 85.050 Kč;

pracoviště

8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/12, ostatní plocha,
- p. č. 2808/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 6468 od ***za cenu ve výši 6.850 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2554/134, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2724 od ***za cenu ve výši 9.600 Kč;

pracoviště

10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1170/134, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 769 od *** za cenu ve výši 800 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5437/139, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1566 od *** za cenu ve výši 2.200 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
- p. č. 1324/46, ostatní plocha,
- p. č. 1324/50, ostatní plocha,
- p. č. 1324/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 35 od *** za cenu ve výši 16.050 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4168, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2147 od ***za cenu ve výši 750 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1790 od *** za cenu ve výši 900 Kč;
předává
nemovité věci:
- uvedené v části "schvaluje" 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;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0167/Z07/13 ze dne 25.09.2013 – bod A. 7. odrážka první;
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 – bod A. 15. odrážka 1- 4;
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- č. 0727/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod B. 22. b);
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod B. 20. a);
- č. 0464/Z15/11 ze dne 27. 04. 2011 – bod A. 18.;
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod A. 4.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0099/Z05/17

bere na vědomí
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
- ze dne 21. února 2017, č. j. KUZL 11581/2017, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí odvodu ve výši 50.388 Kč Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného
Napajedla, Komenského 305, 763 61 Napajedla, IČ 46311131, uloženého Platebním
výměrem č. 1/2017 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 8. února
2017, č. j. KUZL 9836/2017 ve výši 50.388 Kč, viz příloha č. 0278-17Z-P03;
- ze dne 9. března 2017, č. j. KUZL 17453/2017, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí odvodu penále ve výši 35.561 Kč Základní umělecké školy Rudolfa
Firkušného Napajedla, Komenského 305, 763 61 Napajedla, IČ 46311131,
uloženého Platebním výměrem č. 2/2017 EKO na odvod penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 6. března 2017, č. j. KUZL 15415/2017 ve výši 35.561 Kč,
viz příloha č. 0278-17Z-P05;
- ze dne 23. března 2017, č. j. KUZL 20948/2017, kterým se vyhovuje částečně
žádosti o prominutí odvodu, a to takto: prominutí ve výši 37.817 Kč a neprominutí ve
výši 13.479 Kč Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace,
Santražiny 4224, 760 01 Zlín, IČ 71007393, uloženého Platebním výměrem č.
3/2017 IAK na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 2. února 2017, č. j. KUZL
8553/2017 IAK ve výši 51.296 Kč, viz příloha č. 0278-17Z-P07.
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Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0100/Z05/17

schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0303-17Z-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0303-17Z-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0303-17Z-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0303-17Z-P05.
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Doprava - smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
uzavíraná mezi ZK a JMK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0101/Z05/17

schvaluje
Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Zlínským
krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ
70888337, dle přílohy č. 0302-17Z-P01.
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Doprava - Návratná finanční výpomoc pro ŘSZK na rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0102/Z05/17

schvaluje
ad A) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2017, dle přílohy č. 0299-17Z-P01;
ad B) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 95 187 000 Kč příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860;
ad C) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Zlínským
krajem, jako poskytovatelem, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, jako příjemcem, dle přílohy
č. 0299-17Z-P02.
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RP11-17 Program BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti
BESIP - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0103/Z05/17

schvaluje
a) poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci Programu RP11-17
BESIP Zlínského kraje obcím v členění dle přílohy č. 0304-17Z-P02b a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy dle přílohy č.
0304-17Z-P03;
b) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, se sídlem Potoky
3314, 760 01 Zlín, do výše 10.000 Kč, současně však max. 70 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu Propagace BESIP a školení první pomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17ZP05;
2. Město Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,
do výše 160.000 Kč, současně však max. 47 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17ZP07;
3. Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do výše 15.000 Kč, současně však max. 50 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zabezpečení preventivní činnosti
v dopravě pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rožnově pod Radhoštěm
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17ZP09;
4. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17
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Uherský Brod, do výše 60.000 Kč, současně však max. 38 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Zajištění provozu Dětského dopravního hřiště při
Základní škole Na Výsluní v Uherském Brodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17Z-P11;
5. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 355.000 Kč, současně však max. 29 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění aktivit BESIP ve
Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0304-17Z-P13.
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RP02-17 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0104/Z05/17

