Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 10. zasedání dne 18.12.2017

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0241/Z10/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1059-17ZP01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0242/Z10/17

bere na vědomí
1. zprávy v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1060-17Z-P01;
b) Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1060-17Z-P02;
c) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 1060-17Z-P03;
d) Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1060-17ZP04;
2. ústně přednesené zprávy o činnosti:
a) Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje;
c) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje;
d) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje;
e) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje;
f) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje;
g) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje;
h) Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje;
i) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje;
3. informaci Výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro územní plánování,
zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova, který na svém zasedání dne
12.12.2017 podrobně projednal otevřený dopis adresovaný výboru Zastupitelstva
Zlínského kraje výborem ČSOP Pantoflíček Slavkov, který byl doplněn přílohou s
podpisy 23 signatářů a jeho obsahem byla naléhavá výzva představitelům Zlínského
kraje k přijetí opatření k ochraně a obnově silničních alejí ve Zlínském kraji. Výbor
přijal usnesení, kterým doporučuje Zastupitelstvu Zlínského kraje vyzvat Radu
Zlínského kraje k ustavení Pracovní skupiny složené z odborníků z oblasti dopravy,
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územního plánování, ochrany přírody a krajiny, správců komunikací a také
veřejnosti, zástupců nevládních organizací se zaměřením na tuto problematiku,
která by se podrobně zabývala ochranou a obnovou silničních alejí ve všech
souvislostech, tedy ve vazbě na provozní, legislativní, organizační i finanční
problematiku a připravila návrh možného řešení. Současně Výbor doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby apelovalo na Radu Zlínského kraje a jejím
prostřednictvím na Krajský úřad Zlínského kraje, aby při provádění majetkového
vypořádání pozemků u silnic vlastněných Zlínským krajem byly do vypořádání
zahrnuty i pozemky, které by následně sloužily pro výsadbu silničních alejí. Dále
výbor ukládá tajemníkovi výboru, aby připravil návrh odpovědi na dopis výboru
ČSOP Pantoflíček, který bude předložen k projednání na příštím zasedání výboru.

3

Stanovení počtu uvolněných členů rady kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0243/Z10/17

stanovuje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, počet uvolněných členů Rady Zlínského kraje na 9 s tím,
že uvolněným členem Rady Zlínského kraje dále bude Mgr. Petr Gazdík, s účinností
od 19.12.2017.

4

Odměny a náhrada výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0244/Z10/17

schvaluje
poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností
od 01.01.2018 dle přílohy č. 1010-17Z-P02;
stanovuje
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo
osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částkou ve
výši 170 Kč/hodina a maximálně 2.000 Kč/měsíc s účinností od 01.01.2018.

5

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0245/Z10/17

schvaluje
návrh termínů Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2018, dle přílohy č. 1087-17ZP01.
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6

Dotace na rok 2018 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0246/Z10/17

schvaluje
poskytnutí:
a) účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje:
1. ve výši 100.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ
70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na cvičení složek IZS Zlínského
kraje, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDHO v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1006-17Z-P01,
2. ve výši 200.000 Kč Horské službě ČR, o. p. s., IČ 27467759, se sídlem Špindlerův
Mlýn č. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, na záchrannou činnost a poskytování první
pomoci pro stanice ve Zlínském kraji - Kohútka, Soláň a Pustevny v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1006-17Z-P02,
b) účelových neinvestičních dotací na činnost a realizaci akcí v roce 2018 z Fondu
Zlínského kraje:
1. ve výši 535.000 Kč, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČ 63414333,
se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž a uzavření veřejnoprávní smlouvy
v příloze č. 1006-17Z-P03,
2. ve výši 467.000 Kč, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČ
65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1006-17Z-P04,
3. ve výši 555.000 Kč, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČ 63701456, se
sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a zavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č.
1006-17Z-P05,
4. ve výši 643.000 Kč, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČ 65792025, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 100617Z-P06,
c) individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kaje ve výši 1.500.000 Kč,
Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, se sídlem J. A. Bati 5637,
760 01 Zlín na nákup automobilní techniky - motorového vozidla k převozu koní a
uzavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1006-17Z-P07.

7

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program RP12-18 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0247/Z10/17

