Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 8. zasedání dne 11.09.2017

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0159/Z08/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0770-17ZP01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0160/Z08/17

bere na vědomí
1. zprávy v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 0771-17Z-P01;
b) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 077117Z-P02,
2. ústně přednesené zprávy o činnosti:
a) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
b) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
c) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
d) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
e) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
f) Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
g) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje,
h) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje.

3

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0161/Z08/17

bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. odstoupení MUDr. Jaroslava Dvořáka z funkce člena Výboru pro nevládní
organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje ke dni 22.06.2017,
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2. odstoupení MVDr. Stanislava Mišáka z funkce člena Výboru kontrolního
Zastupitelstva Zlínského kraje, s účinností od 12.09.2017,
volí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. do funkce člena Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva
Zlínského kraje Bc. Jaroslava Staníka s účinností od 12.09.2017,
2. do funkce předsedy Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí
a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Ivana Mařáka, s účinností od
12.09.2017,
3. do funkce člena Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a
rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje, MVDr. Stanislava Mišáka, s účinností
od 12.09.2017,
4. do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje, Jiřího Otta, s
účinností od 12.09.2017.

4

Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0162/Z08/17

bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 16d odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, rezignaci:
a) MUDr. Miroslava Adámka na funkci člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0707-17Z-P01;
b) MUDr. Jaroslava Dvořáka na funkci člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0707-17Z-P02;
volí
do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s
účinností od 12.09.2017:
a) Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA;
b) Ing. Zdeňka Vacka.

5

Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0163/Z08/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč obci Rokytnice, se sídlem Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČ 70805202, na 17.
ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0605-17Z-P02.
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6

Dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0164/Z08/17

schvaluje
individuální dotaci ve výši 959.926 Kč v členění investiční dotace ve výši 594.594
Kč, neinvestiční dotace ve výši 365.332 Kč na nákup věcných prostředků pro řešení
mimořádných událostí, Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, se sídlem J. A.
Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0695-17Z-P01.

7

Investiční dotace obci Kostelany

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0165/Z08/17

schvaluje
poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 300.000 Kč obci Kostelany, se
sídlem Kostelany č. p. 48, IČ 00287253, na nákup dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kostelany a schválení veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0606-17Z-P01.

8

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Korytná

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0166/Z08/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0962/2017/KH uzavřené
mezi Zlínským krajem a obcí Korytná, IČ 00291030, dle přílohy č. 0694-17Z-P01.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0167/Z08/17

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
30.06.2017, dle příloh č. 0710-17Z-P01 až č. 0710-17Z-P04.

10

Majetkoprávní úkony
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0168/Z08/17

schvaluje
1. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti pro panující pozemky p. č. st. 3,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3, objekt občanské
vybavenosti a p. č. st. 4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e., zemědělská stavba, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou, spočívající v
povinnosti města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00304387 a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 44/1, p. č. 44/6, p. č.
44/7, p. č. 44/9, p. č. 284/1, p. č. 284/94, p. č. 967/1, p. č. 970/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Krásno nad Bečvou strpět:
- umístění a provozování dešťové a splaškové kanalizace na služebných pozemcích
p. č. 44/1, p. č. 44/6, p. č. 44/7, p. č. 44/9, p. č. 284/1, p. č. 284/94, p. č. 967/1, p. č.
970/2, vše ostatní plocha v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami dešťové a splaškové kanalizace,
na dobu existence staveb;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1186 v k. ú. Košíky, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/42823) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 42823-1), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1186 v k. ú. Košíky, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 318-510a/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 42823-1) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.003 Kč + DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Fryšták, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-009), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Fryšták, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 986-13.1/2014,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 490-009) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.372 Kč + DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Chvalčov, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/150) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
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(nyní evidován pod ev. č. 150-088a), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Chvalčov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 555-189/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 150-088a) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.752 Kč + DPH;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43728) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43728-1), včetně zpevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43728-1) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH;
6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
2231/1, p. č. 2231/2 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství na služebném
pozemku p. č. 2231/1 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 371-49/2015 a na služebném pozemku p. č. 2231/2 v k.
ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 37250/2015 ,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.411 Kč + DPH;
7. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
602 v k. ú. Zádveřice, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/492) včetně jejích součástí a příslušenství na služebném
pozemku p. č. 602 v k. ú. Zádveřice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem
číslo 1413-123/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
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na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.932 Kč + DPH;
8. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY
a.s., se sídlem U Farmy 275, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice, IČ 46979964, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1537 v k. ú. Oldřichovice u Napajedel,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4976) včetně jejích součástí a příslušenství na služebném
pozemku p. č. 1537 v k. ú. Oldřichovice u Napajedel, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
9. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti včetně dohody o narovnání mezi Zlínským
krajem a Česká republika – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602
00 Brno-Veveří, IČ 70890013, dle příloh č. 0755-17Z-P02 a č. 0755-17Z-P03;
10. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti včetně dohody o narovnání mezi
Zlínským krajem a Česká republika – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská
932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 dle příloh č. 0755-17Z-P04 a č. 0755-17ZP05;
11. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 5432,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2364, objekt občanské
vybavenosti, v k. ú. Uherský Brod, spočívající v povinnosti města Uherský Brod, se
sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, a každého
vlastníka služebných pozemků p. č. 276/1, p. č. 290/216, vše ostatní plocha v k. ú.
Uherský Brod strpět:
- umístění a provozování přípojky NN na služebném pozemku p. č. 276/1, ostatní
plocha v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 5242-25/2017,
- umístění a provozování přípojky vodovodu a kanalizace na služebných pozemcích
p. č. 276/1, p. č. 290/216, vše ostatní plocha v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5243-25/2017,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami přípojky NN , vodovodu a kanalizace,
na dobu existence stavby, která je součástí panujícího pozemku;
bere na vědomí
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj vydané dne 24.04.2017, č. j. SPU 196602/2017/Dv, spisová značka: PÚ
1059/92-H, které nabylo právní moci dne 28.04.2017, dle přílohy č. 0755-17Z-P06;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti)
- uvedené v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 00098574, a to ke dni
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě 2. až 10. 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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- uvedené v bodě 11. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01 Zlín, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
služebnost, zřízenou úplatně na základě smlouvy č. D/2629/2015/EKO uzavřené
dne 25.11.2015 mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ 42196451, jako povinným
ve prospěch Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
70891320, jako oprávněného, spočívající v povinnosti povinného strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 5123/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.
3011-36/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 3.950 Kč + DPH.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0169/Z08/17

