Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 23.04.2018

1

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0309/Z12/18

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Pavel Karhan, bytem ***
2. RSDr. Jaroslav Procházka, bytem ***
3. Ing. Jan Škopík, bytem ***
bere na vědomí
návrh kandidáta do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně, kterým je Ing. Petr
Venený, bytem ***.

2

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0310/Z12/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0263-18ZP01.

3

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0311/Z12/18

bere na vědomí
ústně přednesené zprávy o činnosti:
1. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
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8. Výbor pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje,
9. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
10. Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje.

4

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám (Uherské Hradiště, Vsetín)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0312/Z12/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49434438, na pořádání akce "TOP Víno Slovácka
2018" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 010818Z-P02;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČ 47676515, na pořádání akce "Ovčácký den na Valašsku 2018" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0108-18Z-P04.

5

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0313/Z12/18

schvaluje
v souladu se Zásadami pro poskytování investičních dotací obcím v rámci programu
MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ poskytnutí účelových investičních
dotací obcím uvedeným v příloze č. 0228-18Z-P01 na nákup nové požární techniky
a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi dle příloh č. 0228-18Z-P01 a č. 022818Z-P02.

6

Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0314/Z12/18

schvaluje
individuální dotaci ve výši 500.000 Kč pro ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ 70887306, na pořízení vyšetřovacího
automobilu s pohonem 4x4 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 0323-18Z-P01.

7

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2017
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0315/Z12/18

projednalo
Zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2017, dle přílohy č. 026118Z-P01.

8

Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje a poskytování
příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0316/Z12/18

schvaluje
1. poskytnutí příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, příspěvku na
podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci
uvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje ze Zaměstnaneckého fondu
Zlínského kraje s účinností od 01.05.2018 dle přílohy č. 0307-18Z-P02;
2.směrnici SM/83/01/18 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu
uvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2018 dle přílohy č. 0307-18ZP02;
3. Statut ST/01/04/18 - Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje s
účinností od 01.05.2018 dle přílohy č. 0307-18Z-P03.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0317/Z12/18

bere na vědomí
1. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 28.02.2018, dle přílohy č. 0295-18Z-P01;
2. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2017 k 31.12.2017 (předběžná data), dle přílohy č. 0295-18Z-P02;
3. informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
28.02.2018 zobrazení v trendu 2016-2018 dle příloh č. 0295-18Z-P03 až č. 029518Z-P06.

10

Zdravotnictví – odstranění stavby v areálu Uherskohradišťské nemocnice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0318/Z12/18

schvaluje
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demolici stavby budovy bez č. p./e. č. garáž, jež je součástí pozemku p. č. st. 2823,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568, vedeného pro obec Uherské Hradiště,
katastrální území Uherské Hradiště, vedené pod inventární číslem KUZLH000NIKM,
dle příloh č. 0297-18Z-P01 a č. 0297-18Z-P02.

11

Školství - dodatek smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0319/Z12/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504,
a statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0144-18Z-P01, včetně
schválených změn a doplňků.

12

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0320/Z12/18

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Zlínským krajem, jako budoucím
prodávajícím, a společností taneco, a. s., IČ 02721341, Horova 1016/1, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, jako budoucím kupujícím, ve znění dle příloh č.
0288-18Z-P01 až č. 0288-18Z-P03 a č. 0288-18Z-P08, 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.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0321/Z12/18

schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2320 v k. ú. Bílavsko, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku
v km 1,487 (km 1,623 uzlové staničení), včetně opevnění koryta toku před a za
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propustkem, na služebném pozemku p. č. 2320 v k. ú. Bílavsko, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i propustku v km 1,487 (km 1,623 uzlové staničení),
včetně opevnění koryta toku před a za propustkem,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH, minimálně však 5.000 Kč + DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2257 v k. ú. Bílavsko, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku
v km 2,476, včetně opevnění koryta za propustkem, na služebném pozemku p. č.
2257 v k. ú. Bílavsko, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i propustku v km 2,476, včetně opevnění koryta toku za
propustkem,
na dobu existence panující stavby, za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH, minimálně však 5.000 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. 12702/73, p. č. 12702/1, p. č. 4877/2
v k. ú. Nový Hrozenkov, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 487-018), na služebných pozemcích p. č. 12702/73, p. č.
12702/1, p. č. 4877/2 v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- 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. 487-018),
na dobu existence panující stavby, za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH, minimálně však 5.000 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti včetně dohody o narovnání mezi Zlínským
krajem a Česká republika – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602
00 Brno-Veveří, IČ 70890013, dle přílohy č. 0252-18Z-P02;
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5. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Brusné,
se sídlem Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287091 a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 1172 v k. ú. Brusné, strpět ve prospěch každého
vlastníka stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43815) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43815-2), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1172 v k. ú. Brusné, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 412-120/2017,
- 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, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43815-2) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
3177/11, p. č. 3177/12 v k. ú. Nedašov, strpět ve prospěch každého vlastníka
panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/50736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 50736-4), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 3177/11 v k. ú. Nedašov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 853-667/2016,
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/50736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 50736-6), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 3177/12 v k. ú. Nedašov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 854-667a/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 mostů (nyní evidovány pod ev. č. 50736-4 a ev. č.
50736-6), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
7. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
2505, p. č. 2506, p. č. 2600, p. č. 2601, p. č. 2602 v k. ú. Vsetín, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05735) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05735-1) na služebných pozemcích p. č. 2505, p. č. 2506,
p. č. 2600, p. č. 2601, p. č. 2602 v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem číslo 7437-7492/2017,
- 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. 05735-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
8. 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.
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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 106.524 Kč +
DPH;
9. uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen - služebností s
vlastníky služebných pozemků v k. ú. Babice u Uherského Hradiště (uvedených v
příloze č. 0252-18Z-P03) spočívajících v povinnosti strpět:
- zřízení, provozování, udržování a rekonstrukce panující stavby liniového zařízení
"SO 436.6 Přípojka vedení NN u sil. III/43220", včetně jejích součástí a příslušenství,
včetně ochranného pásma podle příslušných předpisů na služebném pozemku a
dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek
v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který bude vypracován
po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN,
- na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši ceny zjištěné znaleckým
posudkem, vypracovaným znalcem v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí
ke dni uzavření budoucí smlouvy, s tím, že veškeré náklady včetně jednorázové
náhrady uhradí investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, a to ve prospěch každého
vlastníka panující stavby;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v bodě 1. až 8. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke
dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18.12.2017, č. 0258/Z10/17, část
schvaluje, bod č. 4.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0349/Z12/18