schvaluje
a) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 250.000 Kč, obci Bělov, se sídlem Bělov č. p. 77, IČ 00287032, na nákup
používané cisternové automobilové stříkačky pro JPO V,
2. ve výši 250.000 Kč, obci Rusava, se sídlem Rusava č. p. 248, IČ 00287709, na
nákup používané cisternové automobilové stříkačky pro JPO V,
3. ve výši 250.000 Kč obci Velehrad, se sídlem Velehrad, Hradišťská 231, IČ
00291536, na nákup používané cisternové automobilové stříkačky pro JPO V,
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4. ve výši 75.000 Kč, obci Vlčková, se sídlem Vlčková č. p. 136, IČ 00568767, na
nákup elektrocentrály pro JPO V,
b) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 30.000 Kč, obci Bařice - Velké Těšany, se sídlem Bařice - Velké Těšany
č. p. 8, IČ 00287024, na nákup 1 kusu přenosného plovoucího čerpadla s plovákem
a 1 kusu motorové řetězové pily pro JPO V,
2. ve výši 146.000 Kč, obci Bohuslavice nad Vláří, se sídlem Bohuslavice nad Vláří
č. p. 62, IČ 70910731, na nákup 6 kusů zásahového oděvu I, 6 párů zásahové obuvi,
6 kusů přileb pro hašení ve stavbách, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče a 1 kusu
motorové řetězové pily pro JPO V,
3. ve výši 194.000 Kč, obci Březolupy, se sídlem Březolupy č. p. 90, IČ 00290840,
na nákup 1 kusu kalového čerpadla motorového, 2 kusů kombinované proudnice, 6
kusů zásahového oděvu I, 6 párů zásahové obuvi, 6 kusů přileb pro hašení ve
stavbách, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče, 1 kusu motorové řetězové pily a na
opravu požární přenosné motorové stříkačky pro JPO V,
4. ve výši 79.000 Kč, městu Fryšták, se sídlem Fryšták, nám. Míru 43, IČ 00283916,
na opravu cisternové automobilové stříkačky pro JPO II,
5. ve výši 67.000 Kč, obci Hutisko - Solanec, se sídlem Hutisko - Solanec č. p. 512,
IČ 00303836, na nákup 2 kusů zásahového oděvu I, 2 párů zásahové obuvi, 2 kusů
přileb pro hašení ve stavbách, 2 párů ochranných rukavic pro hasiče a 1 kusu
mobilního komunikačního zařízení - telefon s operačním systémem Android 5.5. a
vyšším + program RescueNavigator Basic pro JPO III,
6. ve výši 107.000 Kč, obci Hvozdná, se sídlem Hvozdná, Hlavní 210, IČ 00283991,
na nákup 6 kusů zásahového oděvu II, 6 párů zásahové obuvi, 6 kusů přileb pro
hašení ve stavbách, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče pro JPO V,
7. ve výši 99.000 Kč, obci Karolín, se sídlem Karolín č. p. 4, IČ 00380865, na nákup
1 kusu motorové řetězové pily, 1 kusu kombinované proudnice, 1 kusu přenosného
plovoucího čerpadla s plovákem, 1 kusu kalového čerpadla motorového a 1 kusu
kalového čerpadla elektrického přenosného pro JPO V,
8. ve výši 147.000 Kč, obci Kudlovice, se sídlem Kudlovice č. p. 39, IČ 00291072,
na nákup 6 kusů zásahového oděvu I, 6 párů zásahové obuvi, 6 kusů přileb pro
hašení ve stavbách, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče pro JPO V,
9. ve výši 63.000 Kč, obci Lačnov, se sídlem Lačnov č. p. 158, IČ 00303968, na
nákup 5 kusů zásahového oděvu II, 5 párů zásahové obuvi, 5 párů ochranných
rukavic pro hasiče, 2 kusů kombinované proudnice a 1 kusu mobilního
komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5. a vyšším +
program RescueNavigator Basic pro JPO V,
10. ve výši 63.000 Kč, obci Lužná, se sídle Lužná č. p. 230, IČ 00304077, na nákup
5 kusů zásahového oděvu II, 5 párů zásahové obuvi, 5 kusů přileb pro hašení ve
stavbách, 5 párů ochranných rukavic pro hasiče pro JPO V,
11. ve výši 67.000 Kč, obci Mysločovice, se sídlem Mysločovice č. p. 21, IČ
00284211, na nákup 6 kusů zásahového oděvu I a 6 párů ochranných rukavic pro
hasiče pro JPO V,
12. ve výši 50.000 Kč, obci Nedašov, se sídlem Nedašov č. p. 370, IČ 00284246, na
nákup 6 kusů zásahového oděvu II a 6 párů zásahové obuvi pro JPO V,
13. ve výši 130.000 Kč, obci Oznice, se sídlem Oznice č. p. 109, IČ 00304140, na
nákup 1 kusu motorové řetězové pily, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče a na
opravu požární přenosné motorové stříkačky pro JPO V,
14. ve výši 57.000 Kč, obci Pašovice, se sídlem Pašovice č. p. 100, IČ 00542326,
na nákup 2 kusů izolačních dýchacích přístrojů přetlakových a 2 kusů komponentů
- tlakových lahví k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému pro JPO III,
15. ve výši 87.000 Kč, obci Poteč, se sídlem Poteč č. p. 12, IČ 00568694, na nákup
5 kusů zásahového oděvu I, 5 párů zásahové obuvi a 2 kusů kombinované proudnice
pro JPO V,
16. ve výši 185.000 Kč, obci Prusinovice, se sídlem Prusinovice, Zámčisko 350, IČ
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00287644, na nákup 6 kusů izolačních dýchacích přístrojů přetlakových, 2 kusů
komponentů - tlakových lahví k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému, 6 kusů
přileb pro hašení ve stavbách a 1 kusů motorové řetězové pily pro JPO III,
17. ve výši 93.000 Kč, obci Růžďka, se sídlem Růžďka č. p. 320, IČ 00304280, na
nákup 3 kusů zásahového oděvu I, 6 kusů přileb pro hašení ve stavbách, 3 páry
ochranných rukavic pro hasiče, 1 kusu motorové řetězové pily a 1 kusu mobilního
komunikačního zařízení - telefon s operačním systémem Android 5.5. a vyšším +
program RescueNavigator Basic pro JPO V,
18. ve výši 42.000 Kč, obci Sehradice, se sídlem Sehradice č. p. 64, IČ 00568724,
na nákup 6 párů ochranných rukavic pro hasiče, 1 kusu motorové řetězové pily, 1
kusu kalového čerpadla elektrického a 1 kusů kalového čerpadla motorového pro
JPO V,
19. ve výši 67.000 Kč, obci Tlumačov, se sídlem Tlumačov, Nádražní 440, IČ
00284572, na nákup 3 kusů zásahového oděvu I, 3 párů zásahové obuvi, 3 kusů
přileb pro hašení ve stavbách, 3 párů ochranných rukavic pro hasiče pro JPO V,
20. ve výši 81.000 Kč, obci Topolná, se sídlem Topolná č. p. 420, IČ 00291421, na
nákup 1 kusu přenosného plovoucího čerpadla s plovákem, 1 kusu kombinované
proudnice, 1 kusů kalového čerpadla elektrického přenosného a 1 kusu motorové
řetězové pily pro JPO V,
21. ve výši 30.000 Kč, městu Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, IČ 00291471, na nákup 3 kusů zásahového oděvu II, 3
párů zásahové obuvi, 3 kusů přileb pro hašení ve stavbách a 3 párů ochranných
rukavic pro hasiče pro JPO V Uherské Hradiště,
22. ve výši 35.000 Kč, obci Újezdec, se sídlem Újezdec č. p. 122, IČ 00542288, na
nákup 2 kusů zásahového oděvu II, 2 párů zásahové obuvi, 2 kusů přileb pro hašení
ve stavbách, 2 párů ochranných rukavic pro hasiče a 1 kusu motorové řetězové pily
pro JPO V,
23. ve výši 125.000 Kč, obci Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice č. p. 1, IČ
00304417, na nákup 5 kusů zásahového oděvu I, 5 párů zásahové obuvi, 5 kusů
přileb pro hašení ve stavbách, 5 párů ochranných rukavic pro hasiče a 1 kusu
mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5. a
vyšším + program RescueNavigator Basic pro JPO pro JPO III,
24. ve výši 163.000 Kč, obci Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice č. p. 43, IČ
00287890 na opravu cisternové automobilové stříkačky pro JPO V,
25. ve výši 70.000 Kč, obci Zděchov, se sídlem Zděchov č. p. 175, IČ 00304484, na
opravu požární přenosné motorové stříkačky, na nákup 1 kusu motorové řetězové
pily a 1 kusu mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem
Android 5.5. a vyšším + program RescueNavigator Basic pro JPO V,
26. ve výši 74.000 Kč, obci Zborovice, se sídlem Zborovice, Hlavní 37, IČ 00287920,
na nákup 3 kusů zásahového oděvu I, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče, 1 kusu
kalového čerpadla motorového a 2 kusů kombinované proudnice pro JPO III,
27. ve výši 50.000 Kč, obci Žeranovice, se sídlem Žeranovice č. p. 1, IČ 00287971,
na nákup 2 kusů zásahového oděvu II, 3 párů zásahové obuvi, 2 kusů přileb pro
hašení ve stavbách, 5 párů ochranných rukavic pro hasiče a 1 kusu mobilního
komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5. a vyšším +
program RescueNavigator Basic pro JPO V,
c) poskytnutí účelových kombinovaných - investičních a neinvestičních dotací
uvedeným obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 142.000 Kč, obci Březnice, se sídlem Březnice č. p. 485, IČ 48471828, z
toho investiční dotaci ve výši 38.000 Kč na nákup přenosného plovoucího čerpadla
s plovákem a neinvestiční dotaci ve výši 104.000 Kč na nákup 6 kusů zásahového
oděvu I, 2 párů zásahové obuvi a 3 kusů přileb pro hašení ve stavbách pro JPO V
2. ve výši 138.000 Kč, obci Dolní Němčí, se sídlem Dolní Němčí, Nivnická 82, IČ
00290904, z toho investiční dotaci 125.500 na nákup 4 kusů izolačních dýchacích
přístrojů a neinvestiční dotaci ve výši 12.500 Kč na nákup 2 párů zásahové obuvi a
6 párů ochranných rukavic pro hasiče pro JPO V,
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3. ve výši 97.000 Kč, obci Hřivínův Újezd, se sídlem Hřivínův Újezd č. p. 50, IČ
00283983, z toho investiční dotaci ve výši 33.800 Kč na nákup 1 kusu přenosného
plovoucího čerpadla s plovákem a neinvestiční dotaci ve výši 63.200 Kč na nákup 3
kusů zásahového oděvu I, 3 párů zásahové obuvi a 3 kusů přileb pro hašení ve
stavbách pro JPO V,
4. ve výši 85.000 Kč, obci Loučka, se sídlem Loučka č. p. 141, IČ 00568643, z toho
investiční dotaci ve výši 47.600 Kč na nákup 1 kusu elektrocentrály a neinvestiční
dotaci ve výši 37.400 Kč na nákup 1 kusu kalového čerpadla elektrického
přenosného a 1 kusu přenosného plovoucího čerpadla s plovákem pro JPO V,
5. ve výši 108.000 Kč, obci Loukov, se sídlem Loukov č. p. 199, IČ 00287440, z toho
investiční dotaci ve výši 65.600 Kč na nákup 1 kusu přenosného plovoucího čerpadla
s plovákem, 1 kusu izolačního dýchacího přístroje přetlakového na neinvestiční
dotaci ve výši 42.400 Kč na nákup 3 párů ochranných rukavic pro hasiče, 3 kusů
přileb pro hašení ve stavbách a 1 kusu komponentu - tlakové lahve k izolačnímu
dýchacímu přístroji přetlakovému pro JPO III,
6. ve výši 174.000 Kč, obci Mikulůvka, se sídlem Mikulůvka č. p. 226, IČ 00304107,
z toho investiční dotaci ve výši 31.400 Kč na nákup 1 kusu elektrocentrály a
neinvestiční dotaci ve výši 142.600 Kč na nákup 6 kusů zásahového oděvu I, 6 párů
zásahové obuvi, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče, 1 kusu kombinované
proudnice a 1 kusu přenosného plovoucího čerpadla s plovákem pro JPO V,
7. ve výši 171.000 Kč, obci Rajnochovice, se sídlem Rajnochovice č. p. 144, IČ
00287661, z toho investiční dotaci ve výši 28.200 Kč na nákup elektrocentrály na
neinvestiční dotaci ve výši 142.800 Kč na nákup 4 kusů zásahového oděvu I, 4 párů
zásahové obuvi, 2 kusů přileb pro hašení ve stavbách, 3 párů ochranných rukavic
pro hasiče, 1 kusu kalového čerpadla motorového, 1 kusu přenosného plovoucího
čerpadla s plovákem a 1 kusu mobilního komunikačního zařízení - tablet s
operačním systémem Android 5.5. a vyšším + program RescueNavigator Basic pro
JPO V,
8. ve výši 33.000 Kč, městu Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, IČ 00291471, z toho investiční dotaci ve výši 20.000 Kč na
nákup 1 kusu elektrocentrály a neinvestiční dotaci ve výši 13.000 Kč na nákup 1
kusů motorové řetězové pily a 2 párů zásahové obuvi pro JPO V Míkovice,
9. ve výši 231.000 Kč, městu Uherský Ostroh, se sídlem Uherský Ostroh, Zámecká
24, IČ 00291480, z toho investiční dotaci ve výši 181.400 Kč na nákup 6 kusů
izolačních dýchacích přístrojů přetlakových a neinvestiční dotaci ve výši 49.600 Kč
na nákup 2 kusů kombinované proudnice a 3 kusů komponentů - tlakových lahví k
izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému pro JPO III,
10. ve výši 100.000 Kč, obci Valašská Polanka, se sídlem Valašská Polanka č. p.
270, IČ 00304361, z toho investiční dotaci ve výši 65.300 Kč na nákup 2 kusů
izolačních dýchacích přístrojů přetlakových a neinvestiční dotaci ve výši 34.700 Kč
na nákup 1 kusu motorové řetězové pily a 2 kusů kombinované proudnice pro JPO
III,
11. ve výši 207.000 Kč, obci Vítonice, se sídlem Vítonice č. p. 82, IČ 00380873, z
toho investiční dotaci ve výši 76.200 Kč na nákup 1 kusu kalového čerpadla
motorového, 1 kusu elektrocentrály a neinvestiční dotaci ve výši 130.800 Kč na
nákup 6 kusů zásahového oděvu I, 6 párů zásahové obuvi, 6 párů ochranných
rukavic pro hasiče, 1 kusu přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a 1 kusu
motorové řetězové pily pro JPO V
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 1007-17Z-P01.