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. 638/5, ostatní plocha,
- p. č. 638/6, ostatní plocha,
- p. č. 638/7, ostatní plocha,
- p. č. 638/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 413 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví obce
Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ 00290971;
2. pozemku
- p. č. 107/5, ostatní plocha, o výměře 362 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 107/3 geometrickým plánem č. 5171431/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
3. pozemků
- p. č. 3407/3, ostatní plocha,
- p. č. 3407/4, ostatní plocha,
- p. č. 3418/2, ostatní plocha,
- p. č. 3430/3, ostatní plocha,
- p. č. 3430/4, ostatní plocha,
- p. č. 3430/5, ostatní plocha,
- p. č. 3430/6, ostatní plocha,
- p. č. 3430/7, ostatní plocha,
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- p. č. 3433/4, ostatní plocha,
- p. č. 3433/5, ostatní plocha,
- p. č. 3433/10, ostatní plocha,
- p. č. 3518/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 493 pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, do vlastnictví
města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky, IČ
00284611;
4. pozemku
- p. č. 3430/8, ostatní plocha, o výměře 196 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 3433/9, 3430/2, 3430/1 a 3418/1
geometrickým plánem č. 1943-23/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky,
do vlastnictví města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské
Klobouky, IČ 00284611;
5. pozemku
- p. č. 1101/3, ostatní plocha, o výměře 494 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 22326/2010, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina, do vlastnictví města
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky, IČ
00284611;
6. pozemků
- p. č. 465/2, ostatní plocha,
- p. č. 467/2, ostatní plocha,
- p. č. 467/3, ostatní plocha,
- p. č. 467/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 192 pro obec a k. ú. Machová, do vlastnictví obce
Machová, Machová 120, 763 01 Mysločovice, IČ 00568651;
7. pozemků
- p. č. 2427/24, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2427/6, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2427/6 geometrickým plánem č. 2394181/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice, do vlastnictví města Luhačovice, nám.
28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
8. pozemků
- p. č. 7/2, ostatní plocha,
- p. č. 7/3, ostatní plocha,
- p. č. 7/4, ostatní plocha,
- p. č. 7/5, ostatní plocha,
- p. č. 66/12, ostatní plocha,
- p. č. 698/18, ostatní plocha,
- p. č. 698/78, ostatní plocha,
- p. č. 762/2, ostatní plocha,
- p. č. 762/5, ostatní plocha,
- p. č. 762/6, ostatní plocha,
- p. č. 762/7, ostatní plocha,
- p. č. 777/13, ostatní plocha,
- p. č. 777/15, ostatní plocha,
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- p. č. 1500/23, ostatní plocha,
- p. č. 1500/78, ostatní plocha,
- p. č. 1500/82, ostatní plocha,
- p. č. 1500/84, ostatní plocha,
- p. č. 1500/85, ostatní plocha,
- p. č. 1532/11, trvalý travní porost,
- p. č. 1535/3, trvalý travní porost,
- p. č. 1545/14, lesní pozemek,
- p. č. 1545/15, lesní pozemek,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice, do vlastnictví města
Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ 00284475, a to s tím, že
obdarovaný nepřevede pozemky p. č. 698/18 a p. č. 698/78 na třetí osobu po dobu
10 let od jejich nabytí do svého vlastnictví; v případě porušení této podmínky uhradí
obdarovaný dárci částku ve výši ceny zjištěné ke dni převodu;
9. pozemku
- p. č. 777/17, ostatní plocha, o výměře 531 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 777/12 geometrickým plánem č. 210725/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice, do vlastnictví města Slušovice, nám.
Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ 00284475;
10. pozemků
- p. č. 4578/4, ostatní plocha,
- p. č. 4578/16, ostatní plocha,
- p. č. 4582/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do vlastnictví
obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;
11. pozemku
- p. č. 951/25, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú.
Biskupice u Luhačovic, do vlastnictví obce Biskupice u Luhačovic, Biskupice 120,
763 41 Biskupice, IČ 00283771;
12. pozemku
- p. č. 60/1, ostatní plocha, o výměře 2025 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 60 geometrickým plánem č. 483-78/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hostišová, do vlastnictví obce Hostišová, Hostišová 100,
763 01 Mysločovice, IČ 00568562;
13. pozemků
- p. č. 977/4, ostatní plocha,
- p. č. 977/5, ostatní plocha,
- p. č. 978/2, ostatní plocha,
- p. č. 978/4, ostatní plocha,
- p. č. 1012/3, ostatní plocha,
- p. č. 1012/4, ostatní plocha,
- p. č. 1012/5, ostatní plocha,
- p. č. 1084/3, ostatní plocha,
- p. č. 1084/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
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úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 880 pro obec a k. ú. Břest, do vlastnictví obce Břest,
Břest 87, PSČ 76823 Břest, IČ 00287105;
14. pozemků
- p. č. 1076/2, ostatní plocha o výměře 607 m 2,
- p. č. 1076/3, ostatní plocha o výměře 344 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1076 geometrickým plánem č. 195155/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Hoštice a k. ú. Hoštice u Litenčic, do vlastnictví obce
Hoštice, Hoštice 74, PSČ 768 13 Hoštice, IČ 00544574;
15. pozemků
- p. č. 252/3, ostatní plocha,
- p. č. 2087/11, ostatní plocha,
- p. č. 2089/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1427 pro obec a k. ú. Koryčany, do vlastnictví města
Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
16. pozemků
- p. č. 2079/10, ostatní plocha o výměře 167 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2079/5,
- p. č. 2079/11, ostatní plocha o výměře 39 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2079/5,
- p. č. 2096/2, ostatní plocha o výměře 773 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/2,
- p. č. 2096/3, ostatní plocha o výměře 3267 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/3,
- p. č. 2096/4, ostatní plocha o výměře 78 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/2,
- p. č. 2096/5, ostatní plocha o výměře 14 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/2,
geometrickým plánem č. 2394-68/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany, do
vlastnictví města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
17. pozemků
- p. č. 1400/8, ostatní plocha,
- p. č. 1400/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko do
vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, PSČ 756 62 Hutisko - Solanec, IČ
00303836;
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. pozemků
- p. č. 6415/56, ostatní plocha,
- p. č. 6439/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví MOL Česká
republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
49450301, za kupní cenu ve výši 220.000 Kč;
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2. pozemku
- p. č. 6096/14, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 282 pro obec a k. ú. Halenkov, 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 3.088 Kč + DPH v zákonné
výši;
3. pozemku
- p. č. 2427/25, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2427/6 geometrickým plánem č. 2394181/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice do vlastnictví VAVRYS CZ s.r.o., se
sídlem Hradisko 882, 763 26 Luhačovice, IČ 41601319, za kupní cenu ve výši
211.200 Kč;
4. pozemku
- p. č. 6481/16, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV
č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s. p., se
sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, za kupní cenu ve výši
7.900 Kč;
5. pozemků
- p. č. st. 1832, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro rodinnou
rekreaci č. e. 86,
- p. č. 4399/6, ostatní plocha,
- p. č. 4400/3, ostatní plocha,
- p. č. 4400/7, trvalý travní porost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 583 pro obec a k. ú Vizovice do vlastnictví *** za kupní cenu ve
výši 1.214.138 Kč;
C. směnu nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství:
pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 1506/48, ostatní plocha,
- p. č. 1506/88, ostatní plocha,
- p. č. 1506/90, ostatní plocha,
- p. č. 1506/91, ostatní plocha,
- p. č. 1522/12, ostatní plocha,
- p. č. 1506/84, zahrada,
- p. č. 1506/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava,
za pozemky ve vlastnictví obce Žlutava, Žlutava 271, 763 61 Napajedla,
IČ 00284734:
- p. č. 1506/37, ostatní plocha,
- p. č. 1506/89, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žlutava;
D. rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2017 dle přílohy č. 0757-17Z-P08.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0170/Z08/17