schvaluje
I. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-17 Programu na
podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0344-17Z-P02, v členění:
a) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Obec Nedachlebice, IČ 00291145, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/008 Stavba víceúčelového hřiště, kluziště a dětského hřiště v obci
Nedachlebice;
2. Obec Lípa, IČ 00568627, dotace ve výši 107.000 Kč, na projekt RP02-17DT1/051
Hudební altán;
3. Obec Spytihněv, IČ 00284491, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/085 Stavební úpravy kulturního domu ve Spytihněvi;
4. Obec Bořenovice, IČ 00544523, dotace ve výši 684.000 Kč, na projekt RP0217DT1/001 Rekonstrukce a modernizace páteřního chodníku silnice III. třídy 4909
Bořenovice;
5. Obec Skaštice, IČ 00488909, dotace ve výši 385.000 Kč, na projekt RP0217DT1/009 Stavební úpravy a přístavba autobusové zastávky a cyklistické
odpočívky ve Skašticích;
6. Obec Újezd, IČ 00284602, dotace ve výši 346.000 Kč, na projekt RP0217DT1/017 Újezd - Zpevněná plocha u kostela;
7. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 457.000 Kč, na projekt RP0217DT1/025 Rozšíření místní komunikace v lokalitě u potoka, k. ú. Suchá Loz;
8. Obec Babice, IČ 00290777, dotace ve výši 253.000 Kč, na projekt RP0217DT1/022 Babice - úprava nové části hřbitova;
9. Obec Komárov, IČ 00568597, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt RP0217DT1/024 Rekonstrukce oken a dveří v kulturním domě na Komárově;
10. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 400.000 Kč, na projekt RP0217DT1/041 Autobusová zastávka -nástupiště Sobělice;
11. Obec Břestek, IČ 00542253, dotace ve výši 661.000 Kč, na projekt RP0217DT1/060 Úprava veřejného prostranství kolem sekvojovce a točny autobusů
ČSAD na Chabaních;
12. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 893.000 Kč, na projekt RP0217DT1/047 Chodník a kanalizace Rudimov horní konec;
13. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP0217DT1/055 Renovace podlahy tělocvičny v obci Osvětimany;
14. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 422.000 Kč, na projekt RP0217DT1/059 Stavební úpravy chodníku před školou v obci Prakšice;
15. Obec Zděchov, IČ 00304484, dotace ve výši 587.000 Kč, na projekt RP0217DT1/057 Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově - I. etapa;
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16. Obec Staré Hutě, IČ 00362476, dotace ve výši 430.000 Kč, na projekt RP0217DT1/061 Revitalizace veřejného prostranství Staré Hutě - Etapa 1;
17. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/010 Víceúčelové hřiště v Machové;
18. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/011 Rekonstrukce sportovního areálu Sokol v Kunovicích;
19. Městys Polešovice, IČ 00291251, dotace ve výši 293.000 Kč, na projekt RP0217DT1/028 Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny v ZŠ Polešovice;
20. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 394.000 Kč, na projekt RP0217DT1/039 VÝLETIŠTĚ PETRŮVKA - VENKOVNÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
OBČANŮ (II. etapa v projektu);
21. Obec Nová Dědina, IČ 00287555, dotace ve výši 796.000 Kč, na projekt RP0217DT1/038 Rekonstrukce objektu - víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová
Dědina;
22. Obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, dotace ve výši 508.000 Kč, na projekt RP0217DT1/066 Výletiště Hřivínův Újezd – kryté posezení;
23. Obec Vlachovice, IČ 00284670, dotace ve výši 440.000 Kč, na projekt RP0217DT1/086 Komplexní úprava veřejného prostranství obce Vlachovice;
24. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 328.000 Kč, na projekt RP0217DT1/064 Rekonstrukce místní komunikace k vlakové zastávce Lidečko ves;
25. Obec Zborovice, IČ 00287920, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/070 Rekonstrukce kulturního domu;
26. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 682.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/074 Rekonstrukce interieru Sokolovny v Bohuslavicích u Zlína;
27. Obec Leskovec, IČ 00303984, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/075 Revitalizace venkovního areálu pro kulturu a volný čas;
28. Obec Zlechov, IČ 00291609, dotace ve výši 420.000 Kč, na projekt RP0217DT1/076 Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Zlechov;
29. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 250.000 Kč, na projekt RP0217DT1/088 Rekonstrukce chodníku u ZŠ Žlutava;
30. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 698.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/007 Rekonstrukce místní komunikace Starý Hrozenkov;
31. Obec Topolná, IČ 00291421, dotace ve výši 701.000 Kč, na projekt RP0217DT1/021 "Chodníky a autobusová zastávka podél komunikace III/49724, Topolná"
- větev E;
32. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 187.000 Kč, na projekt RP0217DT1/033 Sport park v Osíčku;
33. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 199.800 Kč, na projekt RP0217DT1/014 Výstavba pumptrackové dráhy v obci Bratřejov;
34. Obec Podhradí, IČ 48471798, dotace ve výši 624.800 Kč, na projekt RP0217DT1/072 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE
PODHRADÍ;
35. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 929.800 Kč, na projekt RP0217DT1/084 Rekonstrukce místní komunikace Dolňansko;
b) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 2:
1. Obec Dolní Lhota, IČ 00283878, dotace ve výši 73.000 Kč, na projekt RP0217DT2/003 Návrh Územního plánu Dolní Lhota;
2. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 100.000 Kč, na projekt RP0217DT2/002 Změna Územního plánu Petrůvka;
3. Obec Veletiny, 00542385, dotace ve výši 123.000 Kč, na projekt RP02-17DT2/001
Změna č.1 Územního plánu Veletiny;
c) neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Obec Modrá, IČ 00362344, dotace ve výši 980.000 Kč, na projekt RP0217DT1/020 Oprava kulturního zařízení Obecní dům;
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2. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 796.000 Kč, na projekt RP0217DT1/043 Revitalizace hřbitovního areálu v Komárně;
3. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 344.000 Kč, na projekt RP0217DT1/044 Revitalizace veřejné plochy v obci Horní Lideč;
4. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 231.000 Kč, na projekt RP0217DT1/083 Oprava podlah v multifunkční budově;
5. Obec Trnava, IČ 00284581, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/087 Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava;
6. Obec Choryně, IČ 00303844, dotace ve výši 575.000 Kč, na projekt RP0217DT1/006 Stavební úpravy kulturního domu Choryně č. p. 52;
7. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 361.000 Kč, na projekt RP0217DT1/036 Oprava obecního sálu Březnice;
8. Obec Medlovice, IČ 00362174, dotace ve výši 310.000 Kč, na projekt RP0217DT1/054 Rekonstrukce sociálního zařízení KD Medlovice;
9. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 849.000 Kč, na projekt RP0217DT1/081 Oprava interiéru KD Vítonice;
10. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 950.000 Kč, na projekt RP0217DT1/018 NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V
CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE;
11. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 198.000 Kč, na projekt RP0217DT1/067 Oprava zázemí, šatny a tělocvičny v ZŠ a MŠ Drnovice;
12. Obec Šanov, IČ 46276068, dotace ve výši 472.800 Kč, na projekt RP0217DT1/068 Sadové úpravy veřejné plochy v obci Šanov;
13. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 350.800 Kč, na projekt RP0217DT1/078 Oprava kulturního domu obce Pozděchov;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými obcemi,
dle vzoru přílohy č. 0344-17Z-P04;
II. Neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-17 Programu
na podporu obnovy venkova, z důvodů dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu věcného hodnocení žádostí ve vazbě na alokované prostředky Programu,
dle přílohy č. 0344-17-P03, v členění:
1. Obec Bařice - Velké Těšany, IČ 00287024, dotace ve výši 936.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/002 Víceúčelové hřiště p. č. 1388/2, 1388/5 a 1388/6 - k. ú. Velké
Těšany;
2. Obec Březolupy, IČ 00290840, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/005 Statické zajištění oplocení hřbitova, Březolupy;
3. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 345.000 Kč, na projekt RP0217DT1/023 Úprava ploch u točny v k.ú. Rudice;
4. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 748.000 Kč, na projekt RP0217DT1/032 Oprava plotu areálu fotbalového hřiště ve Francově Lhotě;
5. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 193.000 Kč, na projekt RP0217DT1/040 Rekonstrukce chodníku "Podlání - Zastávka ČSAD" v Poteči;
6. Obec Chvalčov, IČ 00488895, dotace ve výši 608.000 Kč, na projekt RP0217DT1/045 Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Kůtku/Dědina v obci Chvalčov;
7. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 300.000 Kč, na projekt RP0217DT1/058 Knihovna Rymice č. p. 54;
8. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 978.000 Kč, na projekt RP0217DT1/065 Stavební úpravy kulturního střediska Zlámanec;
9. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 224.000 Kč, na projekt RP0217DT1/050 Přestavba pódia - Doubravy;
10. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 940.000 Kč, na projekt RP0217DT1/073 Rekonstrukce interiéru KD Provodov;
11. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 739.000 Kč, na projekt RP0217DT1/080 Rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov;
12. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 677.000 Kč, na projekt RP0217DT1/003 Rekonstrukce místní komunikace navazující na silnici III. třídy v obci
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Lhota;
13. Obec Dešná, IČ 00568520, dotace ve výši 146.000 Kč, na projekt RP0217DT1/016 Revitalizace zeleně obecných ploch v obci Dešná - svah u požární
zbrojnice;
14. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 129.000 Kč, na projekt RP0217DT1/035 REGENERACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V KAŇOVICÍCH;
15. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/026 Rekonstrukce chodníků v Horním Němčí II;
16. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 807.000 Kč, na projekt RP0217DT1/056 Úpravy veřejného prostranství kolem objektů ZŠ, MŠ a OÚ;
17. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 955.000 Kč, na projekt RP0217DT1/027 Revitalizace veřejného prostranství u národní kulturní památky v obci
Velká Lhota;
18. Obec Lutopecny, IČ 00287474, dotace ve výši 490.000 Kč, na projekt RP0217DT1/069 Rekonstrukce travnaté plochy a technické podkladní vrstvy fotbalového
hřiště Lutopecny;
19. Obec Ratiboř, IČ 00304263, dotace ve výši 325.000 Kč, na projekt RP0217DT1/062 Úpravy centra obce Ratiboř;
20. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 577.000 Kč, na projekt RP0217DT1/004 Rekonstrukce místní komunikace na Horním konci v Drslavicích;
21. Obec Hvozdná, IČ 00283991, dotace ve výši 332.000 Kč, na projekt RP0217DT1/013 Modernizace místní komunikace v obci Hvozdná;
22. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 591.000 Kč, na projekt RP0217DT1/015 Rusava - obnova komunikace Schneiderkova;
23. Obec Veselá, IČ 00226203, dotace ve výši 140.000 Kč, na projekt RP0217DT1/037 Přístupový chodník ke hřišti s umělým povrchem ve Veselé;
24. Obec Krhová, IČ 01265750, dotace ve výši 999.000 Kč, na projekt RP0217DT1/053 Oprava komunikace v ulici Pod Lesem - Krhová;
25. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/063 Pozlovice - rekonstrukce MK Na Drahách;
26. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 335.000 Kč, na projekt RP0217DT1/071 Chodník podél komunikace III/42222 a do lokality Za humny;
27. Obec Komňa, IČ 00207438, dotace ve výši 711.000 Kč, na projekt RP0217DT1/046 Rekonstrukce sportoviště v obci Komňa;
28. Obec Bělov, IČ 00287032, dotace ve výši 844.000 Kč, na projekt RP0217DT1/079 Rekonstrukce Místní komunikace Vývozek v obci Bělov;
29. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 628.000 Kč, na projekt RP0217DT1/012 Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov;
30. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 950.000 Kč, na projekt RP0217DT1/031 Stavební úpravy plaveckého bazénu-letní koupaliště Návojná II. a III.
ETAPA;
31. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 880.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/048 Modernizace komunikace "Výpusta";
32. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 884.000 Kč, na projekt RP0217DT1/077 Modernizace sportovního areálu PITÍN;
33. Obec Sušice, IČ 00542261, dotace ve výši 144.000 Kč, na projekt RP0217DT1/030 Hřiště pro plážový volejbal;
34. Obec Soběsuky, IČ 00287741, dotace ve výši 348.000 Kč, na projekt RP0217DT1/042 Druhá etapa rekonstrukce vytápění kulturního domu Soběsuky;
35. Obec Vigantice, IČ 00304441, dotace ve výši 947.000 Kč, na projekt RP0217DT1/082 Revitalizace hřbitova ve Viganticích;
III. rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2017, dle přílohy č. 0344-17Z-P06.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
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osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z05/17