8

Individuální podpora KH - Spolufinancování programů MV - GŘ HZS ČR

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
6/38

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z10/17

0248/Z10/17

schvaluje
poskytnutí individuálních investičních dotací:
1. ve výši 300.000 Kč, obci Nedakonice, se sídlem Nedakonice č. p . 33, IČ
00291153, na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Nedakonice a schválení veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1084-17ZP01;
2. ve výši 300.000 Kč, městu Koryčany, se sídlem Koryčany, Náměstí 401, IČ
00287334, na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů města Koryčany a schválení veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1084-17ZP02.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0249/Z10/17

bere na vědomí
1. informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
30.09.2017, dle příloh č. 1016-17Z-P01 až č. 1016-17Z-P04;
2. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
30.09.2017, dle přílohy č. 1016-17Z-P05;
ukládá
Radě Zlínského kraje předložit na příštím zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
návrh koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem, včetně
personálního, finančního a organizačního zabezpečení.
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Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0250/Z10/17

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 370.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1018-17Z-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Uherskohradišťské nemocnici a.s., se
sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČ 27660915, v maximální
výši 230.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do
národního onkologického registru, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
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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.
Z10/17

rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČ 27660915, dle
přílohy č. 1018-17Z-P03;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem
Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, v maximální výši 225.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, dle přílohy č. 101817Z-P04;
7. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, v maximální výši 122.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, dle přílohy č. 1018-17ZP05;
9. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se
sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, dle
přílohy č. 1018-17Z-P06.
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Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu - vyrovnávací platby
na rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0251/Z10/17

schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 4.100.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1017-17Z-P06;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a.s., se sídlem J. E.
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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.
Z10/17

Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v maximální výši 2.300.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2018 do 31.12.2018;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy
č. 1017-17Z-P07;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČ 27660532, v maximální výši 2.300.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 101717Z-P08;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, v maximální výši 3.400.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1017-17Z-P09;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se sídlem U
Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, v maximální výši 1.000.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou
spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2018 do 31.12.2018;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č.
1017-17Z-P10;
11. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, v maximální výši 8.300.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2018 do
31.12.2018;
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1017-17ZP17;
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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.
Z10/17

13. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 660.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2018 do 31.12.2018;
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1017-17Z-P19.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 18
ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0252/Z10/17

schvaluje
dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, dle přílohy č. 1021-17Z-P01.