schvaluje
I. nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- id. podíl ve výši 1/106 p. č. 1302/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 600 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. Huštěnovice:
- p. č. 651/8, ostatní plocha,
- p. č. 764/2, ostatní plocha,
- p. č. 764/3, ostatní plocha,
- p. č. 779/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ
00290971;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 698/79, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,
IČ 00284475;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4362/3, ostatní plocha,
- p. č. 4362/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766
17 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- p. č. 1416/2, ostatní plocha,
- p. č. 1416/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766
17 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8232/4, ostatní plocha,
- p. č. 8352/9, ostatní plocha,
- p. č. 8352/20, ostatní plocha,
- p. č. 8352/23, ostatní plocha,
- p. č. 8352/24, ostatní plocha,
- p. č. 8352/12, ostatní plocha,
- p. č. 8352/22, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 1128 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno – Veveří, IČ 70890013;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice:
- p. č. 2005/10, 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;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 1395/22, ostatní plocha,
- p. č. 1395/36, ostatní plocha,
- p. č. 1395/69, 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;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1005/43, ostatní plocha,
- p. č. 1084/48, ostatní plocha,
- p. č. 1084/51, ostatní plocha,
- p. č. 1084/52, ostatní plocha,
- p. č. 1084/53, ostatní plocha,
- p. č. 1084/54, ostatní plocha,
- p. č. 1084/55, ostatní plocha,
- p. č. 1084/56, ostatní plocha,
- p. č. 1084/57, ostatní plocha,
- p. č. 1084/58, ostatní plocha,
- p. č. 1084/59, ostatní plocha,
- p. č. 1084/60, ostatní plocha,
- p. č. 1084/61, ostatní plocha,
- p. č. 1084/62, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Břest, Břest 87, PSČ 76823 Břest, IČ 00287105;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2/1, ostatní plocha,
- p. č. 113/1, ostatní plocha,
- p. č. 171/28, ostatní plocha,
- p. č. 351/12, ostatní plocha,
- p. č. 440/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ
00287334;
11. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2394-68/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2750/4, ostatní plocha o výměře 57 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/1,
- p. č. 2750/5, ostatní plocha o výměře 175 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/1,
- p. č. 2750/6, ostatní plocha o výměře 350 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2098/1,
- p. č. 2750/11, ostatní plocha o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2079/3,
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- p. č. 2750/12, ostatní plocha o výměře 73 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2080/2,
- p. č. 2750/13, ostatní plocha o výměře 217 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2081/4,
- p. č. 2750/14, ostatní plocha o výměře 740 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2618/8,
- p. č. 2750/15, ostatní plocha o výměře 53 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2080/3,
od města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hutisko – Solanec a k. ú. Hutisko:
- p. č. 305/104, ostatní plocha,
- p. č. 305/105, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, PSČ 756 62
Hutisko - Solanec, IČ 00303836;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 7532/2, ostatní plocha,
- p. č. 430/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3391 od MOL Česká republika, s. r. o., se sídlem Purkyňova
2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 49450301, za cenu ve výši 5.800 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Břestek:
a)
- p. č. 2605/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1039 od *** za cenu ve výši 600 Kč;
b)
- p. č. 2598/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 519 od *** za cenu ve výši 2.350 Kč;