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 5437/145, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,

7/39

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

Z12/18

- p. č. 5437/146, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 5437/147, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 5437/149, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/150, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 5437/151, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5437/153, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 5437/155, ostatní plocha, o výměře 548 m 2,
- p. č. 5437/159, ostatní plocha, o výměře 523 m 2,
- p. č. 5437/160, ostatní plocha, o výměře 308 m 2,
- p. č. 5437/162, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5437/163, ostatní plocha, o výměře 3662 m 2,
- p. č. 5437/165, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 5466/80, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 5466/85, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
- p. č. 5466/92, ostatní plocha, o výměře 606 m 2,
- p. č. 5466/93, ostatní plocha, o výměře 186 m 2,
- p. č. 5466/94, ostatní plocha, o výměře 630 m 2,
- p. č. 5466/95, ostatní plocha, o výměře 477 m 2,
- p. č. 5466/97, ostatní plocha, o výměře 1400 m 2,
- p. č. 5466/109, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
- p. č. 5466/111, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 6091, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 396 pro obec a k. ú. Polešovice, do vlastnictví
městyse Polešovice, Polešovice 242, 687 37 Polešovice, IČ 00291251;
2. pozemků
- p. č. 15529/69, ostatní plocha, o výměře 2009 m 2,
- p. č. 15529/31, ostatní plocha, o výměře 339 m2,
- p. č. 15529/42, ostatní plocha, o výměře 286 m 2,
- p. č. 15529/46, ostatní plocha, o výměře 284 m 2,
- p. č. 15529/51, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
- p. č. 15529/54, ostatní plocha, o výměře 330 m 2,
- p. č. 15528/23, ostatní plocha, o výměře 110 m2,
- p. č. 15528/25, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 15528/20, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
- p. č. 15528/28, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 15528/36, ostatní plocha, o výměře 113 m 2,
- p. č. 15528/18, ostatní plocha, o výměře 25 m2,
- p. č. 15528/22, ostatní plocha, o výměře 136 m 2,
- p. č. 15529/55, ostatní plocha, o výměře 131 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do vlastnictví obce
Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ 00303801;
3. pozemků
- p. č. 400/6, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- p. č. 400/7, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 400/8, ostatní plocha, o výměře 659 m 2,
- p. č. 400/9, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 400/10, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 400/11, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 400/3, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 400/4, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 518/6, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
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úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 406 pro obec Zdounky a k. ú. Nětčice, do vlastnictví
obce Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČ 00287938;
4. pozemků
- p. č. 612/44, ostatní plocha, o výměře 52 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/1,
- p. č. 612/45, ostatní plocha, o výměře 53 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/1,
- p. č. 612/46, ostatní plocha, o výměře 28 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/14,
- p. č. 612/47, ostatní plocha, o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/14,
geometrickým plánem č. 103-30/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Lhotka
u Kroměříže, do vlastnictví obce Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČ
00287253;
5. pozemků
- p. č. 674/3, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec Kostelany a k. ú. Lhotka u Kroměříže,
do vlastnictví obce Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČ 00287253;
6. pozemků
- p. č. 675/73, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 675/75, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 675/1 geometrickým plánem č. 2871091/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice, do vlastnictví města Kelč, Kelč
5, 75643 Kelč, IČ 00303925;
7. pozemků
- p. č. 4466/2, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3587/19, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 3577/20, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 3835/14, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 3577/21, ostatní plocha, o výměře 199 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice, do vlastnictví obce
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 00304352;
8. pozemků:
- p. č. 14800/12, ostatní plocha, o výměře 1889 m 2,
- p. č. 14800/13, ostatní plocha, o výměře 1787 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
9. pozemků:
- p. č. 1917/36, ostatní plocha, o výměře 214 m 2,
- p. č. 1917/37, ostatní plocha, o výměře 762 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města
Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
10. pozemku:
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- p. č. 1917/31, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1917/1 geometrickým plánem č. 999 –
293/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města Vsetín, se
sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
11. pozemku:
- p. č. 1917/32, ostatní plocha, o výměře 699 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1917/1 geometrickým plánem č. 1000 –
294/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
12. pozemku:
- p. č. 1917/33, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1917/1 geometrickým plánem č. 1001 –
295/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
13. pozemků
- p. č. 941/2, o celkové výměře 108 m 2,
- p. č. 941/3, o celkové výměře 30 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 941 geometrickým plánem č. 364-290/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka, do vlastnictví obce Seninka, Seninka č. 49,
756 11 Seninka, IČ 00635821;
14. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731, od uzlového bodu 2514A038, v délce
0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky se silnicí I. třídy č. 57 po konec
silnice) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č.
485/2, p. č. 759/2, p. č. 741/20 ostatní plocha, obec Bystřička a k. ú. Bystřička II, do
vlastnictví obce Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČ 00303739;
15. pozemků
- p. č. 977/4, ostatní plocha, o výměře 1407 m 2,
- p. č. 977/5, ostatní plocha, o výměře 170 m 2,
- p. č. 978/2, ostatní plocha, o výměře 2577 m 2,
- p. č. 978/4, ostatní plocha, o výměře 330 m 2,
- p. č. 1012/3, ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
- p. č. 1012/4, ostatní plocha, o výměře 1019 m 2,
- p. č. 1012/5, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1084/3, ostatní plocha, o výměře 1105 m 2,
- p. č. 1084/4, ostatní plocha, o výměře 885 m 2,
- p. č. 1012/6, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1012/7, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 1012/8, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
- p. č. 1012/9, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
- p. č. 1012/10, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1012/11, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 880 pro obec a k. ú. Břest, do vlastnictví obce Břest,
Břest č. 87, 768 23 Břest, IČ 00287105;
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B. úplatný 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 nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 2002/36, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník, do
výlučného vlastnictví *** za kupní cenu ve výši 495 Kč;
2. pozemků
- p. č. 2002/35, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 1643/2, orná půda, o výměře 32 m 2,
- p. č. 1646/3, orná půda, o výměře 26 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník, do výlučného vlastnictví
*** za kupní cenu v celkové výši 1.858 Kč;
3. pozemků
- p. č. st. 858, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 327 m 2, jehož součástí je stavba
č. p. 100,
- p. č. 836/12, ostatní plocha, o výměře 1047 m 2,
- p. č. 836/7, ostatní plocha, o výměře 249 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1454 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou, do výlučného vlastnictví Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí,
se sídlem Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47863561, za celkovou
kupní cenu 10.050.000 Kč;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0068/Z04/17 ze dne 06.03.2017 – bod A. 6.;
- č. 0169/Z08/17 ze dne 11.09.2017 – bod A. 13;
- č. 0097/Z05/17 ze dne 15.05.2017 – bod A. 4.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0322/Z12/18