13

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - Vyrovnávací platba služby obecného
hospodářského zájmu na rok 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby SOHZ na rok 2017, účelová neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0253/Z10/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
č. D/2964/2016/ZD, ze dne 24.10.2016, uzavřenou mezi Zlínským krajem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ
27661989, dle přílohy č. 1092-17Z-P04;
2. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 6.000.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění vysoce specializované péče v
oblasti kardiovaskulární péče, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2018 do 31.12.2018;
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1092-17Z-P06;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
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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.
Z10/17

Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 2.100.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s léčivými přípravky a potravinami pro
zvláštní lékařské účely a vysoce inovativní léčivé přípravky, jejichž poskytování je
vázáno na vysoce specializovaná centra, které nebyly uhrazeny zdravotními
pojišťovnami, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1092-17Z-P08.
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RP16-17 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0254/Z10/17

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP16-17
Stipendijní program pro zdravotnické obory v členění dle přílohy č. 1011-17Z-P02a
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 1011-17Z-P03 v souladu s přílohou č. 1011-17Z-P02a.
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Úprava č. 6 rozpočtu ZK na rok 2017, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatření RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0255/Z10/17

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 30.10.2017
do 27.11.2017 dle přílohy č. 1139-17Z-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2017 dle přílohy č. 1139-17Z-P06;
2. úpravu č. 6 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1139-17Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 10.872.561 tis. Kč
výdaje: 10.712.204 tis. Kč
financování: -160.357 tis. Kč.
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Rozpočet Zlínského kraje na rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0256/Z10/17

schvaluje

11/38

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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v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2018, dle přílohy č. 1052-17ZP01;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově přijatých
příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí a zapojení, snížení či zrušení
odvodů organizacím s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu za předpokladu, že v daném rozpočtovém
opatření nebude změna závazného ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč, změna závazného
ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč je možná pouze v souvislosti s realizací investičních
akcí,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za
uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale
neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v
souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
nedočerpaných výdajů na úhradu likvidaci havárií a schválených investičních
záměrů,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně výdajů
proti neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění rozpočtových opatření na zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského
kraje v souvislosti s platbou daně z příjmů právnických osob placenou Zlínským
krajem,
g) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b), c),
d), e), f), i), j) a l),
h) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
i) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
j) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních mechanismů EHP,
k) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
l) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů za
porušení rozpočtové kázně.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0257/Z10/17

schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023, dle přílohy č.
1130-17Z-P01.

18

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0258/Z10/17

schvaluje
1. 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.
6043 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 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, na služebném
pozemku p. č. 6043 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 1299-71/2017,
- 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 4.386 Kč + DPH;
2. 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.
2927, p. č. 2931 v k. ú. Divnice, 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 služebných
pozemcích p. č. 2927, p. č. 2931 v k. ú. Divnice, v rozsahu trvalého záboru celých
pozemků,
- 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 15.812 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 služebných pozemků p. č. 572, p. č. 573/1 v k. ú. Bělov, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/36740) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 36740-1), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 572, p. č. 573/1 v k. ú. Bělov, v rozsahu
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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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stanoveném geometrickým plánem číslo 701-389/2016,
- 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, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 36740-1) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 17.160 Kč +
DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234 a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
2157 v k. ú. Újezdec u Luhačovic, 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, na služebném
pozemku p. č. 2157 v k. ú. Újezdec u Luhačovic, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 694-9/2017,
- 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 10.000 Kč +
DPH;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234 a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
1033/1 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, strpět ve prospěch každého vlastníka
panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05016) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebném pozemku p. č. 1033/1 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 576-387/2015,
- 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 10.000 Kč +
DPH;
6. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce
Lukoveček, se sídlem Přílepská 120, 763 16 Lukoveček, IČ 70871264 a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 867/14 v k. ú. Lukoveček, 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. 867/14 v k. ú. Lukoveček, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 506-13.2/2014,
- 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;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v bodě 1. až 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
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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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Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke
dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

19

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0259/Z10/17

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách, a to
včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. oddělených z původního pozemku p. č. 108/1 geometrickým plánem č. 717217/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic:
- p. č. 108/3, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 108/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/151, ostatní plocha, o výměře 4875 m 2,
- p. č. 1868/156, ostatní plocha, o výměře 2192 m 2,
- p. č. 1868/157, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1868/158, ostatní plocha, o výměře 2096 m 2,
- p. č. 1868/166, ostatní plocha, o výměře 2164 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nedašova Lhota, Nedašova Lhota 10, 763 32
Nedašov, IČ 00226211;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě:
- p. č. 2440/18, ostatní plocha, o výměře 128 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Komárov a k. ú. Komárov u Napajedel:
- p. č. 20/32, ostatní plocha, o výměře 3527 m2,
- p. č. 20/42, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 157/2, ostatní plocha, o výměře 517 m 2,
- p. č. 244/16, ostatní plocha, o výměře 4248 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
- p. č. 2159/4, ostatní plocha, o výměře 214 m 2,
- p. č. 2159/8, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 2159/9, ostatní plocha, o výměře 153 m 2,
- p. č. 2159/12, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2159/13, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 2231/52, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
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pracoviště