pracoviště

3. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 803-20032/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k.ú. Suchá Loz:
a)
- p. č. 2362/24, ostatní plocha, o výměře 50 m 2, odděleného z p. č. 2552,
- p. č. 2362/47, ostatní plocha, o výměře 37 m 2, odděleného z p. č. 2592/1,
- p. č. 2362/57, ostatní plocha, o výměře 15 m 2, odděleného z p. č. 2612,
- p. č. 2362/95, ostatní plocha, o výměře 37 m 2, odděleného z p. č. 2668,
od *** za cenu ve výši. 6.950 Kč;
b)
- p. č. 2362/30, ostatní plocha, o výměře 86 m 2, odděleného z p. č. 2564,
od *** za cenu ve výši 4.300 Kč;
c)
- p. č. 2362/20, ostatní plocha, o výměře 95 m 2, odděleného z p. č. 2543,
od *** za cenu ve výši 4.750 Kč;
d)
- p. č. 2362/38, ostatní plocha, o výměře 98 m 2, odděleného z p. č. 2578,
od *** za cenu ve výši 4.900 Kč;
e)
- p. č. 2362/59, ostatní plocha, o výměře 28 m 2, odděleného z p. č. 2616,
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od ***za cenu ve výši 1.400 Kč;
f)
- p. č. 2362/17, ostatní plocha, o výměře 79 m 2, odděleného z p. č. 2536/14,
od***za cenu ve výši 3.950 Kč;
g)
- p. č. 2362/16, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, odděleného z p. č. 2536/13,
od ***za cenu ve výši 1.300 Kč;
h)
- p. č. 2362/10, ostatní plocha, o výměře 34 m 2, odděleného z p. č. 2516/4,
- p. č. 2362/49, ostatní plocha, o výměře 56 m 2, odděleného z p. č. 2596,
- p. č. 2362/76, ostatní plocha, o výměře 4 m2, odděleného z p. č. 2650,
- p. č. 2362/86, ostatní plocha, o výměře 32 m 2, odděleného z p. č. 2651,
od ***za cenu ve výši. 6.300 Kč;
i)
- p. č. 2362/40, ostatní plocha, o výměře 106 m 2, odděleného z p. č. 2582,
od ***za cenu ve výši 5.300 Kč;
j)
- p. č. 2362/13, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, odděleného z p. č. 2516/7,
- p. č. 2362/71, ostatní plocha, o výměře 68 m 2, odděleného z p. č. 2640,
- p. č. 2362/81, ostatní plocha, o výměře 24 m 2, odděleného z p. č. 2640,
- p. č. 2362/92, ostatní plocha, o výměře 25 m2, odděleného z p. č. 2663,
od *** za cenu ve výši. 6.700 Kč;
k)
- p. č. 2362/34, ostatní plocha, o výměře 81 m 2, odděleného z p. č. 2572,
- p. č. 2362/94, ostatní plocha, o výměře 31 m 2, odděleného z p. č. 2667,
od *** za cenu ve výši 5.600 Kč;
l)
- p. č. 2362/87, ostatní plocha, o výměře 36 m 2, odděleného z p. č. 2652,
od *** za cenu ve výši 1.800 Kč;
m)
- p. č. 2362/42, ostatní plocha, o výměře 89 m 2, odděleného z p. č. 2586,
- p. č. 2362/43, ostatní plocha, o výměře 67 m 2, odděleného z p. č. 2587,
- p. č. 2362/89, ostatní plocha, o výměře 32 m 2, odděleného z p. č. 2656,
od ***za cenu ve výši. 9.400 Kč;
n)
- p. č. 2362/22, ostatní plocha, o výměře 48 m 2, odděleného z p. č. 2548,
od *** za cenu ve výši 2.400 Kč;
o)
- p. č. 2362/33, ostatní plocha, o výměře 97 m2, odděleného z p. č. 2569,
od *** za cenu ve výši 4.850 Kč;
p)
- p. č. 2362/65, ostatní plocha, o výměře 63 m 2, odděleného z p. č. 2628,
od *** za cenu ve výši 3.150 Kč;
q)
- p. č. 2362/21, ostatní plocha, o výměře 50 m 2, odděleného z p. č. 2544,
od *** za cenu ve výši 2.500 Kč;
r)
- p. č. 2362/44, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z p. č. 2589/3,
- p. č. 2362/88, ostatní plocha, o výměře 32 m 2, odděleného z p. č. 2655,
od *** za cenu ve výši 2.050 Kč;
s)
- p. č. 2362/67, ostatní plocha, o výměře 62 m 2, odděleného z p. č. 2632,
od ***za cenu ve výši 3.100 Kč;
t)
- p. č. 2362/19, ostatní plocha, o výměře 71 m 2, odděleného z p. č. 2538,
od *** za cenu ve výši 3.550 Kč;
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u)
- p. č. 2362/51, ostatní plocha, o výměře 61 m 2, oddělený z p. č. 2600/1,
od *** za cenu ve výši 3.050 Kč;
v)
- p. č. 2362/54, ostatní plocha, o výměře 24 m 2, odděleného z p. č. 2605,
- p. č. 2362/58, ostatní plocha, o výměře 20 m 2, odděleného z p. č. 2615,
- p. č. 2362/83, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z p. č. 2644,
- p. č. 2362/73, ostatní plocha, o výměře 116 m 2, odděleného z p. č. 2645/1,
- p. č. 2362/79, ostatní plocha, o výměře 64 m 2, odděleného z p. č. 2645/2,
- p. č. 2680, ostatní plocha, o výměře 18 m 2, odděleného z p. č. 2680,
od *** za cenu ve výši. 12.550 Kč;
w)
- p. č. 2362/91, ostatní plocha, o výměře 31 m 2, odděleného z p. č. 2660,
od ***za cenu ve výši 1.550 Kč;
x)
- p. č. 2362/32, ostatní plocha, o výměře 92 m 2, odděleného z p. č. 2568,
- p. č. 2362/85, ostatní plocha, o výměře 32 m2, odděleného z p. č. 2648,
- p. č. 2362/77, ostatní plocha, o výměře 33 m 2, odděleného z p. č. 2649/1,
- p. č. 2649/2, ostatní plocha, o výměře 43 m 2, odděleného z p. č. 2649/2,
od *** za cenu ve výši. 10.000 Kč;
y)
- p. č. 2362/39, ostatní plocha, o výměře 91 m2, odděleného z p. č. 2579,
od *** za cenu ve výši 4.550 Kč;
z)
- p. č. 2362/28, ostatní plocha, o výměře 89 m 2, odděleného z p. č. 2560,
- p. č. 2362/74, ostatní plocha, o výměře 166 m 2, odděleného z p. č. 2646/1,
- p. č. 2362/78, ostatní plocha, o výměře 62 m 2, odděleného z p. č. 2646/2,
- p. č. 2362/84, ostatní plocha, o výměře 30 m 2, odděleného z p. č. 2647,
od *** za cenu ve výši. 17.350 Kč;
aa)
- p. č. 2362/68, ostatní plocha, o výměře 109 m 2, odděleného z p. č. 2635 a p. č.
2636,
od *** za cenu ve výši 5.450 Kč;
ab)
- p. č. 2362/62, ostatní plocha, o výměře 53 m 2, odděleného z p. č. 2623,
- p. č. 2362/90, ostatní plocha, o výměře 30 m 2, odděleného z p. č. 2659,
od *** za cenu ve výši 4.150 Kč;
ac)
- p. č. 2362/55, ostatní plocha, o výměře 18 m2, odděleného z p. č. 2608,
od J*** za cenu ve výši 900 Kč;
ad)
- p. č. 2362/12, ostatní plocha, o výměře 21 m 2, odděleného z p. č. 2516/6,
- p. č. 2362/63, ostatní plocha, o výměře 57 m 2, odděleného z p. č. 2624,
od *** za cenu ve výši 3.900 Kč;
ae)
- p. č. 2362/64, ostatní plocha, o výměře 55 m 2, odděleného z p. č. 2627,
od *** za cenu ve výši 2.750 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz:
a)
- p. č. 2353/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 248 od *** za cenu ve výši 1.350 Kč;
b)
- p. č. 2353/50, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 251 od *** za cenu ve výši 1.900 Kč;
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c)
- p. č. 2353/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1309 od *** za cenu ve výši 2.100 Kč;
d)
- p. č. 2353/35, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 249 od *** za cenu ve výši 1.850 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 891/10, ostatní plocha,
- p. č. 891/12, ostatní plocha,
- p. č. 891/14, ostatní plocha,
- p. č. 894/11, ostatní plocha,
- p. č. 894/14, ostatní plocha,
- p. č. 894/28, ostatní plocha,
- p. č. 894/30, ostatní plocha,
- p. č. 894/32, ostatní plocha,
- p. č. 894/44, ostatní plocha,
- p. č. 894/45, ostatní plocha,
- p. č. 894/51, ostatní plocha,
- p. č. 894/60, ostatní plocha,
- p. č. 894/66, ostatní plocha,
- p. č. 894/72, ostatní plocha,
- p. č. 894/81, ostatní plocha,
- p. č. 894/86, ostatní plocha,
- p. č. 894/90, ostatní plocha,
- p. č. 894/107, ostatní plocha,
- p. č. 894/114, ostatní plocha,
- p. č. 894/116, ostatní plocha,
- p. č. 894/118, ostatní plocha,
- p. č. 894/136, ostatní plocha,
- p. č. 894/140, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 795 od společnosti ZEAS Nedakonice, a.s., se sídlem
Nedakonice 152, 687 38 Nedakonice, IČ 25308254, za cenu ve výši 36.350 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4009/46,ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1521 od společnosti Pomoraví Babice, a.s., se sídlem Babice
52, 687 03 Babice, IČ 25318730, za cenu ve výši 5.000 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 6316, ostatní plocha,
- p. č. 6326, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 578 od *** za cenu ve výši 4.750 Kč;

pracoviště

8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
- p. č. 3115/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1093 od *** za cenu ve výši 1.650 Kč;

pracoviště

9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
a)
- p. č. 9313/41, ostatní plocha,