Agrární komoře Zlín
Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0105/Z05/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 250.000 Kč
Agrární komoře Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín, IČ 49432931, na
pořádání akce "Perla Zlínska 2017" v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0286-17Z-P02.
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RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0106/Z05/17

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu PR17-17 Podpora
zmírnění následků sucha v lesích jednotlivým subjektům, dle přílohy č. 0290-17ZP01, a uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0290-17Z-P01 a č. 0290-17ZP02.

17

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 61 a č. 62

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0107/Z05/17

schvaluje
1. změnu č. 61 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování místní části Vlčí Doly obce Věžky, dle přílohy č. 0288-17Z-P02;
2. změnu č. 62 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování místních částí Nětčice, Cvrčovice obce Zdounky, dle přílohy č. 028817Z-P03.

18

KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí a KUL03-17 Program
na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek
místního významu - dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0108/Z05/17

schvaluje
a) v souladu s čl. 7.2 KUL01-17 Programu na podporu kulturních aktivit a akcí o
krácení dotací ve výši 20 %;
b) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2017 z KUL01-17 Program na podporu
18/31

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z05/17

kulturních aktivit a akcí v členění:
1. město Staré Město, IČ 00567884
ve výši 28.000 Kč na akci:
Zahrada Moravy - postupová soutěž "O nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku"
2. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín, IČ 00851817
ve výši 40.000 Kč na akci:
Literární jaro ve Vsetíně
3. město Vizovice, IČ 00284653
ve výši 56.000 Kč na akci:
50. ročník Vizovického zámeckého léta Aloise Háby 2017
4. město Uherský Brod, IČ 00291463
ve výši 56.000 Kč na akci:
Bílokarpatské slavnosti 2017
5. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 40.000 Kč na akci:
Škola lidových tanců v Kunovicích 2017
6. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 28.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
7. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
ve výši 24.000 Kč na akci:
BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
8. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu,
Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 68731841
ve výši 16.000 Kč na akci:
Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství
a malých muzeí
9. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 42.400 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2017 (17. ročník)
10. obec Kašava, IČ 00284050
ve výši 42.800 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Hudgaj Kašava 2017
11. obec Stupava, IČ 00362484
ve výši 56.000 Kč na akci:
Po stopách Chřibských sklářů - zapomenuté řemeslo
12. obec Brusné, IČ 00287091
ve výši 26.500 Kč na akci:
X. setkání heligonkářů
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 021217Z-P03 a č. 0212-17Z-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.
Z05/17

c) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2017 z KUL01-17 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu
hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č.
0212-17Z-P04:
1. město Chropyně, IČ 00287245
ve výši 56.000 Kč na akci:
Hanácké slavnosti 2017
2. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
ve výši 56.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
3. CSP Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083
ve výši 16.800 Kč na akci:
Fesťáček 2017
4. obec Březnice, IČ 48471828
ve výši 56.000 Kč na akci:
Rekonstrukce bitvy II. sv. války - osvobození Březnice
5. obec Žeranovice, IČ 00287971
ve výši 23.200 Kč na akci:
Tradiční setkání harmonikářů a heligonkářů 2017
6. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 8.000 Kč na akci:
Valašské kumštování pro radosť aj užitek
7. město Otrokovice, IČ 00284301
ve výši 56.000 Kč na akci:
Otrokovické letní slavnosti 2017
8. obec Zašová, IČ 00304476
ve výši 21.200 Kč na akci:
Svatomartinské veselení,
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-17, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0212-17Z-P07, v členění:
1. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173
ve výši 300.000 Kč
Hrad Lukov - dolní hrad, stavební obnova SO 04 východní hradba, horní úsek, 2.
etapa
2. Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
IČ 00290807
ve výši 80.000 Kč
Obnova objektu lidové architektury č. p. 302
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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.
Z05/17

3. ThLic. PhDr. Marek Matějek, PhD. ThD., ***
***
Mgr. Marcela Matějková, ***
***
ve výši 298.700 Kč
Oprava kopaničářského stavení, Žítková č. p. 29, 1. etapa
4. Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 123, 763 33 Štítná nad
Vláří – Popov
IČ 67026460
ve výši 300.000 Kč
Restaurování bočního oltáře Panny Marie Růžencové v kostele sv. Josefa ve Štítné
nad Vláří, 2. etapa (závěrečná)
5. Římskokatolická farnost Bílavsko, Bílavsko 5, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ 47930471
ve výši 250.000 Kč
Restaurování odkryté výmalby malířské výzdoby interiéru kostela sv. Bartoloměje v
Bílavsku, 4. etapa
6. Římskokatolická farnost Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov
IČ 46308831
ve výši 300.000 Kč
Obnova fasády lodi kostela sv. Martina v Tlumačově a odvlhčení celého kostela
7. Římskokatolická farnost Nezdenice, Nezdenice 1, 687 32 Nezdenice
IČ 46256504
ve výši 250.000 Kč
Oprava střechy a sanace krovu kostela sv. Petra a Pavla - závěrečná etapa
8. Římskokatolická farnost Bílovice, Bílovice 42, 687 12 Bílovice
IČ 46257969
ve výši 300.000 Kč
Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Jana Křtitele v Bílovicích
9. Římskokatolická farnost Ostrožská Nová Ves, Dědina 152, 687 22 Ostrožská
Nová Ves
IČ 46257977
ve výši 250.000 Kč
Oprava havarijního stavu římsy a fasády kostela sv. Václava
10. Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, 768 04 Střílky
IČ 46998411
ve výši 300.000 Kč
Restaurování varhan v kostele Panny Marie ve Střílkách, 10. etapa (závěrečná)
11. Obec Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov
IČ 00291609
ve výši 58.000 Kč
Restaurování Božích muk ve Zlechově
12. Obec Jarohněvice, Jarohněvice 83, 768 01 Jarohněvice
IČ 00544515
ve výši 77.500 Kč
Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Jarohněvicích
13. Obec Veletiny, Veletiny 218, 687 33 Veletiny
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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.
Z05/17