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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- p. č. 2231/64, ostatní plocha, o výměře 115 m2,
- p. č. 2231/65, ostatní plocha, o výměře 117 m 2,
- p. č. 2345, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
zapsaných na LV č. 973 od ČR – Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u
Valašského Meziříčí:
- p. č. 1120/6, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 1120/8, ostatní plocha, o výměře 158 m 2,
- p. č. 1120/14, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. odděleného z původního pozemku p. č. 992/1 geometrickým plánem č. 177 85/2013, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Hoštice a k. ú. Hoštice u Litenčic:
- p. č. 992/4, ostatní plocha o výměře 66 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 429/6, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 986/1, ostatní plocha, o výměře 38301 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 347/20, ostatní plocha, o výměře 465 m 2,
- p. č. 1502/16, ostatní plocha, o výměře 3771 m 2,
- p. č. 1502/17, ostatní plocha, o výměře 2593 m 2,
- p. č. 1502/22, ostatní plocha, o výměře 3485 m 2,
- p. č. 1502/23, ostatní plocha, o výměře 1732 m 2,
- p. č. 1502/54, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1518/20, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1518/21, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 1520/7, ostatní plocha, o výměře 1283 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína:
- p. č. 1222/18, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 1225/6, ostatní plocha, o výměře 2401 m 2,
- p. č. 1225/8, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1322, ostatní plocha, o výměře 44313 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924;
11. odděleného z původního pozemku p. č. 1226/1 geometrickým plánem č. 1449162/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína:
- p. č. 1226/4, ostatní plocha, o výměře 502 m2,
od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
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12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Mladcová:
- p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 7449 m2,
- p. č. 602/17, ostatní plocha, o výměře 26698 m 2,
- p. č. 602/21, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 602/22, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Racková:
- p. č. 591/2, ostatní plocha, o výměře 9450 m 2,
- p. č. 1703, ostatní plocha, o výměře 6371 m 2,
zapsaných na LV č. 367 od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína:
- p. č. 1875/15, ostatní plocha, o výměře 1058 m2,
- p. č. 1875/18, ostatní plocha, o výměře 93 m 2,
- p. č. 1933/8, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 1933/9, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 1934/27, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 1937/3, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 2192/2, ostatní plocha, o výměře 126 m 2,
- p. č. 2192/3, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 2192/4, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924;
15. oddělených z původního pozemku p. č. 3504/1 geometrickým plánem č. 6992130/2010, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 3504/1, ostatní plocha, o výměře 6581 m 2,
- p. č. 3504/20, ostatní plocha, o výměře 4678 m2,
od statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice:
- p. č. 2005/1, ostatní plocha, o výměře 4446 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kašava:
- p. č. 1851/3, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Kašava, Kašava 217, 763 19 Kašava, IČ
00284050;
B. bezúplatným převodem pozemků a komunikací:
1.
a) komunikace v délce cca 851 bm, nacházející se na pozemcích p. č. 3643/10, p.
č. 3684/36 (z původního pozemku p. č. 3684/31 dle geometrického plánu č. 36520090/2017), p. č. 3684/20, p. č. 3684/15, p. č. 3643/12, p. č. 3643/16, p. č. 3643/42,
p. č. 3643/21, p. č. 3684/54, p. č. 3684/1, p. č. 3684/58, p. č. 3684/59, p. č. 3684/60,
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p. č. 3684/61, p. č. 3684/62, p. č. 3684/39, p. č. 3684/33 a p. č. 3643/23 v k. ú.
Drnovice u Valašských Klobouk;
b) pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Drnovice a k. ú.
Drnovice u Valašských Klobouk:
- p. č. 3643/12, ostatní plocha, o výměře 2997 m 2,
- p. č. 3643/16, ostatní plocha, o výměře 206 m 2,
- p. č. 3643/21, ostatní plocha, o výměře 721 m 2,
- p. č. 3643/42, ostatní plocha, o výměře 213 m 2,
- p. č. 3684/1, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3684/15, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 3684/20, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 3684/33, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 3684/39, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 3684/54, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3684/58, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 3684/59, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 3684/60, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3684/61, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č. 3684/62, ostatní plocha, o výměře 1 m 2;
c) pozemků oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 36520090/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk:
- p. č. 3643/10, ostatní plocha, o výměře 360 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 3643/10,
- p. č. 3684/36, ostatní plocha, o výměře 2398 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 3684/31;
vše od obce Drnovice, Drnovice 113, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ
00557889;
2.
a) komunikace v délce cca 452 bm, nacházející se na pozemcích p. č. 2207/3, p. č.
2610/10, p. č. 2012/1, p. č. 2610/2, p. č. 2610/5 a p. č. 1998 v k. ú. Tichov;
b) pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2207/3, ostatní plocha, o výměře 580 m 2;
c) pozemků oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 36720216/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2012/1, ostatní plocha, o výměře 3605 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2012/1,
- p. č. 2610/10, ostatní plocha, o výměře 77 m 2 odděleného z původního pozemku
p. č. 2610/10;
vše od obce Tichov, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 48471640;
C. úplatným převodem pozemků a staveb:
a) komunikace v délce cca 1324 bm, nacházející se na pozemcích p. č. 3643/24, p.
č. 3643/25, p. č. 3643/32, p. č. 3643/33, p. č. 3643/34, p. č. 3643/35, p. č. 3643/2, p.
č. 3643/36, p. č. 3643/37, p. č. 3643/38, p. č. 3643/39, p. č. 3643/40, p. č. 3678/25
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v k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk a na pozemcích p. č. 2207/2, p. č. 2207/30,
p. č. 2207/29, p. č. 2207/28, p. č. 2207/27, p. č. 2207/26, p. č. 2207/25, p. č. 2207/24,
p. č. 2207/23, p. č. 2207/22, p. č. 2207/21, p. č. 2207/20, p. č. 2207/19, p. č. 2207/18,
p. č. 2207/17, p. č. 2207/16, p. č. 2207/15, p. č. 2207/13, p. č. 2207/14, p. č. 2207/12,
p. č. 2207/11, p. č. 2207/10, p. č. 2207/9, p. č. 2207/8, p. č. 2207/7, p. č. 2207/6, p.
č. 2207/5 v k. ú. Tichov;
b) pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 412 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice
u Valašských Klobouk:
- p. č. 3643/2, ostatní plocha, o výměře 1062 m 2,
- p. č. 3643/24, ostatní plocha, o výměře 253 m 2,
- p. č. 3643/25, ostatní plocha, o výměře 390 m 2,
- p. č. 3643/32, ostatní plocha, o výměře 1096 m2,
- p. č. 3643/33, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 3643/34, ostatní plocha, o výměře 158 m 2,
- p. č. 3643/35, ostatní plocha, o výměře 267 m 2,
- p. č. 3643/36, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 3643/37, ostatní plocha, o výměře 484 m2,
- p. č. 3643/38, ostatní plocha, o výměře 1101 m 2,
- p. č. 3643/39, ostatní plocha, o výměře 225 m 2,
- p. č. 3643/40, ostatní plocha, o výměře 286 m 2;
c) pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 422 pro obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2207/2, ostatní plocha, o výměře 3077 m 2,
- p. č. 2207/5, ostatní plocha, o výměře 415 m 2,
- p. č. 2207/6, ostatní plocha, o výměře 180 m 2,
- p. č. 2207/7, ostatní plocha, o výměře 249 m 2,
- p. č. 2207/8, ostatní plocha, o výměře 716 m 2,
- p. č. 2207/9, ostatní plocha, o výměře 328 m 2,
- p. č. 2207/10, ostatní plocha, o výměře 386 m 2,
- p. č. 2207/11, ostatní plocha, o výměře 332 m 2,
- p. č. 2207/12, ostatní plocha, o výměře 410 m 2,
- p. č. 2207/13, ostatní plocha, o výměře 1069 m 2,
- p. č. 2207/14, ostatní plocha, o výměře 261 m 2,
- p. č. 2207/15, ostatní plocha, o výměře 242 m 2,
- p. č. 2207/16, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
- p. č. 2207/17, ostatní plocha, o výměře 161 m 2,
- p. č. 2207/18, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 2207/19, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
- p. č. 2207/20, ostatní plocha, o výměře 105 m 2,
- p. č. 2207/21, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
- p. č. 2207/22, ostatní plocha, o výměře 226 m 2,
- p. č. 2207/23, ostatní plocha, o výměře 305 m 2,
- p. č. 2207/24, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2207/25, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2207/26, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 2207/27, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- p. č. 2207/28, ostatní plocha, o výměře 349 m2,
- p. č. 2207/29, ostatní plocha, o výměře 868 m 2,
- p. č. 2207/30, ostatní plocha, o výměře 651 m 2;
vše od Polfin Ploština, s. r. o., Loučka 137, 763 25, IČ 25530283, za cenu ve výši
2.900.000 Kč;
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D. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velký Ořechov:
a)
- p. č. 1505/26, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
zapsaného na LV č. 48 od *** za cenu ve výši 2.450 Kč;
b)
- p. č. 1520/105, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
zapsaného na LV č. 597 *** za cenu ve výši 950 Kč;

pracoviště

2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 2872, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
zapsaného na LV č. 1752 od *** za cenu ve výši 850 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
a)
- podíl ve výši id. 21745/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 21745/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 21745/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 90 od *** za cenu ve výši 11.512 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 23172/853138 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 23172/853138 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 23172/853138 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 90 od *** za cenu ve výši 6.134 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
a)
- podíl ve výši id. 1/2 p. č. 6437/1, ostatní plocha o výměře 184 m2,
zapsaného na LV č. 4436 od *** za cenu ve výši 16.100 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nivnice:
a)
- podíl ve výši id. 1/2 p. č. 3034/4, ostatní plocha o výměře 197 m 2,
zapsaného na LV č. 3182 od *** za cenu ve výši 11.330 Kč;

pracoviště

6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
a)
- p. č. 2261, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaného na LV č. 679 od ***, za cenu ve výši 1.950 Kč;
b)
- p. č. 2262, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaného na LV č. 124 od ***, za cenu ve výši 2.100 Kč;
c)
- p. č. 2283, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
zapsaného na LV č. 608 od Farma Haná s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 438/23,
750 02 Přerov, IČ 04248546, za cenu ve výši 1.450 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Lhotka u Kroměříže:
- p. č. 612/11, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
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zapsaného na LV č. 494 od ***, za cenu ve výši 2.500 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1084/49, ostatní plocha, o výměře 122 m 2,
- p. č. 1084/50, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
zapsaného na LV č. 576 od ***, za cenu ve výši 10.900 Kč;