pracoviště
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- p. č. 9384/3, ostatní plocha,
- p. č. 9384/7, ostatní plocha,
- p. č. 9384/9, ostatní plocha,
- p. č. 9384/14, ostatní plocha,
- p. č. 9384/16, ostatní plocha,
- p. č. 9384/18, ostatní plocha,
- p. č. 9384/19, ostatní plocha,
- p. č. 9384/27, ostatní plocha,
- p. č. 9384/40, ostatní plocha,
- p. č. 9384/41, ostatní plocha,
- p. č. 9384/42, ostatní plocha,
- p. č. 9384/43, ostatní plocha,
- p. č. 9384/46, ostatní plocha,
- p. č. 9384/47, ostatní plocha,
- p. č. 9384/48, ostatní plocha,
- p. č. 9384/50, ostatní plocha,
- p. č. 9384/52, ostatní plocha,
- p. č. 9384/54, ostatní plocha,
- p. č. 9384/60, ostatní plocha,
- p. č. 9384/65, ostatní plocha,
- p. č. 9384/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 775 od společnosti SIMMO s.r.o., se sídlem U Bechyňské dráhy
2932, 390 02 Tábor, IČ 25704052, za cenu ve výši 647.250 Kč;
b)
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/1, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/13, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 518 od společnosti SIMMO s.r.o., se sídlem U Bechyňské dráhy
2932, 390 02 Tábor, IČ 25704052, za cenu ve výši 36.467 Kč;
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. 1170/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1878 od ***za cenu ve výši 1.750 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
a)
- p. č. 1868/128, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 349 od ***za cenu ve výši 50 Kč;
b)
- p. č. 1868/132, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 74 od *** za cenu ve výši 800 Kč;
c)
- p. č. 1868/133, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 458 od *** za cenu ve výši 950 Kč;
d)
- p. č. 1868/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od *** za cenu ve výši 250 Kč;
e)
- p. č. 1868/144, ostatní plocha,
- p. č. 1868/145, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 486 od *** za cenu ve výši 3.650 Kč;
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f)
- p. č. 1868/167, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 603 od *** *** za cenu ve výši 250 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták:
- p. č. 343/109, ostatní plocha,
- p. č. 344/91, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1683 od Zemědělského družstva vlastníků Fryšták, se sídlem
Holešovská 166, 763 16 Fryšták, IČ 00134881, za cenu ve výši 3.100 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 836/33, ostatní plocha,
- p. č. 836/34, ostatní plocha,
- p. č. 836/35, ostatní plocha,
- p. č. 836/36, ostatní plocha,
- p. č. 841/37, ostatní plocha,
- p. č. 841/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 141 od Zemědělského družstva vlastníků Fryšták, se sídlem
Holešovská 166, 763 16 Fryšták, IČ 00134881, za cenu ve výši 5.950 Kč;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1817/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3269 od *** za cenu ve výši 5.110 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina:
- p. č. 1097/18, ostatní plocha,
- p. č. 1097/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 58 od ***za cenu ve výši 1.050 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachova Lhota:
a)
- p. č. 1553/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 192 od *** za cenu ve výši 11.350 Kč;
b)
- p. č. 1553/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 163 od *** za cenu ve výši 4.300 Kč;
c)
- p. č. 1553/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 225 od *** za cenu ve výši 3.850 Kč;
d)
- p. č. 1553/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 273 od *** za cenu ve výši 9.600 Kč;
e)
- p. č. 1582/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 147 od *** za cenu ve výši 6.200 Kč;
f)
- p. č. 1582/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 75 od *** za cenu ve výši 5.100 Kč;
g)
- p. č. 1582/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 244 od *** za cenu ve výši 5.050 Kč;
h)
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- p. č. 1582/99, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 209 od *** za cenu ve výši 2.200 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- id. podíl ve výši ¾ p. č. 1254/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 512 od *** za cenu ve výši 188 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 5985/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 57 od ***, za cenu ve výši 550 Kč;
b)
- p. č. 6016/16, ostatní plocha,
- p. č. 6016/24, ostatní plocha,
- p. č. 6016/28, ostatní plocha,
- p. č. 6016/45, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1046 od ***, za cenu ve výši 8.750 Kč;
c)
- p. č. 6016/118, ostatní plocha,
- p. č. 6016/119, ostatní plocha,
- p. č. 6016/120, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 654 od ***, za cenu ve výši 59.000 Kč;
d)
- p. č. 6016/127, ostatní plocha,
- p. č. 6016/130, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 133 od ***, za cenu ve výši 10.100 Kč;
e)
- id. podíl ve výši 1/16 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2488 od ***, za cenu ve výši 8 Kč;
f)
- id. podíl ve výši 2/8 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2488 od ***, za cenu ve výši 33 Kč;
g)
- id. podíl ve výši 2/8 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2488 od ***, za cenu ve výši 33 Kč;
h)
- id. podíl ve výši 1/5 p. č. 6165/8, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/5 p. č. 6165/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2135 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 641/82, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 136 od ***, za cenu ve výši 400 Kč;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 1169/64, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 222 od ***, za cenu ve výši 21.375 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Soběsuky a k. ú. Skržice:
a)
- p. č. 1086/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 106 od ***, za cenu ve výši 35.300 Kč;
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b)
- p. č. 1087/2, ostatní plocha,
- p. č. 1087/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 44 od ***, za cenu ve výši 7.600 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zahnašovice:
a)
- p. č. 466/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 21 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
b)
- p. č. 466/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 33 od ***, za cenu ve výši 750 Kč;
c)
- p. č. 466/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 113 od ***, za cenu ve výši 2.550 Kč;
d)
- p. č. 466/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 146 od ***, za cenu ve výši 2.250 Kč;
e)
- p. č. 466/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 159 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;
f)
- p. č. 466/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 170 od ***, za cenu ve výši 1.950 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
a)
- p. č. 2231/26, ostatní plocha,
- p. č. 2231/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 12 od ***, za cenu ve výši 5.900 Kč;
b)
- p. č. 2231/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 29 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
c)
- p. č. 2159/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 78 od ***, za cenu ve výši 2.450 Kč;
d)
- p. č. 2159/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 370 od ***, za cenu ve výši 250 Kč;
e)
- p. č. 2231/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1103 od COOP družstva HB, se sídlem U Rajské zahrady
1912/3, 130 00 Praha 3, IČ 00032115, za cenu ve výši 8.600 Kč;
f)
- p. č. 2231/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1063 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany:
- p. č. 350/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 664 od ***, za cenu ve výši 8.250 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
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a)
- p. č. 3649, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 78 od ***, za cenu ve výši 3.000 Kč;
b)
- p. č. 3648, ostatní plocha,
- p. č. 3674, ostatní plocha,
- p. č. 3677, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 246 od ***, za cenu ve výši 11.200 Kč;
c)
- p. č. 3647, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 427 od LAM - PLAST, spol. s r.o., se sídlem Střížovice 86, 768
21 Střížovice, IČ 18189105, za cenu ve výši 1.150 Kč;
26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
a)
- p. č. 2268, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 237 od ***, za cenu ve výši 2.550 Kč;
b)
- p. č. 2275, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 289 od ***, za cenu ve výši 2.100 Kč;
c)
- p. č. 2274, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 441 od***, za cenu ve výši 1.700 Kč;
d)
- p. č. 2317, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 471 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- p. č. 232/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 534 od ***, za cenu ve výši 3.150 Kč;
28. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pornice:
- p. č. 1841/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 646 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
29. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k.ú. Tučapy u Holešova:
- p. č. 490/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 64 od AGROVA a.s., se sídlem Osvobození 85, 768 42
Prusinovice, IČ 25303589, ***, za cenu ve výši 3.300 Kč;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 1084/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 940 od Zámoraví a.s., se sídlem Břest 307, 768 23 Břest, IČ
25313045, za cenu ve výši 650 Kč;
31. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- id. podíl ve výši 1/12 p. č. 21/150, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2203 od ***, za cenu ve výši 967 Kč;
32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
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a)
- p. č. 3073/25, ostatní plocha,
- p. č. 3073/26, ostatní plocha,
- p. č. 3073/72, ostatní plocha,
- p. č. 3073/76, ostatní plocha,
- p. č. 3073/82, ostatní plocha,
- p. č. 3073/84, ostatní plocha,
- p. č. 3073/91, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 916 od ***, za cenu ve výši 26.300 Kč;
b)
- p. č. 3073/75, ostatní plocha,
- p. č. 3073/77, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 449 od ***, za cenu ve výši 4.000 Kč;
c)
- p. č. 3073/74, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 617 od ***, za cenu ve výši 800 Kč;
33. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
a)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od ***za cenu ve výši 24.231 Kč;
b)
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 9.566 Kč;
c)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131/p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 24.229 Kč;
d)
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 14.029 Kč;
e)
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
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- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 7.651 Kč;
f)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 24.219 Kč;
g)
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131/p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 19.130 Kč;
h)
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 8.926 Kč;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 2.749 Kč;
b)
- id. podíl ve výši 20/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 20/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.446 Kč;
c)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 2.751 Kč;
d)
- id. podíl ve výši 17/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 17/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.229 Kč; e)
- id. podíl ve výši 30/524 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 30/524 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.084 Kč;
f)
- id. podíl ve výši 13/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 13/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.880 Kč;
g)
- id. podíl ve výši 21/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 21/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 3.038 Kč;
h)
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.012 Kč;
II. právní jednání:
1. souhlasné prohlášení včetně jeho přílohy č. 1 činěné Zlínským krajem, *** a ***
dle přílohy č. 0756-17Z-P03;
2. nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci do vlastnictví Zlínského kraje, a
to včetně veškerých jeho součástí a příslušenství:
- id. podílu ve výši 1/2 na pozemku p. č. 16535/6, ostatní plocha/silnice,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí, po právní moci usnesení o dodatečném
projednání dědictví (vedeno u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 34 D
640/2015) od ***za kupní cenu ve výši 1.025 Kč;
předává
nemovité věci uvedené v tomto 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
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0138/Z06/17 ze dne 19.06.2017 – bod B. 4.