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách, a to
včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 2421/14, ostatní plocha, o výměře 964 m 2,
- p. č. 5432/1, ostatní plocha, o výměře 3750 m 2,
- p. č. 5432/2, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 5432/11, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
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- p. č. 5437/61, ostatní plocha, o výměře 650 m 2,
- p. č. 5437/81, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/126, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 5437/140, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/148, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 5437/156, ostatní plocha, o výměře 260 m 2,
- p. č. 5437/158, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 5437/161, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 5437/164, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 5437/166, ostatní plocha, o výměře 1204 m 2,
- p. č. 5466/7, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 5466/35, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 5466/36, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 5466/37, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 5466/71, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5466/83, ostatní plocha, o výměře 203 m 2,
- p. č. 5466/88, ostatní plocha, o výměře 593 m 2,
- p. č. 5466/90, ostatní plocha, o výměře 221 m 2,
- p. č. 5466/100, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 6078/4, ostatní plocha, o výměře 192 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Polešovice, Polešovice 242, 687 37
Polešovice, IČ 00291251;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Racková:
- p. č. 712/1, ostatní plocha, o výměře 4235 m2,
- p. č. 712/4, ostatní plocha, o výměře 1804 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;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 1509, ostatní plocha, o výměře 117 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. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3263-7891/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice:
- p. č. 5599/2, ostatní plocha o výměře 8 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 5599,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 1500/18, ostatní plocha, o výměře 6289 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, za podmínek dle
přílohy č. 0253-18Z-P03;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15529/28, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 16364/2, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 15529/45, ostatní plocha, o výměře 136 m2,
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pracoviště
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- p. č. 889/12, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 15496/3, ostatní plocha, o výměře 465 m 2,
- p. č. 889/9, ostatní plocha, o výměře 452 m 2,
- p. č. 15940/14, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 888/6, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 15496/2, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 353/3, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
- p. č. 15529/38, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ 00303801;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- id. podíl ve výši 8/24 p. č. 15566/2, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 1955 od obce Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ 00303801;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Nětčice:
- p. č. 105/3, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 256/8, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 398/2, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 517/15, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 518/5, ostatní plocha, o výměře 131 m 2,
- p. č. 519/2, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 521, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČ
00287938;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 731/10, ostatní plocha, o výměře 73m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 75643 Kelč, IČ 00303925;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 3577/23, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
zapsaného na LV č. 10001od obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756
27 Valašská Bystřice, IČ 00304352;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 539, ostatní plocha, o výměře 252 m 2,
- p. č. 14767/1, ostatní plocha, o výměře 6069 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky - Zdislavice a k. ú. Troubky:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 2216/84, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
zapsaného na LV č. 500 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 1090/45, ostatní plocha, o výměře 954 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od Statutárního města Zlín, náměstí Míru, 760 01 Zlín,
IČ 00283924;
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B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5466/18, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
zapsaného na LV č. 1773 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 1448/66,ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
zapsaného na LV č. 519 od ***, za cenu ve výši 3.100 Kč;
b)
- p. č. 1448/22, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 1448/65, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
- p. č. 1448/97, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných na LV č. 262 od ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2297/55, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
zapsaného na LV č. 1109 od ***, za cenu ve výši 3.550 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/83, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
zapsaného na LV č. 304 od ***, za cenu ve výši 2.350 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/141, ostatní plocha o výměře 88 m 2,
zapsaného na LV č. 390 od ***, za cenu ve výši 4.400 Kč;