pracoviště

předává
nemovité věci uvedené v částech A. - D. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0170/Z08/17 ze dne 11.09.2017 – bod B. 33. h);
- č. 0170/Z08/17 ze dne 11.09.2017 – bod B. 34. h);
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 – bod I. A. 23. druhá odrážka;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 461671/2016 ze dne 02.12.2016,
v právní moci dne 03.01.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Havřice, dle přílohy č. 1050-17Z-P02;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, č. j. SPU 047575/2017 ze dne 16.06.2017, v právní
moci dne 30.06.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zašová, dle přílohy č. 1050-17Z-P03;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, č. j. SPU 203077/2017 ze dne 09.10.2017, v právní
moci dne 03.11.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou, dle přílohy č. 105017Z-P04;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 049351/2017/Vk ze dne 20.03.2017, v právní
moci dne 07.04.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divnice, dle přílohy č. 1050-17Z-P05;
5. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 580527/2016/Luh ze dne 24.02.2017, v
právní moci dne 14.03.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Libosváry
u Bystřice pod Hostýnem a Příkazy u Osíčka, dle přílohy č. 1050-17Z-P06;
6. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 145885/2017 ze dne 09.06.2017, v právní moci
dne 30.06.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Pozlovice, dle přílohy č. 1050-17Z-P07;

21/38

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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7. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 011097/2017 ze dne 02.02.2017,
v právní moci dne 23.02.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Uherský Brod, dle přílohy č. 1050-17Z-P08;
8. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 412049/2016 ze dne 27.10.2016,
v právní moci dne 11.11.2016 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezdec u Luhačovic, dle přílohy č. 105017Z-P09;
9. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 254128/2017/Šuj ze dne 18.07.2017, v právní
moci dne 03.08.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Pozlovice, dle přílohy č. 1050-17Z-P10;
10. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných v bodě
1. - 9. této části usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

20

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0260/Z10/17

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemku
- p. č. 4133, ostatní plocha, o výměře 1172 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice,
do vlastnictví obce Boršice u Blatnice, Boršice u Blatnice 157, 687 63 Boršice u
Blatnice, IČ 00290815;
2. pozemků
- p. č. 900/3, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 900/4, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 900/5, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 900/6, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 900/7, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 900/2 geometrickým plánem č. 717217/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic, do vlastnictví
města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
3. pozemků
- p. č. 7166/42, ostatní plocha, o výměře 1204 m2,
- p. č. 7166/43, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 7166/10 geometrickým plánem č. 5262217/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
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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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pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
4. pozemku
- p. č. 1502/88, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1035 pro obec Zlín a k. ú. Kudlov, do
vlastnictví statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
5. pozemků
- p. č. 429/2, ostatní plocha, o výměře 631 m 2,
- p. č. 429/3, ostatní plocha, o výměře 506 m 2,
- p. č. 429/4, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 429/5, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 1216/5, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
- p. č. 1216/6, ostatní plocha, o výměře 170 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví
statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín IČ 00283924;
6. pozemků
- p. č. 602/18, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
- p. č. 602/19, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- p. č. 602/20, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2407 pro obec Zlín a k. ú. Mladcová, do vlastnictví
statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
7. pozemků
- p. č. 1192/13, ostatní plocha, o výměře 278 m 2,
- p. č. 1192/14, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1192/2 geometrickým plánem č. 1449162/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, do vlastnictví statutárního
města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
8. pozemků
- p. č. 1222/13, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
- p. č. 1222/15, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 1236/6, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
- p. č. 1236/7, ostatní plocha, o výměře 462 m 2,
- p. č. 1236/8, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1712 pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, do
vlastnictví statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
9. pozemků
- p. č. 1874/1, ostatní plocha, o výměře 8630 m 2,
- p. č. 1874/2, ostatní plocha, o výměře 354 m 2,
- p. č. 1892/8, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 1892/9, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 1892/10, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 1892/11, ostatní plocha, o výměře 127 m 2,
- p. č. 1892/12, ostatní plocha, o výměře 133 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1426 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, do
vlastnictví statutárního města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
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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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10. pozemku
- p. č. 3530/27, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3530/9 geometrickým plánem č. 838073/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví statutárního města Zlín, nám.
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
11. pozemku
- p. č. 1119/280, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1119/28 geometrickým plánem č. 806775/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví statutárního města Zlín, nám.
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
12. pozemku
- p. č. 1101/3, ostatní plocha, o výměře 494 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 22356/2010, 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;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 23, zahrada, o výměře 120 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 219 pro obec a k. ú. Šarovy, do společného jmění manželů ***,
za kupní cenu ve výši 2.400 Kč;
2. pozemku
- p. č. 1423, orná půda, o výměře 621 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 645 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Křivé, do vlastnictví
Bystroň – Integrace s. r. o., se sídlem č. p. 214, 757 01 Jarcová, IČ 26828944, za
kupní cenu ve výši 40.365 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0027/2017 dle přílohy č. 1051-17Z-P05;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0169/Z08/17 ze dne 11.09.2017 - bod I. A. 5.
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Individuální dotace v oblasti dopravy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0261/Z10/17

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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poskytnutí neinvestiční dotace obci Huslenky, IČ 00303828, se sídlem Huslenky
494, 756 02 Huslenky, do výše 140.000 Kč, současně však maximálně 70 %
celkových způsobilých výdajů na zajištění oprav a údržby místních komunikací v
místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na
komunikacích ve vlastnictví obce a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1004-17Z-P02.

22

Doprava - dodatek č. 25 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0262/Z10/17

schvaluje
Dodatek č. 25 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 1003-17Z-P01 a č. 1003-17Z-P02.

23

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouvy o poskytnutí
neinvestiční a investiční dotace na rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0263/Z10/17

schvaluje
poskytnutí:
1) účelové neinvestiční dotace ve výši 11.430.000 Kč společnosti Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín,
IČ 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 1083-17Z-P02;
2) účelové investiční dotace ve výši 2.700.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ
27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
1083-17Z-P03.
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Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti - veřejná linková doprava a drážní doprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0264/Z10/17

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 21 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída
Tomáše Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 1078-17Z-P02;
b) dodatek č. 20 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1078-17Z-P03;
c) dodatek č. 21 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,

25/38

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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Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1078-17Z-P04;
d) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č.
1078-17Z-P05;
e) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1078-17Z-P06;
f) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, dle přílohy č. 107817Z-P07;
g) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1078-17ZP08;
h) dodatek č. 20 ke smlouvě uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 7099422, dle přílohy č. 1078-17Z-P09;
2. navýšení úhrady prokazatelné ztráty ze zajištění základní dopravní obslužnosti v
závazku veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2017:
a) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 507.570 Kč na celkovou částku 191.825.570 Kč;
b) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 209.880 Kč na celkovou částku 78.858.880 Kč;
c) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, navýšení o částku 126.100 Kč na celkovou částku 9.422.100
Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 308.970 Kč na celkovou částku
94.679.970 Kč;
e) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951,
navýšení o částku 13.270 Kč na celkovou částku 20.795.270 Kč;
3. úhrada prokazatelné ztráty pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2018:
a) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951, v
celkové výši 21.135.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 196.586.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 83.487.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 96.488.000 Kč;
e) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 3.745.000 Kč;
f) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, v celkové výši 6.395.000 Kč;
g) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 5.019.000 Kč;
h) pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226,
v celkové výši 294.267.817 Kč.
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Doprava - Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji
Olomouckým a Jihomoravským

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.
Z10/17

0265/Z10/17

schvaluje
1) smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, dle přílohy č. 1081-17Z-P02;
2) smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Zlínským
krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, dle přílohy č. 1081-17Z-P03.
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Dotace - životní prostředí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0266/Z10/17

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 4.377.000 Kč
Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, se sídlem tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín a uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle
přílohy č. 0997-17Z-P04;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3443/2016/STR
uzavřené s obcí Janová, IČ 00851841, se sídlem Janová 200, 755 01 Vsetín, dle
přílohy č. 0997-17Z-P07;
3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1810/2017/STR
uzavřené s obcí Podhradí, IČ 48471798, se sídlem Podhradí 41, 763 26 Podhradí,
dle přílohy č. 0997-17Z-P09.
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Stav kvality ovzduší a výhled lokalizace ambulantních měřicích kampaní ve
Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0267/Z10/17

bere na vědomí
"Stav ovzduší a výhled lokalizace ambulantních měřicích kampaní kvality ovzduší ve
Zlínském kraji" dle přílohy č. 1066-17Z-P01.