13

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0171/Z08/17

bere na vědomí
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 19. června 2017, č. j. KUZL 39969/2017, kterým se nevyhovuje žádosti o
prominutí odvodu ve výši 55.796 Kč Základní škole a Mateřské škole Spytihněv,
okres Zlín, příspěvková organizace, Spytihněv 216, 763 64 Spytihněv, IČ 71005056,
uloženého Platebním výměrem č. 10/2017 IAK na odvod za porušení rozpočtové
kázně ze dne 10. května 2017, č. j. KUZL 29995/2017 IAK ve výši 55.796 Kč, viz
příloha č. 0655-17Z-P03.

14

Rámec programu RP11-18 BESIP Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0172/Z08/17

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.

Z08/17

rámec programu RP11-18 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 0693-17Z-P01.

15

Doprava - dodatek č. 19 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě České dráhy, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0173/Z08/17

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě
mezi Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, dle přílohy č. 0690-17Z-P02;
2) navýšení účelové dotace ze schváleného rozpočtu Zlínského kraje na zajištění
základní dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby o částku 695.953 Kč na
celkovou částku 290.820.713 Kč pro rok 2017, dopravci České dráhy, a. s., Nábřeží
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226.

16

Aktualizace Územně analytických podkladů 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0174/Z08/17

projednalo a bere na vědomí
4. Aktualizaci Územně analytických podkladů 2017 dle ust. § 29 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, dle přílohy č. 0648-17Z-P02.

17

Region Bílé Karpaty - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0175/Z08/17

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.500.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Region Bílé Karpaty, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, na předfinancování uznatelných
výdajů projektu Fond malých projektů a na krytí výdajů zájmového sdružení Region
Bílé Karpaty a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 0764-17Z-P03.

18

Místní akční skupiny ZK - prodloužení splatnosti NFV, poskytnutí dotací

26/43

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

Z08/17

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0176/Z08/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0377/2014/STR uzavřené s Místní akční skupinou
Dolní Poolšaví, z.s., IČ 27057593, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04
Kunovice, ve znění přílohy č. 0762-17Z-P03;
2. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0375/2014/STR uzavřené s MAS Hornolidečska, z.s.,
IČ 26676109, se sídlem Lidečko 467, 756 12 Horní Lideč, ve znění přílohy č. 076217Z-P04;
3. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0379/2014/STR uzavřené s MAS Horňácko a
Ostrožsko, z.s., IČ 27016005, se sídlem Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, ve
znění přílohy č. 0762-17Z-P05;
4. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0388/2014/STR uzavřené s Místní akční skupinou
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s., IČ 22682252, se sídlem Police 142, 756 44
Loučka u Valašského Meziříčí, ve znění přílohy č. 0762-17Z-P06;
5. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0387/2014/STR uzavřené s Luhačovské Zálesí, o.p.s.,
IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, ve znění přílohy č. 076217Z-P07;
6. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0376/2014/STR uzavřené s MAS Střední Vsetínsko,
z.s., IČ 27053458, se sídlem Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř u Vsetína, ve znění
přílohy č. 0762-17Z-P08;
7. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0386/2014/STR uzavřené s Místní akční skupinou
Valašsko - Horní Vsacko, z.s., IČ 28559908, se sídlem Hovězí 74, 756 01 Hovězí,
ve znění přílohy č. 0762-17Z-P09;
8. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 203.700 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Jižní Haná, společnosti Jižní Haná o.p.s., IČ 29372232, se sídlem nám.
Míru 162, 768 24 Hulín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0762-17Z-P11;
9. poskytnutí investiční dotace ve výši 2.100 Kč a neinvestiční dotace ve výši
199.800 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko,
společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., IČ 27056660, se sídlem
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P12;
10. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 290.300 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Východní Slovácko, spolku MAS Východní Slovácko, z.s., IČ 27015777,
se sídlem Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P13;
11. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 234.700 Kč na spolufinancování režijních
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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.

Z08/17

výdajů MAS Ploština, spolku MAS Ploština, z.s., IČ 27000354, se sídlem Vysoké
Pole 118, 763 25 Újezd a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0762-17Z-P14;
12. poskytnutí investiční dotace ve výši 3.150 Kč a neinvestiční dotace ve výši
190.450 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS Bojkovska, spolku MAS
Bojkovska, z.s., IČ 27012239, se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P15;
13. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 224.900 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Hříběcí hory, spolku Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s., IČ
27002594, se sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P16;
14. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 267.800 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Severní Chřiby a Pomoraví, spolku Místní akční skupina Severní Chřiby
a Pomoraví, z.s., IČ 27057607, se sídlem Košíky 172, 687 04 Košíky a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P17;
15. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 271.133 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Partnerství Moštěnka, společnosti MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.,
IČ 27017010, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P18;
16. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 355.600 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Rožnovsko, spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., IČ 27034925,
se sídlem Zašová 36, 756 51 Zašová a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P19;
17. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 212.700 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Podhostýnska, spolku MAS Podhostýnska, z.s., IČ 27042979, se
sídlem Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17Z-P20.

19

Program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0177/Z08/17

schvaluje
Rámec Programu RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje, dle přílohy č. 076317Z-P02.

20

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0178/Z08/17

schvaluje
věcnou a finanční specifikaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
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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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Zlínského kraje II., dle přílohy č. 0753-17Z-P02.

21

Rámec programu RP18-18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0179/Z08/17

schvaluje
Rámec programu RP18-18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji, dle přílohy č. 0754-17Z-P01.

22

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2017 - finanční dary oceněným; RP02-17
dodatek ke smlouvě; RP02-18 Program na podporu obnovy venkova - rámec
programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0180/Z08/17

schvaluje
I. poskytnutí finančních darů v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2017 v členění:
1. Obci Slavkov, IČ 00291315, finanční dar ve výši 500.000 Kč za získání "vítězství
a zlaté stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
2. Obci Žlutava, IČ 00284734, finanční dar ve výši 300.000 Kč za získání "2. pořadí
a oranžové stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
3. Obci Korytná, IČ 00291030, finanční dar ve výši 200.000 Kč za získání "3. pořadí
a zelené stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
4. Obci Vítonice, IČ 00380873, finanční dar ve výši 140.000 Kč za získání "4. pořadí
a modré stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
a uzavření darovací smlouvy, dle přílohy č. 0752-17Z-P03;
II. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0540/2017/STR
uzavřené s obcí Trnava, IČ 00284581, dle přílohy č. 0752-17Z-P04;
III. Rámec programu RP02-18 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č.
0752-17Z-P07.