IČ 00542385
ve výši 65.800 Kč
Restaurování pamětního kříže ve Veletinách
14. Obec Pašovice, Pašovice 100, 687 56 Pašovice
IČ 00542326
ve výši 59.200 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
15. Olga Čejková, ***
***
ve výši 213.200 Kč
Bartkův mlýn, Nivnice, I. etapa oprav - údržba střechy a krovu nad obytnou částí
16. Římskokatolická farnost Horní Němčí, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí
IČ 46256466
ve výši 300.000 Kč
Oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla v Horním Němčí
17. Římskokatolická farnost Morkovice, Nádražní 17, 768 33 Morkovice
IČ 18190341
ve výši 300.000 Kč
Oprava krovu a výměna střešní krytiny věže kostela sv. Jana Křtitele v Morkovicích
18. Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892
ve výši 67.900 Kč
Restaurování kamenného kříže z roku 1890 na hřbitově v Kunovicích
19. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ 00304387
ve výši 49.000 Kč
Restaurování pískovcového kříže z roku 1790
20. Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic, Boršice 191, 687 09 Boršice
IČ 46257888
ve výši 300.000 Kč
Obnova střechy farní budovy, č. p. 191
21. Obec Šumice, Šumice 400, 687 31 Šumice
IČ 00291404
ve výši 171.800 Kč
Oprava střechy lidové stavby č. p. 102
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a
právnickými osobami dle příloh č. 0212-17Z-P07 a č. 0212-17Z-P09;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-17, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0212-17Z-P08, v členění:
1. Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
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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.
Z05/17

ve výši 49.800 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
2. Římskokatolická farnost Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300.000 Kč
Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí, 1. etapa
3. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 150.000 Kč
Oprava vnějších okenních výplní na zámku v Brankách
4. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem
IČ 00287113
ve výši 240.100 Kč
Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků, 2. NP, 2. etapa
5. Římskokatolická farnost Halenkov, Halenkov 66, 756 03 Halenkov
IČ 48739430
ve výši 297.100 Kč
Oprava a nátěr fasád kostela Povýšení sv. Kříže
6. Ing. Martin Malina, ***
***
ve výši 264.900 Kč
Tvrz Kurovice - oprava části krovu a statické zabezpečení koruny zdiva
7. Římskokatolická farnost Rataje u Kroměříže, Rataje u Kroměříže 30, 768 12
Rataje u Kroměříže
IČ 46998195
ve výši 300.000 Kč
Oprava krovu a výměna střešní krytiny kopule kostela sv. Alžběty ve Věžkách
8. Obec Bařice-Velké Těšany, Bařice-Velké Těšany 8, 767 02 Kroměříž
IČ 00287024
ve výši 68.200 Kč
Obnova sochy sv. Františka ve Velkých Těšanech
9. Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
IČ 00303798
ve výši 299.200 Kč
Oprava fasády a kamenných prvků na zámku v Hošťálkové - severní fasáda
10. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471
ve výši 49.700 Kč
Restaurování kamenného kříže, Sady
11. Římskokatolická farnost Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín
IČ 48473626
ve výši 300.000 Kč
Obnova fasádního pláště západního průčelí kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně
12. Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČ 00284611
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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.
Z05/17

ve výši 282.400 Kč
Nová střecha Nové radnice,
schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2017 dle přílohy č. 0212-17Z-P10.
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Kultura - Návratné finanční výpomocí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0109/Z05/17

schvaluje
1/ poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.375.000 Kč, z toho na investiční
výdaje ve výši 4.598.000 Kč a na neinvestiční výdaje ve výši 777.000 Kč,
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na realizaci akce "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a
manipulačních technologií" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0267-17Z-P01;
2/ poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10.961.000 Kč, příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ
00091138, na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a
expozic" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 0267-17Z-P02;
3/ poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 337.000 Kč příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky
úsporná opatření na provozně-technickém objektu" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0267-17Z-P03.
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Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0110/Z05/17

schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
1. Město Zubří, IČ 00304492, se sídlem U Domoviny 234, PSČ 756 54 Zubří, ve výši
2.000.000 Kč na Rekonstrukci sportovní haly Zubří – SO 02 Stavební úpravy a
přístavba a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č. 0265-17Z-P06;
2. LÍSKA, z.s., IČ 28558863, se sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice, PSČ 755
01 Vsetín, ve výši 500.000 Kč na Činnost LÍSKY, z.s. v oblasti EVVO a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0265-17ZP05;
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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.
Z05/17

3. Město Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice, ve výši 70.000 Kč na Visegrádské dětské sportovní hry a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0265-17ZP07.

21

Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0111/Z05/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
v členění dle přílohy č. 0335-17Z-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0335-17Z-P06 a 0335-17Z-P02b;
2) Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. 0335-17Z-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0335-17Z-P07 a 0335-17Z-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
z důvodu a v členění dle přílohy č. 0335-17Z-P04;
2) Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění dle přílohy č. 0335-17Z-P05.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0112/Z05/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
a) ve výši 2.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci Zlín Film Festivalu - Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17Z-P02;
b) ve výši 200.000 Kč, organizaci Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151, se sídlem
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, na realizaci akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě
2017 – Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17Z-P03;
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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.
Z05/17

c) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín, IČ 00094838,
se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, na kulturní činnost Městského divadla Zlín
v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0332-17Z-P04;
d) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště,
IČ 00094846, se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště na kulturní
činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17Z-P05;
e) ve výši 400.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČ 61387550,
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce Letní filmová škola
Uherské Hradiště v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0332-17Z-P06;
f) ve výši 300.000 Kč, městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště na realizaci akce Slovácké slavnosti vína a
otevřených památek v Uherském Hradišti v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17Z-P07;
g) ve výši 100.000 Kč, městu Hluk, IČ 00290939, se sídlem Hřbitovní 140, 687 25
Hluk na realizaci akce Dolňácké slavnosti písní a tanců s Jízdou králů v Hluku 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17ZP08;
h) ve výši 500.000 Kč, Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, IČ 46257918, se
sídlem Masarykovo náměstí 36, 686 01 Uherské Hradiště na projekt: oprava fasády
kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti - zajištění lešení a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy 0332-17Z-P09.

23

Kultura - Darovací smlouva

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0113/Z05/17

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem, IČ
00283924 dle příloh č. 0333-17Z-P02 a č. 0333-17Z-P03.

24

SOC01-17 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0114/Z05/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v
roce 2017 v rámci programu SOC01-17 Programu na podporu sociálně zdravotních
aktivit městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ
00303909, ve výši 40.000 Kč na projekt Moderní senior - Chceme být "Cool"
prarodiče
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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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a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedeným subjektem dle příloh č.
0234-17Z-P02 a č. 0234-17Z-P03.

25

Sociální věci - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0115/Z05/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D/2948/2016/SOC, o poskytnutí
dotace na realizaci projektu Park u Domova pro seniory Jasenka, Vsetín mezi
Zlínským krajem a městem Vsetín, IČ 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24
Vsetín, dle přílohy č. 0292-17Z-P03.

26

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

0116/Z05/17

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. 0291-17ZP02.

27

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2015-2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0117/Z05/17

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2015-2016, ve znění přílohy č. 0262-17Z-P02.

28

Mezinárodní projekt ve školství "Improvement of STEM Education for
Competitive Europe"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0118/Z05/17

vyjadřuje souhlas
s podmínkami zmocnění Zlínského kraje v mezinárodním projektu "Improvement of
STEM Education for Competitive Europe" mezi Zlínským krajem a partnery:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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1. Trexima, spol. s r. o., se sídlem 763 02 Zlín-Louky, Třída Tomáše Bati 299, Česká
republika, IČ 44004508, dle přílohy č. 0321-17Z-P03,
2. Trenčianský samosprávný kraj, se sídlem 911 01 Trenčín, K dolnej stanici
7282/20A, Slovensko, dle přílohy č. 0321-17Z-P04,
3. Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, se sídlem 50100 Nevsehir, Camicedit
Mah.Camikebir Cad. 1/4, Turecko, dle přílohy č. 0321-17Z-P05,
4. Galway and Roscommon Education and Training Board, se sídlem Athenry, An
Coiléar Bán, Irsko, dle přílohy č. 0321-17Z-P06,
5. SES 13-19 Ltd., se sídlem ST4 7PP Stoke on Trent, 75 Stanley Rd, Velká Británie,
dle přílohy č. 0321-17Z-P07,
6. University of Cyprus, se sídlem 20537 Nicosia, KALLIPOLEOS STREET 75, Kypr,
dle přílohy č. 0321-17Z-P08.
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Školství - Návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0119/Z05/17