28

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2018 - dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0268/Z10/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 400.000 Kč spolku ARGO,
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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.
Z10/17

Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II 5358, 760 01 Zlín, IČ 00568813,
na činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 1069-17Z-P02.

29

Sociální služby - bezúplatný převod movitého majetku statutárnímu městu
Zlín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0269/Z10/17

schvaluje
1. vynětí svěřeného movitého majetku specifikovaného v příloze č. 1000-17Z-P02,
ke dni 31.01.2018 z hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, a jeho následné darování statutárnímu městu Zlín, IČ
00283924;
2. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku se statutárním městem Zlín, IČ
00283924, dle příloh č. 1000-17Z-P01 a č. 1000-17Z-P02.

30

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0270/Z10/17

schvaluje
1. dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 1001-17Z-P02;
2. dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 1001-17Z-P03;
3. dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 1001-17Z-P04.

31

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0271/Z10/17

schvaluje
1. aktualizaci Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2017 v rámci
"Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017" dle přílohy
č. 1067-17Z-P04;
2. aktualizaci "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2018" včetně Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2018 dle příloh č.
1067-17Z-P02, č. 1067-17Z-P03 a č. 1067-17Z-P05.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z10/17

32

Mezinárodní projekt ve školství - The SIP

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0272/Z10/17

schvaluje
uzavření Grantové smlouvy mezi Zlínským krajem a jeho partnerem Learning Plus
UK Data Ltd., 49 South Street, Reading RG1 4QU, Velká Británie, v mezinárodním
projektu "The SIP Project" dle příloh č. 1097-17Z-P01 až č. 1097-17Z-P09.

33

Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0273/Z10/17

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.186.000 Kč a účelové investiční
dotace ve výši 1.300.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje Centrále cestovního ruchu
Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle
přílohy č. 1124-17Z-P04;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 417.072 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na spolufinancování projektu "Kulturní a historické
dědictví jako základní atribut národního uvědomění" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 1124-17ZP06;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 3.753.646
Kč z rozpočtu Zlínského kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na předfinancování projektu
"Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění" a uzavření
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1124-17Z-P08;
4. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 112417Z-P10;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 534.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy
č. 1124-17Z-P12;
6. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.270.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín na předfinancování
projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v
moravsko-slovenském příhraničí" a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 1124-17Z-P14.
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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.
Z10/17

34

Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0274/Z10/17

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.000.000 Kč na
provozní výdaje na rok 2018, svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686
01 Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1125-17Z-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 400.000 Kč
organizaci KČT, oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, se sídlem Palackého 96, 763
61 Napajedla, na údržbu a obnovu značených pěších, lyžařských, cyklistických a
jezdeckých turistických tras na území Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1125-17Z-P05,
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 1125-17Z-P07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763
21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 112517Z-P09;
5. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841,
se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na spolufinancování
provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy dle přílohy č. 1125-17Z-P11;
6. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci a KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČ 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle přílohy dle přílohy č. 1125-17Z-P13.

35

Kultura - financování projektů z dotačního programu IROP v roce 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0275/Z10/17

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 3.628.000 Kč, příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, na realizaci akce
30/38

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z10/17

"Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního
depozitního centra", dle přílohy č. 1030-17Z-P01;
b) ve výši 5.956.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic", dle přílohy č. 1030-17Z-P02.

36

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0276/Z10/17

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. ZZK/0026/2017, dle přílohy č. 1028-17Z-P02;
B) uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. č. D/1008/2017/ŠK uzavřené s Městem Zubří, IČ 00304492, se sídlem U
Domoviny 234, 756 54 Zubří, kterým dochází ke změně doby ukončení realizace
projektu, dle přílohy č. 1028-17Z-P16;
2. č. D/1973/2017/ŠK uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Uherský Brod, IČ
00531138, se sídlem Svat. Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod, kterým dochází ke
změně doby ukončení realizace projektu, dle přílohy č. 1028-17Z-P17;
C) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
1. Město Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice, ve výši 7.500.000 Kč na projekt Revitalizace městské sportovní haly
Bahňák - Otrokovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 1028-17Z-P18;
2. Tenisový klub Zlín, z.s., IČ 44119127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši
350.000 Kč na projekt Výstavba přetlakové tenisové haly a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 1028-17Z-P19;
3. DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s., IČ 22903364, se sídlem Na Bystřičce 962/2,
Hodolany, 779 00 Olomouc, ve výši 200.000 Kč na projekt Podpora dostihové
sezóny 2018 ve Slušovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1028-17Z-P20;
4. AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, IČ 00530417, se sídlem Hornomlýnská 3715,
760 01 Zlín, ve výši 2.000.000 Kč na projekt Barum Czech rally Zlín 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1028-17ZP21;
5. FC FASTAV Zlín, a.s., IČ 25568752, se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01
Zlín, ve výši 1.000.000 Kč na projekt Zkvalitnění zázemí pro výrazně narůstající
počet zlínské fotbalové veřejnosti klubu FC FASTAV Zlín, a.s. a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 1028-17Z-P22;
6. FC Slovácko, z.s., IČ 22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště
ve výši 1.900.000 Kč na projekt Fotbalová mládež FC Slovácko z.s. 2018 a uzavření
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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.
Z10/17

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1028-17ZP23;
7. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s., IČ 22676759, se sídlem Na Lapači 394,
Rokytnice, 755 01 Vsetín, ve výši 1.900.000 Kč na projekt VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ
KLUB VSETÍN a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 1028-17Z-P24;
8. Fotbalový klub Zlín, z.s., IČ 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.900.000 Kč na projekt Mladežnický fotbal 2018 - Fotbalový club Zlín, z.s. a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
1028-17Z-P25.
9. HC Berani Zlín, z.s., IČ 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve výši
1.900.000 Kč na projekt Podpora mládežnického sportu – lední hokej a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1028-17ZP26;
10. LÍSKA, z.s., IČ 28558863, se sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01
Vsetín, ve výši 500.000 Kč na projekt Činnost LÍSKY, z.s. v oblasti EVVO a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1028-17ZP27.