23

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace
Energetické agentuře Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0181/Z08/17

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace mezi
Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313,
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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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se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 0671-17Z-P05.

24

Rámec programu RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0182/Z08/17

schvaluje
rámec programu RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č.
0675-17Z-P01.

25

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 63

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0183/Z08/17

schvaluje
změnu č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Jankovice (okr. Uherské Hradiště), dle přílohy č. 0673-17ZP02.

26

Rámec programu RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0184/Z08/17

schvaluje
rámec programu RP04-18 "Podpora ekologických aktivit v kraji", dle přílohy č. 067417Z-P01.

27

Rámec programu RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0185/Z08/17

schvaluje
Rámec programu RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 067617Z-P01.

28

Rámec programu RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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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.

Z08/17

0186/Z08/17

schvaluje
Rámec programu RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy
č. 0677-17Z-P01.

29

Dotace v oblasti kultury - Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0187/Z08/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 870.000 Kč na navýšení mezd
organizaci Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a uzavření dodatku č. 1, dle přílohy č. 0729-17ZP03.

30

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0188/Z08/17

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., IČ 46956808, se sídlem Stonky 860,
686 01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na akci 60. ročník Slováckého běhu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0733-17Z-P06;
2. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, se sídlem Svat. Čecha
1137, 688 01 Uherský Brod, ve výši 200.000 Kč na projekt Hygienické zázemí
sokolovny a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0733-17Z-P07;
3. Obec Poličná, IČ 01265741, se sídlem č. p. 144, 757 01 Poličná, ve výši 20.000
Kč na akci Fotbalový turnaj "TARAHUNSKÝ POHÁR 2017" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0733-17Z-P09;
4. Gymnastika Zlín z. s., IČ: 26983761, se sídlem Kvítková 4191, 760 01 Zlín, ve
výši 300.000 Kč na projekt Multifunkční sportovní hala a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0733-17Z-P10;
5. Město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, se sídlem Hildy Synkové 942, PSČ 763 31
Brumov-Bylnice, ve výši 1.966.000 Kč na projekt Víceúčelové sportovní hřiště
Brumov-Bylnice - Pod Strání a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0733-17Z-P13.
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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.

Z08/17

31

Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0189/Z08/17

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI
MLÁDEŽE A SPORTU v členění dle přílohy č. 0743-17Z-P03 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru v příloze č. 074317Z-P04 a č. 0743-17Z-P02b.

32

Financování kultury a zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0190/Z08/17

schvaluje
opatření podpory Financování kultury a zachování kulturního dědictví ve Zlínském
kraji dle přílohy č. 0730-17Z-P02.

33

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0191/Z08/17

schvaluje
rámec programu KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 0731-17Z-P02, a rámec programu KUL03-18 Program na podporu stavební
obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy
č. 0731-17Z-P03.

34

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - KUL01-17 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí, 2. kolo

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0192/Z08/17

schvaluje
rámec programu KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2.kolo, dle
přílohy č 0768-17Z-P01.
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35

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA – KUL04-18 Program na podporu
audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0193/Z08/17

schvaluje
rámec programu KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském
kraji, dle přílohy č. 0732-17Z-P02.

36

KULTURA - Program KUL03-17 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0194/Z08/17

ruší
v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.05.2017 č. 0108/Z05/17 v části
schvaluje písm. b) bod 1. a bod 2., kterými Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-17:
1. Městu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
ve výši 49 800 Kč na projekt Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
2. Římskokatolické farnosti Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300 000 Kč na projekt Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v
Jalubí, 1. etapa;
3. Obci Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 150.000 Kč na projekt Oprava vnějších okenních výplní na zámku v
Brankách;
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:
1. Městu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
ve výši 49 800 Kč na projekt Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého;
2. Římskokatolické farnosti Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300 000 Kč na projekt Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v
Jalubí, 1. etapa;
3. Obci Branky, Branky 6, 756 45 Branky

33/43

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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IČ 00303712
ve výši 60.000 Kč na projekt Oprava vnějších okenních výplní na zámku v Brankách;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0737-17Z-P02 a 0737-17Z-P03;
b) uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace, a to:
1. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1194/2017/KUL mezi Zlínským
krajem a obcí Jarohněvice se sídlem Jarohněvice 8, 768 01 Jarohněvice, IČ
00544515, dle přílohy č. 0737-17Z-P04;
2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1195/2017/KUL mezi Zlínským
kraje a obcí Veletiny, se sídlem Veletiny 218, 687 33 Veletiny IČ: 00542385, dle
přílohy č. 0737-17Z-P05.

37

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0195/Z08/17

schvaluje
1) poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 2.375.000 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 dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0740-17Z-P01;
2) poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 66.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 2.452.000 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 dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0740-17Z-P02;
3) poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 57.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 2.356.000 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 dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0740-17Z-P03.

38

Rámec programu RP06-18 na podporu akreditovaného dobrovolnictví a
Rámec programu RP07-18 na podporu NNO v oblasti prevence rizikového
typu chování

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0196/Z08/17

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.
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1. Rámec RP06-18 Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2018, dle přílohy č. 0679-17Z-P01;
2. Rámec RP07-18 Programu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018, dle přílohy č. 0679-17Z-P02.

39

Aktualizace "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2017" včetně Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje";
Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci
"Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0197/Z08/17

schvaluje
aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017
včetně jeho Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" a aktualizaci Přílohy
č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018, dle příloh č. 0678-17Z-P02 až č. 0678-17ZP04.

40

Rámec programu SOC01-18 Programu na podporu sociálně zdravotních
aktivit

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0198/Z08/17

schvaluje
Rámec programu SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2018, dle přílohy č. 0682-17Z-P01.

41

Zajištění financování projektů PO

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0199/Z08/17

schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2017:
a) ve výši 1.629.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČ 47935936 na přípravu a realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" dle přílohy č. 0615-17Z-P01,
b) ve výši 1.658.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547 na přípravu a realizaci akce "SŠ zemědělská
a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek", dle přílohy č.
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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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0615-17Z-P02,
c) ve výši 733.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova Střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086 na přípravu
a realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy
II", dle přílohy č. 0615-17Z-P03;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/1011/2017/ŘDP ze dne 02. 06. 2017 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 6.152.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769
01 Holešov, IČ 47935774 na přípravu a realizaci akce „Gymnázium L. Jaroše
Holešov - realizace úspor energie- OPŽP“ dle přílohy č. 0615-17Z-P04.
3. navýšení spolufinancování projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť" o částku ve výši
115.374 Kč, na částku celkem 175.374 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů,
příspěvkové organizaci Masarykovu gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší
odborné škole zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0615-17Z-P06;
4. navýšení spolufinancování projektu "Dušan S. Jurkovič - náš architekt" o částku
ve výši 16.595 Kč, na částku celkem 85.595 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých
výdajů, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, dle přílohy č. 0615-17Z-P08.

42

Poskytnutí individuální dotace městu Uherský Brod na bezbariérový přístup
v ZŠ Na Výsluní

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0200/Z08/17

schvaluje
poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje městu Uherský
Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, do
výše 234.000 Kč, současně však max. 49,97 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu "Řešení bezbariérovosti ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod - pavilon C"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0720-17ZP02.

43

Rámec programu RP19-18 na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0201/Z08/17

schvaluje
Rámec RP19-2018 Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 0717-17Z-P01.