pracoviště

6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
a)
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4480 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 90 od ***, za cenu ve výši 625 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 7078/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4480 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 90 od ***, za cenu ve výši 3.747 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tichov:
a)
- p. č. 52/1, trvalý travní porost, o výměře 13 m²,
- p. č. 52/6, ostatní plocha, o výměře 112 m²,
- p. č. 53/4, ostatní plocha, o výměře 120 m²,
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- p. č. 53/5, ostatní plocha, o výměře 33 m²,
zapsaných na LV č. 147 od ***, za cenu ve výši 13.900 Kč;
b)
- p. č. 89/2, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
zapsaného na LV č. 148 od ***, za cenu ve výši 350 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u
Luhačovic:
- p. č. 959/134, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
zapsaného na LV č. 103 od *** za cenu ve výši 350 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachovice:
- p. č. 3831/42, ostatní plocha, o výměře 208 m 2,
zapsaného na LV č. 256 od *** za cenu ve výši 31.200 Kč;

pracoviště

10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice:
- p. č. 177/2, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 967/12, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
zapsaných na LV č. 108 od COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3,
130 00 Praha 3, IČ00032115, za cenu ve výši 4.050 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- p. č. 257/2, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
zapsaného na LV č. 532 od ***, za cenu ve výši 3.400 Kč;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Komárovice:
- p. č. 933/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 48 od ***, za cenu ve výši 150 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/12, ostatní plocha o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 787 od ***, za cenu ve výši 4.000 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
a)
- podíl ve výši id. 76/288 p. č. 2783/6, ostatní plocha o výměře 192 m 2,
- podíl ve výši id. 76/288 p. č. 2783/16, ostatní plocha o výměře 19 m 2,
zapsaných na LV č. 221 od***, za cenu ve výši 5.568 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 60/288 p. č. 2783/6, ostatní plocha o výměře 192 m 2,
- podíl ve výši id. 60/288 p. č. 2783/16, ostatní plocha o výměře 19 m 2,
zapsaných na LV č. 221 od ***, za cenu ve výši 4.396 Kč;
C. smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, v rozsahu a dle podmínek uvedených v
přílohách č. 0253-18Z-P04 až č. 0253-18Z-P16;
předává
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nemovité věci uvedené v částech A. 1. - 12., B - C. 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; nemovitou věc uvedenou v části A. 13. tohoto usnesení k
hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, příspěvková organizace, náměstí T. G. Masaryka 2734/9, IČ
00559504,a to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0220/Z09/17 ze dne 06.11.2017 – bod B. 6. d);
- č. 0220/Z09/17 ze dne 06.11.2017 – bod. B. 6. j);
- č. 0220/Z09/17 ze dne 06.11.2017 - bod B. 10;
- č. 0138/Z06/17 ze dne 19.06.2017 - bod A. 11., odrážka třetí až šestá;
- č. 0098/Z05/17 ze dne 15.05.2017 - bod A. 2. a);
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 – bod I. A. 24.;
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 - bod I. A. 25;
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 - bod I. C.;
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29.06.2016 - bod B. 8.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0323/Z12/18

rozhodlo
o prominutí úhrady odvodu ve výši 36.400 Kč, vyměřeného Obci Žítková, Žítková
161, 687 74 Starý Hrozenkov, IČ 00542351, Platebním výměrem č. 1/2018 EKO na
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.400 Kč ze dne 11.01.2018, č. j.
KUZL 1996/2018 EKO, viz příloha č. 0130-18Z-P03;
bere na vědomí
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského řadu Zlínského kraje ze
dne 13. února 2018, č. j. KUZL 11250/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
odvodu ve výši 8.849 Kč Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský
Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, uloženého Platebním
výměrem č. 1/2018 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 15. ledna
2018, č. j. KUZL 1509/2018 ve výši 8.849 Kč, viz příloha č. 0130-18Z-P07.
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Úprava č. 1 rozpočtu ZK na rok 2018, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatření RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0324/Z12/18

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 18.01.2018
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do 09.04.2018 dle přílohy č. 0266-18Z-P02;
schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0004/2018 dle přílohy č. 0266-18Z-P06;
b) č. ZZK/0005/2018 dle přílohy č. 0266-18Z-P07;
c) č. ZZK/0006/2018 dle přílohy č. 0266-18Z-P08;
2. úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 0266-18Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 11.703.309 tis. Kč
výdaje: 12.788.911 tis. Kč
financování: 1.085.602 tis. Kč.
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Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0325/Z12/18

schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0222-18Z-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0222-18Z-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0222-18Z-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0222-18Z-P05.
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RP11-18 BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti BESIP schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0326/Z12/18

schvaluje
a) poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu RP11-18 BESIP
Zlínského kraje:
1. investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1 a č. 2 obcím v členění dle přílohy č.
0280-18Z-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle
příloh č. 0280-18Z-P04a a č. 0280-18Z-P03;
2. neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu č. 3 subjektům v členění dle přílohy č.
0280-18-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle příloh
č. 0280-18Z-P04b a č. 0280-18Z-P03;
b) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Město Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,
do výše 160.000 Kč, současně však max. 47 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0280-18Z-
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P06;
2. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17
Uherský Brod, do výše 60.000 Kč, současně však max. 38 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště u Základní
školy Na Výsluní v Uherském Brodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0280-18Z-P08;
3. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 499.000 Kč, současně však max. 35 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění aktivit BESIP ve
Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0280-18Z-P10.
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Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2018 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0327/Z12/18

schvaluje
uzavření smlouvy č. 132S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, a
Zlínským krajem, dle příloh č. 0331-18Z-P02 a č. 0331-18Z-P03.