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2017:
a) ve výši 3.985.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na realizaci akce
"Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor energie – OPŽP“, dle přílohy č.
0161-17Z-P01;
b) ve výši 8.158.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ
65269616, na realizaci akce "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž – realizace úspor energie – OPŽP“, dle přílohy č. 016117Z-P02;
c) ve výši 2.851.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1.
máje 209, 767 01 Kroměříž, IČ 47934581, na realizaci akce "Základní škola
praktická a Základní škola speciální Kroměříž – realizace úspor energie - OPŽP“,
dle přílohy č. 0161-17Z-P03;
d) ve výši 6.063.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ 70238898, na realizaci
akce "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie - OPŽP“, dle přílohy
č. 0161-17Z-P04;
e) ve výši 5.013.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci akce
"Gymnázium Valašské Klobouky – realizace úspor energie - OPŽP“, dle přílohy č.
0161-17Z-P05;
f) ve výši 3.561.000 Kč příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755
01 Vsetín, IČ 00843351 na realizaci akce "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ
Vsetín – realizace úspor energie - OPŽP", dle přílohy č. 0161-17Z-P06;
g) ve výši 3.562.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198 na realizaci akce
"SPŠ Otrokovice - Realizace úspor energie - Jezerka - OPŽP", dle přílohy č. 016117Z-P07.

30

Úprava č. 2 rozpočtu ZK na rok 2017, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatřeních RZK
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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.
Z05/17

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0120/Z05/17

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 13.02.2017
do 02.05.2017 dle přílohy č. 0360-17Z-P02;
schvaluje
1. úpravu č. 2 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 0360-17Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 9.967.496 tis. Kč
výdaje: 10.970.764 tis. Kč
financování: 1.003.268 tis. Kč
2. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0005/2017 dle přílohy č. 0360-17Z-P06;
b) č. ZZK/0007/2017 dle přílohy č. 0360-17Z-P07.

31

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 4. a 5. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0121/Z05/17

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 4. a 5. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0362-17Z-P01.

32

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2017 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0122/Z05/17

schvaluje
uzavření smlouvy č. 132S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, a
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0372-17Z-P02.

33

Fúze sloučením obchodních společností

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0123/Z05/17

schvaluje
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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.
Z05/17

1. fúzi sloučením, v rámci které dochází k zániku obchodní společnosti Regionální
podpůrný zdroj, s. r. o., IČ 26931133, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (dále
jen "zanikající společnost") a přechodu jmění zanikající společnosti na obchodní
společnost Industry Servis ZK, a. s., IČ 63080303, se sídlem Holešovská 1691, 769
01 Holešov (dále jen "nástupnická společnost"); nástupnická společnost vstupuje do
právního postavení zanikající společnosti,
2. souhlas jediného společníka obchodní společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.
r. o., obsahující vzdání se práv v souvislosti s procesem fúze, dle přílohy č. 041017Z-P02,
3. souhlas jediného společníka obchodní společnosti Industry Servis ZK, a. s.,
obsahující vzdání se práv v souvislosti s procesem fúze, dle přílohy č. 0410-17ZP03,
4. projekt fúze sloučením akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným,
dle přílohy č. 0410-17Z-P04.

34

RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0124/Z05/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace z Fondu Zlínského kraje z Programu
RP04-17 Program Podpora ekologických aktivit v kraji pro subjekt: Líska, z. s.,
sídlem Vsetín, Michala Urbánka 436, IČ 28558863, ve výši 100.000 Kč na projekt
Odkud se bere jídlo a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
příloh č. 0365-17Z-P01 a č. 0365-17Z-P04.
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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.
Z05/17
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Změna stanov obchodních společností nemocnic a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0125/Z05/17

schvaluje
1. změnu stanov obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, dle přílohy č. 038217Z-P01,
2. změnu stanov obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, dle přílohy
č. 0382-17Z-P03;
3. změnu stanov obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532,
se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, dle přílohy č. 0382-17Z-P05;
4. změnu stanov obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, dle přílohy č. 0382-17Z-P07.

Zlín 15. května 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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