44

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám
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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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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0202/Z08/17

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 5, Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č.
0722-17Z-P02;
2. dodatek č. 14, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle
přílohy č. 0722-17Z-P03;
3. dodatek č. 7, Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, dle přílohy č. 0722-17Z-P04.

45

Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2017, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0203/Z08/17

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 16.06.2017
do 21.08.2017 dle přílohy č. 0773-17Z-P02;
schvaluje
1. úpravu č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 0773-17Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 10.251.218 tis. Kč
výdaje: 10.572.026 tis. Kč
financování: 320.808 tis. Kč
2. rozpočtové opatření:
a) č. ZZK/0017/2017 dle přílohy č. 0773-17Z-P06

46

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 6. a 8. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0204/Z08/17

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 6. a 8. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0772-17Z-P01.

47

Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků
ve směnném nebo nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji, schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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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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0205/Z08/17

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci Programu ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném nebo nepřetržitém
provozu ve Zlínském kraji subjektům uvedeným v příloze č. 0798-17Z-P03 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 0798-17Z-P04 a v souladu s přílohou č. 0798-17Z-P03.

48

Soudní spor ve věci Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0206/Z08/17

doporučuje
Zastupitelstvu města Uherské Hradiště zpětvzetí dovolání podaného Domem dětí a
mládeže Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, IČ
75089602.

49

Doprava - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 132S/2017 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0207/Z08/17

schvaluje
navýšení příjmu prostředků ze SFDI v roce 2017 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
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. 0779-17Z-P04.

50

Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině - majetkoprávní příprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0208/Z08/17

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství za celkovou kupní cenu do výše 10.000.000 Kč
úplatným převodem pozemků:
1.
- pozemku p. č. st. 358/1, o výměře 357 m 2
- pozemku p. č. 3549/6, o výměře 310 m 2
- pozemku p. č. 3549/4, o výměře 576 m2
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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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- pozemku p. č. 3549/5, o výměře 167 m 2
- pozemku p. č. 3549/9, o výměře 8 m 2
- pozemku p. č. 3549/7, o výměře 127 m 2
- pozemku p. č. 3549/8, o výměře 34m 2
- pozemku p. č. 3549/15, o výměře 1640 m 2
- pozemku p. č. 3549/11, o výměře 216 m 2
- pozemku p. č. 3549/12, o výměře 1646 m 2
- pozemku p. č. 3549/13, o výměře 2056 m 2
- pozemku p. č. 3635, o výměře 1145 m 2
- pozemku p. č. 3544/5, o výměře 109 m 2
- pozemku p. č. 3634/3, o výměře 223 m 2
- pozemku p. č. 3634/2, o výměře 297 m 2
- pozemku p. č. 3535/19, o výměře 31 m2
- pozemku p. č. 3544/7, o výměře 16 m 2
- pozemku p. č. 3549/17, o výměře 46 m 2
- pozemku p. č. 3535/10, o výměře 63 m 2
- pozemku p. č. 3535/18, o výměře 269 m 2
- pozemku p. č. 3549/14, o výměře 196 m 2
- pozemku p. č. 3634/4, o výměře 233 m 2
- pozemku p. č. 3535/3, o výměře 157 m 2
- pozemku p. č. 3542, o výměře 971 m 2
- pozemku p. č. 3549/16, o výměře 850 m 2
- pozemku p. č. 3549/3, o výměře 365 m 2
- pozemku p. č. 3549/1, o výměře 1019 m 2
- pozemku p. č. 3510/1, o výměře 667 m 2
- pozemku p. č. 3465/5, o výměře 677 m 2
- pozemku p. č. 3535/8, o výměře 601 m 2
- pozemku p. č. 3535/24, o výměře 674 m 2
- pozemku p. č. 3634/6, o výměře 2 m 2
- pozemku p. č. 3535/25, o výměře 4 m 2
- pozemku p. č. 3634/7, o výměře 7 m 2
- pozemku p. č. 3634/1, o výměře 1083 m2
- pozemku p. č. 3634/5, o výměře 92 m 2
- pozemku p. č. 3535/21, o výměře 4 m 2
zapsaných na LV č.10001 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk,
od Obce Drnovice, se sídlem Drnovice 113, 763 25 Újezd, IČ 00557889,
2.
- pozemku p. č. 3535/7, o výměře 104 m 2
- pozemku p. č. 3722, o výměře 355 m 2
- pozemku p. č. 3535/5, o výměře 270 m 2
- pozemku p. č. 3535/6, o výměře 38 m 2
zapsaných na LV č.341 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk,
od Římskokatolické farnosti Újezd u Valašských Klobouk, se sídlem Újezd č. 5, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 46308385,
3.
- pozemku p. č. 3514, o výměře 180 m 2
- pozemku p. č. 3516, o výměře 50 m 2
- pozemku p. č. 3517, o výměře 110 m 2
- pozemku p. č. 3535/22, o výměře 20 m 2
- pozemku p. č. 3549/10, o výměře 50 m 2
zapsaných na LV č. 265 pro obec a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk, od Petra
Zichy, bytem 763 25 Vysoké Pole 210.
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RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0209/Z08/17

schvaluje
poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP01-17
Podpora vodohospodářské infrastruktury obcím v členění dle přílohy č. 0775-17ZP02b a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v přílohách č. 0775-17Z-P03 a č. 0775-17Z-P04 a v souladu s přílohou
č. 0775-17Z-P02a.

52

Obec Choryně - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/1034/2017/ŽPZE

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0210/Z08/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1034/2017/ŽPZE uzavřené s obcí Choryně, IČ00303844, se sídlem Choryně 200,
756 42 Choryně, kterým dochází ke změně účelové neinvestiční dotace ve výši
86.500 Kč na účelovou investiční dotaci ve výši 86.500 Kč, dle přílohy č. 0802-17ZP02.

53

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území ZK pro rok 2017, Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám, Dodatky k
Rozhodnutí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0211/Z08/17

schvaluje
1. vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017, dle přílohy č. 0776-17Z-P02;
2. vzor Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb, dle přílohy č. 0776-17Z-P03;
3. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017 mezi Zlínským krajem a:






“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
Astras, o. p. s., IČ 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
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Vsetín
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431, Bílého
80/9, Stránice, Brno-střed,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, Štefánikova 5462, Zlín,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek o. p. s., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, třída Tomáše Bati 1276, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČ 00290777, Babice 508,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice
pod Hostýnem,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, Potoky 3314, Zlín,
ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, Gahurova 1563, Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha 1,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, Místek, Frýdek-
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Místek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČ 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
spolek Pod křídly, IČ 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009, Střední novosadská 356/52,
Nové Sady, Olomouc,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0776-17Z-P02 a č. 0776-17Z-P04;
4. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb:











Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0776-17Z-P03, č. 0776-17Z-P05 a č. 0776-17Z-P06;
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5. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, níže uvedeným subjektům
a sociálním službám z důvodů uvedených v příloze č. 0776-17Z-P07:



“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín, odlehčovací
služby (identifikátor 2520379),
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(identifikátor 2893219);

6. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017 číslo: D/0098/2017/SOC mezi Zlínským krajem a
Diakonií ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova 319/21,
Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0776-17Z-P08;
7. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, IČ
00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0776-17Z-P09, za
předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 11.09.2017 schválí aktualizaci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 včetně jeho
Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje".

Zlín 11. září 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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