21

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. - poskytnutí individuální dotace na
festival "LEADERFEST 2018"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0328/Z12/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 300.000
Kč, spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., IČ 27034925, se sídlem Zašová
36, 756 51 na organizaci festivalu LEADERFEST 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0317-18Z-P02.

22

RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury - schválení dotací
dotačního titulu 3

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0329/Z12/18

schvaluje
poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP01-18
Podpora vodohospodářské infrastruktury v členění dle přílohy č. 0271-18Z-P03 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy

18/39

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

Z12/18

uvedeného v přílohách č. 0271-18Z-P04 a č. 0271-18Z-P03.

23

RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0330/Z12/18

schvaluje
poskytnutí účelových dotací v rámci programu RP17-18 Podpora zmírnění následků
sucha v lesích jednotlivým subjektům, dle přílohy č. 0214-18Z-P02, a uzavření
veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0214-18Z-P02 a č. 0214-18Z-P03.

24

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - obce
okresu Kroměříž

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0331/Z12/18

schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - okres Kroměříž
dle přílohy č. 0211-18Z-P02.

25

RP02-18 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0332/Z12/18

schvaluje
I. Poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-18 Programu na
podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0309-18Z-P02, v členění:
a) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 919.000 Kč, na projekt RP0218DT1/006 Revitalizace zámeckého nádvoří v Brankách;
2. Obec Karlovice, IČ 46276076, dotace ve výši 232.000 Kč, na projekt RP0218DT1/013 Modernizace místní komunikace v obci Karlovice;
3. Obec Březůvky, IČ 00283843, dotace ve výši 918.000 Kč, na projekt RP0218DT1/050 Březůvky – chodníky v úseku Centrum – Kaple, Obec Březůvky;
4. Obec Přílepy, IČ 00544531, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/067 "Přílepy-pravostranný chodník podél silnice III/49011";
5. Obec Korytná, IČ 00291030, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/070 Novostavba přírodního amfiteátru spojená s úpravou veřejného
prostranství;
6. Obec Loučka, IČ 00304069, dotace ve výši 139.000 Kč, na projekt RP0218DT1/096 Vícegenerační FIT hřiště Loučka;
7. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 637.000 Kč, na projekt RP0218DT1/004 Revitalizace veřejných ploch obce Sazovice - SO 202D - úprava místní
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komunikace;
8. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 520.000 Kč, na projekt RP0218DT1/024 Revitalizace prostranství zbořeného zámečku Pepčín v k.ú.Drslavice;
9. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/031 Komunitní centrum Zlámanec;
10. Obec Police, IČ 00635804, dotace ve výši 981.000 Kč, na projekt RP0218DT1/032 Rekonstrukce chodníku v obci Police - II. etapa;
11. Obec Chvalnov - Lísky, IČ 00287270, dotace ve výši 735.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/059 Oprava hřbitovní zdi Chvalnov - lícová cihla;
12. Obec Šumice, IČ 00291404, dotace ve výši 315.000 Kč, na projekt RP0218DT1/008 Rozšíření dětského hřiště SKALKA Šumice;
13. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/010 Revitalizace veřejného prostranství Rudice střed;
14. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 955.000 Kč, na projekt RP0218DT1/020 Revitalizace veřejného prostranství u národní kulturní památky v obci
Velká Lhota;
15. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 637.000 Kč, na projekt RP0218DT1/029 Pozlovice - úprava veřejného prostranství u MŠ;
16. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/035 Rekonstrukce sportovního areálu Sokol v Kunovicích;
17. Obec Salaš, IČ 00362417, dotace ve výši 331.000 Kč, na projekt RP0218DT1/040 Dětské hřiště;
18. Obec Košíky, IČ 00542377, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/048 Víceúčelové hřiště Košíky;
19. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 919.000 Kč, na projekt RP0218DT1/051 Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice;
20. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 300.000 Kč, na projekt RP0218DT1/073 Okolí kaple Hostišová;
21. Obec Lužná, IČ 00304077, dotace ve výši 387.000 Kč, na projekt RP0218DT1/086 Regenerace veřejných prostranství v Lužné - hřiště u bytovky;
22. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 860.000 Kč, na projekt RP0218DT1/094 Rekonstrukce interiéru KD Provodov;
23. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 659.000 Kč, na projekt RP0218DT1/027 Komplexní úprava autobusových zastávek a přístřešků v obci Březnice;
24. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/045 Rekonstrukce opěrné zdi zpevněné plochy na p.č. 2017/3 k.ú. Rusava,
Oprava oplocení hřbitova;
25. Obec Podolí, IČ 00291242, dotace ve výši 994.000 Kč, na projekt RP0218DT1/080 Obnova objektu pro poskytování kulturních a volnočasových aktivit v
Podolí - Podolský ráj;
26. Obec Janová, IČ 00851841, dotace ve výši 996.000 Kč, na projekt RP0218DT1/011 Revitalizace hřbitova v Janové;