37

KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0277/Z10/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2017 z KUL01-17 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí, 2. kolo v členění:
1. město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
ve výši 41.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
2. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Tyršovo náměstí 480, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00094846
ve výši 35.600 Kč na akci:
Zaráz 2017
3. město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611
ve výši 41.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů 2017
4. obec Zašová
č. p. 36, 756 51 Zašová, IČ 00304476
ve výši 20.900 Kč na akci:
Vánoční koncert Zašovského chrámového sboru
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
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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.
Z10/17

Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 102917Z-P03 a č. 1029-17Z-P05;
c) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2017 z KUL01-17 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí, 2. kolo, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného
v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 1029-17Z-P04:
1. obec Liptál
č. p. 331, 756 31 Liptál, IČ 00304051
ve výši 14.900 Kč na akci:
Folklorní odpoledne
2. město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459
ve výši 8.200 Kč na akci:
Společenský večer pro důchodce

38

Kultura - dodatky zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0278/Z10/17

schvaluje
a) dodatek č. 8 Zřizovací listiny Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace, IČ 00092126, dle přílohy č. 1058-17Z-P01;
b) dodatek č. 9 Zřizovací listiny Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ
00091138, dle přílohy č. 1058-17Z-P02.

39

Filharmonie Bohuslava Martinů - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.
D/3445/2016/STR, dotace a Smlouva o poskytnutí dotace 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0279/Z10/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3445/2016/STR
uzavřené s Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení investiční dotace na
nákup hudebních nástrojů o částku 200.000 Kč na celkovou částku 22.820.000 Kč,
dle přílohy č. 1110-17Z-P03;
2. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč na nákup
hudebních nástrojů a neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
22.950.000 Kč na zajištění provozu v roce 2018, společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1110-17ZP05.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z10/17
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Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0280/Z10/17

schvaluje
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.654.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském
kraji v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1115-17Z-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.726.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace., IČ 00092118, se sídlem Velehradská
třída 714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
ve Zlínském kraji v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 1115-17Z-P06;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.625.000 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 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1115-17ZP07.

41

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0281/Z10/17

ruší
usnesení č. 0191/Z08/17 ze dne 11.09.2017 v části schválení rámce programu
KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí;
schvaluje
rámec programu KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 1111-17Z-P01.

42

Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0282/Z10/17

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč na Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Rusko,
Ukrajina a SNS, organizaci Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, IČ
29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1053-17Z-P03;
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2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč na Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Čína,
společnosti Mersinis, spol. s r. o., IČ 01489682, se sídlem Štefánikova 167, 760 01
Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 105317Z-P05;
3. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
300.000 Kč, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se
sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, na financování
nezpůsobilých výdajů z Operačního programu Technická pomoc a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1053-17Z-P07;
4. poskytnutí účelové podpory z Fondu Zlínského kraje ve výši 4.540.000 Kč a
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi
Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1053-17Z-P10.

43

Plán rozvoje 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0283/Z10/17

schvaluje
Plán rozvoje 2018, dle přílohy č. 1054-17Z-P01.

44

Místní akční skupiny ZK - Smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu ZK, dodatky
č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0284/Z10/17

schvaluje
I. poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje:
1. neinvestiční dotace ve výši 180.600 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Buchlov, spolku MAS Buchlov, z.s., IČ 26662698, se sídlem Masarykova 273, 687
08 Buchlovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 1132-17Z-P03;
2. neinvestiční dotace ve výši 173.200 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Dolní Poolšaví, spolku Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s., IČ 27057593, se
sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17Z-P04;
3. neinvestiční dotace ve výši 182.200 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Hornolidečska, spolku MAS Hornolidečska, z.s., IČ 26676109, se sídlem Lidečko
467, 756 12 Lidečko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1132-17Z-P05;
4. neinvestiční dotace ve výši 242.916 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Horňácko a Ostrožsko, spolku MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s., IČ 27016005, se
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sídlem Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17Z-P06;
5. neinvestiční dotace ve výši 89.300 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko
- Starojicko, z.s., IČ 22682252, se sídlem Police 142, 756 44 Police a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17Z-P07;
6. investiční dotace ve výši 79.257 Kč a neinvestiční dotace ve výši 177.543 Kč na
spolufinancování režijních výdajů MAS Luhačovské Zálesí, společnosti Luhačovské
Zálesí, o.p.s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17Z-P08;
7. neinvestiční dotace ve výši 201.091 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Staroměstsko, spolku MAS Staroměstsko, z.s., IČ 22707441, se sídlem nám. Hrdinů
100, 686 03 Staré Město a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 1132-17Z-P09;
8. investiční dotace ve výši 6.300 Kč a neinvestiční dotace ve výši 152.100 Kč na
spolufinancování režijních výdajů MAS Střední Vsetínsko, spolku MAS Střední
Vsetínsko, z. s., IČ 27053458, se sídlem Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17Z-P10;
9. investiční dotace ve výši 17.500 Kč a neinvestiční dotace ve výši 234.832 Kč na
spolufinancování režijních výdajů MAS Valašsko - Horní Vsacko, spolku Místní akční
skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s., IČ 28559908, se sídlem Hovězí 74, 756 01
Hovězí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
1132-17Z-P11;
II. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje:
10. č. D/1957/2017/STR uzavřené se spolkem MAS Bojkovska, z.s., IČ 27012239,
se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, ve znění přílohy č. 1132-17Z-P13;
11. č. D/1958/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Hříběcí hory,
z.s., IČ 27002594, se sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky, ve znění přílohy č. 113217Z-P14;
12. č. D/1950/2017/STR uzavřené se společností Jižní Haná o. p. s., IČ 29372232,
se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín, ve znění přílohy č. 1132-17Z-P15;
13. č. D/1962/2017/STR uzavřené se společností MAS - Partnerství Moštěnka,
o.p.s., IČ 27017010, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, ve
znění přílohy č. 1132-17Z-P16;
14. č. D/1956/2017/STR uzavřené se spolkem MAS Ploština, z. s., IČ 27000354, se
sídlem Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd, ve znění přílohy č. 1132-17Z-P17;
15. č. D/1964/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Podhostýnska,
z. s., IČ 27042979, se sídlem Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ve
znění přílohy č. 1132-17Z-P18;
16. č. D/1963/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.,
IČ 27034925, se sídlem Zašová 36, 756 51 Zašová, ve znění přílohy č. 1132-17ZP19;

36/38

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z10/17

17. č. D/1960/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Severní Chřiby
a Pomoraví, z.s., se sídlem Košíky 172, 687 04 Košíky, ve znění přílohy č. 113217Z-P20;
18. č. D/1953/2017/STR uzavřené se společností MAS Vizovicko a Slušovicko,
o.p.s., IČ 27056660, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, ve znění
přílohy č. 1132-17Z-P21;
19. č. D/1954/2017/STR uzavřené se spolkem MAS Východní Slovácko, z.s., IČ
27015777, se sídlem Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, ve znění přílohy č. 113217Z-P22.

45

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0285/Z10/17

schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury a
monitorovacích vrtů v území Strategické průmyslové zóny Holešov ze dne
01.07.2015 uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., IČ 49451871, ve znění, dle přílohy č. 1135-17Z-P01, za podmínky
vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jako správce Programu na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) pro dílčí akce projektu
SPZ Holešov.

46

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 9. a 10. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0286/Z10/17

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 9. a 10. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1062-17Z-P01.

47

Vrbětice - smlouva s Vojenským technickým ústavem, s.p.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0287/Z10/17

schvaluje
uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci mezi
Zlínským krajem a Vojenským technickým ústavem, s. p., IČ 24272523, se sídlem
Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, dle přílohy č. 1155-17Z-P02.
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48

Vyjádření podpory návrhu legislativní iniciativy Pardubického kraje ve věci
řešení systémové podjatosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0288/Z10/17

vyjadřuje podporu
předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zastupitelstvem Pardubického kraje Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky dle příloh č. 1200-17Z-P01 a č. 1200-17ZP02.

Zlín 18. prosince 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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