27. Obec LHOTA, IČ 00568635, dotace ve výši 427.000 Kč, na projekt RP0218DT1/014 Rekonstrukce místní komunikace navazující na silnici III. třídy v obci
Lhota;
28. Obec Loučka, IČ 00568643, dotace ve výši 67.000 Kč, na projekt RP0218DT1/016 Zřízení veřejné zeleně na návsi;
29. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 183.000 Kč, na projekt RP0218DT1/017 KD Machová-výměna rozvodů a otopných těles;
30. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 620.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/021 Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u hřbitova ve
Starém Hrozenkově;
31. Obec Ludslavice, IČ 00287466, dotace ve výši 624.000 Kč, na projekt RP0218DT1/022 Rekonstrukce a modernizace páteřního chodníku MK III. třídy k základní
a mateřské škole v Ludslavicích;
32. Obec Bařice-Velké Těšany, IČ 00287024, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
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projekt RP02-18DT1/033 "Modernizace šaten pro fotbalisty" Bařice-Velké Těšany,
Bařice;
33. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/037 Přístřešek v areálu hřiště a revitalizace veřejného prostranství;
34. Obec Choryně, IČ 00303844, dotace ve výši 770.000 Kč, na projekt RP0218DT1/043 Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ a MŠ v Choryni;
35. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/052 Rekonstrukce a modernizace MK č. 2cA Mlynisko v Návojné;
36. Obec Podhradí, IČ 48471798, dotace ve výši 523.000 Kč, na projekt RP0218DT1/061 Místní komunikace v obci Podhradí;
37. Obec Staré Hutě, IČ 00362476, dotace ve výši 685.000 Kč, na projekt RP0218DT1/063 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ STARÉ HUTĚ - etapa
2;
38. Obec Lutopecny, IČ 00287474, dotace ve výši 585.000 Kč, na projekt RP0218DT1/068 Šatny a sociální zařízení - dostavba a stavební úpravy - Lutopecny;
39. Obec Sehradice, IČ 00568724, dotace ve výši 405.000 Kč, na projekt RP0218DT1/078 Úprava ploch předprostoru OÚ Sehradice;
40. Obec Vážany, IČ 00542318, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/079 Rekonstrukce víceúčelového hřiště na parc. 362/15 a 362/31, Vážany;
41. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 374.000 Kč, na projekt RP0218DT1/087 Rozšíření zázemí víceúčelového sportovního areálu Rudimov;
42. Obec Trnava, IČ 00284581, dotace ve výši 631.000 Kč, na projekt RP0218DT1/089 Modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ Trnava;
43. Obec Hostějov, IČ 00362166, dotace ve výši 80.000 Kč, na projekt RP0218DT1/093 OPRAVA FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU A KULTURNÍHO DOMU V
HOSTĚJOVĚ - 2.etapa;
44. Obec Hvozdná, IČ 00283991, dotace ve výši 177.000 Kč, na projekt RP0218DT1/015 Cykloareál Hvozdná;
45. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 869.000 Kč, na projekt RP0218DT1/018 Rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov;
46. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 414.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/023 Rekonstrukce MK podél potoka u obecního úřadu;
47. Obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/036 Revitalizace obecního parku Zádveřice-Raková;
48. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 505.000 Kč, na projekt RP0218DT1/039 Revitalizace centra obce Drnovice 1.část- autobusová zastávka;
49. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/055 Revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II.
etapa - ulice ke kostelu;
50. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 582.000 Kč, na projekt RP0218DT1/056 Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov;
51. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 476.000 Kč, na projekt RP0218DT1/097 Rekonstrukce parkového altánu (věže) na Kamelotu vč. obnovy veřejné
zeleně.;
52. Obec Sušice, IČ 00542261, dotace ve výši 162.000 Kč, na projekt RP0218DT1/101 Hřiště pro plážový volejbal;
53. Obec Březolupy, IČ 00290840, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/001 Statické zajištění oplocení hřbitova, Březolupy;
54. Obec Ratiboř, IČ 00304263, dotace ve výši 325.000 Kč, na projekt RP0218DT1/002 Úpravy centra obce Ratiboř;
55. Obec Jasenná, IČ 00284017, dotace ve výši 226.000 Kč, na projekt RP0218DT1/012 Revitalizace prostoru kolem sochy Portáše v Jasenné;
56. Obec Újezdec, IČ 00542288, dotace ve výši 287.000 Kč, na projekt RP0218DT1/019 Rekonstrukce soc. zařízení KD Újezdec;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace s výše uvedenými
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obcemi, dle příloh č. 0309-18Z-P04 a č. 0309-18Z-P02;
b) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 2:
1. Městys Polešovice, IČ 00291251, dotace ve výši 250.000 Kč, na projekt
18DT2/003 Návrh územního plánu Polešovice;
2. Obec Velehrad, IČ 00291536, dotace ve výši 170.000 Kč, na projekt
18DT2/006 Územní plán Velehrad 2019;
3. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 88.000 Kč, na projekt
18DT2/001 Změna Územního plánu č. 1 obce Hostišová;
4. Obec Loukov, IČ 00287440, dotace ve výši 118.000 Kč, na projekt
18DT2/007 Změna č. 1 Územního plánu Loukov;
5. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 105.000 Kč, na projekt
18DT2/009 Návrh změny územního plánu Vidče;
6. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 77.000 Kč, na projekt
18DT2/008 Návrh Územního plánu Nedašov - změna č. 1;
7. Obec Kudlovice, IČ 00291072, dotace ve výši 168.000 Kč, na projekt
18DT2/004 Návrh Územního plánu Kudlovice;

RP02RP02RP02RP02RP02RP02RP02-

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace s výše uvedenými
obcemi, dle příloh č. 0309-18Z-P04 a č. 0309-18Z-P02;
c) neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Městys Litenčice, IČ 00287431, dotace ve výši 279.000 Kč, na projekt RP0218DT1/026 Oprava sportovního areálu Litenčice;
2. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 587.000 Kč, na projekt RP0218DT1/044 Kulturní dům Oznice oprava sálu a zázemí;
3. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 156.000 Kč, na projekt RP0218DT1/095 Regenerace veřejné zeleně v Kaňovicích;
4. Obec Nítkovice, IČ 00544591, dotace ve výši 971.000 Kč, na projekt RP0218DT1/034 Rekonstrukce 1. PZ (suterenu) objektu bývalé školy Nítkovice;
5. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 79.000 Kč, na projekt RP0218DT1/058 Oprava střechy obecního domu;
6. Obec Uhřice, IČ 00287857, dotace ve výši 521.000 Kč, na projekt RP0218DT1/088 Stavební úpravy hřbitova;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s výše
uvedenými obcemi, dle příloh č. 0309-18Z-P04 a č. 0309-18Z-P02;
II. Neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-18 Programu
na podporu obnovy venkova, z důvodů dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu věcného hodnocení ve vazbě na alokované prostředky Programu, dle
přílohy č. 0309-18Z-P03, v členění:
1. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 723.000 Kč, na projekt RP0218DT1/049 Tupesy, Za lékárnou, oprava místní komunikace;
2. Obec Valašská Polanka, IČ 00304361, dotace ve výši 428.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/057 Stavební úpravy šaten + sociálního zařízení TJ Sokol Valašská
Polanka;
3. Obec Ořechov, IČ 00542300, dotace ve výši 356.000 Kč, na projekt RP0218DT1/069 Rekonstrukce místní komunikace v ulici před rodinným domem č.p.1 Ořechov;
4. Obec Študlov, IČ 00304336, dotace ve výši 58.000 Kč, na projekt RP0218DT1/065 Kulturní dům Študlov - vnitřní úpravy;
5. Obec Nedakonice, IČ 00291153, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/082 Nedakonice-oprava místní komunikace c36;
6. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 193.000 Kč, na projekt RP0218DT1/085 Rekonstrukce chodníku "Podlání - Zastávka ČSAD" v Poteči;
7. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP02-
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18DT1/091 Rekonstrukce vytápění a stropu kulturního domu v Komárně;
8. Obec Částkov, IČ 00360392, dotace ve výši 278.000 Kč, na projekt RP0218DT1/092 Rekonstrukce sportovně, kulturně rekreačního areálu s dětským hřištěm
v Částkově;
9. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/098 Revitalizace objektu šatny TJ Doubravy;
10. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 109.000 Kč, na projekt RP0218DT1/100 Výměna topných těles KD Pozděchov;
11. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 574.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/003 Oprava plotu areálu fotbalového hřiště ve Francově Lhotě;
12. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 250.000 Kč, na projekt RP0218DT1/009 Rekonstrukce klubovny pro spolkovou činnost;
13. Obec Krhová, IČ 01265750, dotace ve výši 447.000 Kč, na projekt RP0218DT1/028 Komunikace ke hřbitovu a Pod Kameněm;
14. Obec Brusné, IČ 00287091, dotace ve výši 568.000 Kč, na projekt RP0218DT1/030 Rekonstrukce pódia Brusné;
15. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 363.000 Kč, na projekt RP0218DT1/053 Oprava povrchu víceúčelového hřiště;
16. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/060 Sportovní areál, Horní Němčí;
17. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 149.000 Kč, na projekt RP0218DT1/062 Revitalizace středu obce Bratřejov;
18. Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, dotace ve výši 64.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/066 Akustické úpravy společenských místností.;
19. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt RP0218DT1/074 Rekonstrukce víceúčelového hřiště a zázemí;
20. Obec Martinice, IČ 00287482, dotace ve výši 912.000 Kč, na projekt RP0218DT1/084 Bezbariérové úpravy - 1.etapa;
21. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 712.000 Kč, na projekt RP0218DT1/090 Úpravy interiéru KD Vidče;
22. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt RP0218DT1/102 Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Křekově;
23. Obec Újezd, IČ 00284602, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/005 Újezd, rekonstrukce místní komunikace - Rybníčky;
24. Obec Komárov, IČ 00568597, dotace ve výši 225.000 Kč, na projekt RP0218DT1/007 "Obnova herních prvků v areálu zahrady MŠ Komárov";
25. Obec Horní Lhota, IČ 00568554, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/064 Revitalizace objektu č.p.155 v Horní Lhotě;
26. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/077 Obnova místní komunikace Pitínské paseky – 1. etapa;
27. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 601.000 Kč, na projekt RP0218DT1/081 Oprava střechy na budově pro organizace v Lidečku;
28. Městys Polešovice, IČ 00291251, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/025 Komunikace pro lokalitu Díly Polešovice;
29. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 231.000 Kč, na projekt RP0218DT1/047 Modernizace místní komunikace Pohořelice Uličky;
30. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, dotace ve výši 461.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/054 Modernizace místní komunikace C2-Za tratí Valašské Příkazy;
31. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 429.000 Kč, na projekt RP0218DT1/071 NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU;
32. Obec Chvalčov, IČ 00488895, dotace ve výši 245.000 Kč, na projekt RP0218DT1/038 Stavební úprava zpevněné plochy před restaurací U Králů v obci
Chvalčov;
33. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 714.000 Kč, na projekt RP0218DT1/076 Místní komunikace v obci Popovice p.č. 219;
34. Obec Kostelany, IČ 00287253, dotace ve výši 99.000 Kč, na projekt RP02-
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18DT1/042 Sídelní zeleň Kostelany.

26

RP18-18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0333/Z12/18

schvaluje
poskytnutí dotace na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-18 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
1. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké
Karlovice, dotace ve výši 147.000 Kč, na projekt RP18-18/006 Úprava lyžařských
běžeckých tras ve Velkých Karlovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0205-18Z-P04;
2. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756 27
Valašská Bystřice, dotace ve výši 59.000 Kč, na projekt RP18-18/003 Údržba
běžeckých tras obcí Valašská Bystřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0205-18Z-P05.

27

SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0334/Z12/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v
roce 2018 v rámci programu SOC01-18 Programu na podporu sociálně zdravotních
aktivit městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ
00303909, ve výši 31.000 Kč na projekt Moderní senior - chceme být "cool" prarodiče
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedeným subjektem dle příloh č.
0176-18Z-P02 a č. 0176-18Z-P03.

28

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0335/Z12/18

schvaluje
dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0218-18Z-P01.

29

Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0336/Z12/18

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2018 č. D/0255/2018/SOC mezi Zlínským krajem a
poskytovatelem sociální služby IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, sídlem třída
Tomáše Bati 1276, Zlín, dle přílohy č. 0216-18ZZ-P02.

30

Aktualizace přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2018", přílohy
č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2018" a přílohy č. 3 "Dočasná síť
sociálních služeb" v rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0337/Z12/18

schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 „Síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 "Zásobník
rozvojových záměrů pro rok 2018" a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb
Zlínského kraje" v rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2018 dle příloh č. 0215-18Z-P02 až č. 0215-18Z-P04.

31

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0338/Z12/18

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro
školy a školská zařízení dle příloh č. 0197-18Z-P01 až 0197-18Z-P04.

32

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2016-2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0339/Z12/18

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2016-2017, ve znění přílohy č. 0243-18Z-P02.

33

Školství - Financování projektů z dotačních programů
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0340/Z12/18

schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2018:
a) ve výši 2.063.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávacej
infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základně" v rámci programu Interreg V-A SKCZ, dle přílohy č. 0242-18Z-P02;
b) ve výši 424.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se
sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci
projektu "Zvyšovanie exaktných prírodovedných a technických kompetencií
študentov stredných a vysokých škol na slovensko-českom pomedzí" v rámci
programu Interreg V-A SK-CZ, dle přílohy č. 0242-18Z-P03;
c) ve výši 14.912.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760
01 Zlín, IČ 00559504 na přípravu a realizaci projektu "Gymnázium a Jazyková škola
Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy", dle přílohy
č. 0242-18Z-P04;
d) ve výši 5.785.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, se
sídlem Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, na přípravu
a realizaci projektu "Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce laboratoří
přírodních věd", dle přílohy č. 0242-18Z-P05;
e) ve výši 14.554.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760
01 Zlín, IČ 00559504 na přípravu a realizaci projektu "Gymnázium a Jazyková škola
Zlín – revitalizace oken", dle přílohy č. 0242-18Z-P06;
f) ve výši 3.738.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491,
na přípravu a realizaci projektu "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní
budovy Vrbenská", dle přílohy č. 0242-18Z-P07;
g) ve výši 1.645.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci projektu "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek II",
dle přílohy č. 0242-18Z-P08;
h) ve výši 1.044.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, na přípravu a realizaci projektu
"Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy III", dle přílohy č.
0242-18Z-P09;
i) ve výši 1.656.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, se sídlem Štěchovice 4176, 767
01 Kroměříž, IČ 4793593, na přípravu a realizaci projektu "VOŠP a SPŠM Kroměříž
- Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III", dle přílohy č. 0242-18Z-P10;
j) ve výši 6.738.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice,
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se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na přípravu a
realizaci projektu "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně
a výtahu", dle přílohy č. 0242-18Z-P11;
k) ve výši 45.014.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na
přípravu a realizaci projektu "SPŠ Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných
dílen", dle přílohy č. 0242-18Z-P12;
l) ve výši 8.964.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci projektu "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup techniky", dle přílohy
č. 0242-18Z-P13;
m) ve výši 6.528.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a
Jazyková škola s právem státní zkoušky Uherský Brod se sídlem Komenského 169,
688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, na přípravu a realizaci projektu " Gymnázium J.
A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky ", dle
přílohy č. 0242-18Z-P18;
n) ve výši 2.194.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327, na
přípravu a realizaci projektu "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – CNC
centrum", dle přílohy č. 0242-18Z-P19;
o) ve výši 4.493.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky se
sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na přípravu a
realizaci projektu „Gymnázium Valašské Klobouky – Rekonstrukce odborných
prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“, dle přílohy č. 0242-18Z-P20;
p) ve výši 11.347.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť se
sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci projektu
„Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Vybudování nové laboratoře chemie, odborných
učeben a poslucháren“, dle přílohy č. 0242-18Z-P21;
q) ve výši 3.349.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž se
sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČ 63458730, na přípravu a realizaci
projektu „Obchodní akademie Kroměříž – laboratoř výpočetní techniky“ dle přílohy
č. 0242-18Z-P22;
r) ve výši 1.144.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice
se sídlem Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ 61715999, na přípravu a realizaci
projektu „Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen uměleckých řemesel“
dle přílohy č. 0242-18Z-P23;
s) ve výši 16.634.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod se sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, na
přípravu a realizaci projektu „SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik
žáků“ dle přílohy č. 0242-18Z-P24;
t) ve výši 7.696.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky se sídlem Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771, na
přípravu a realizaci projektu „SOU Valašské Klobouky – Pořízení strojního vybavení“
dle přílohy č. 0242-18Z-P25;
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u) ve výši 18.400.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín se sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760
01 Zlín, IČ 14450500, na přípravu a realizaci projektu „Střední průmyslová škola
polytechnická – COP Zlín – Učebna mechatroniky a automatizace“ dle přílohy č.
0242-18Z-P26;
v) ve výši 32.334.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm se sídlem ul. Školní 1610, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na přípravu a realizaci projektu „SŠ
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce,
modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“ dle přílohy č. 0242-18ZP27;
w) ve výši 7.476.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3,767 01 Kroměříž, IČ
00568945, na akci „SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika
a Elektrikář“, dle přílohy č. 0242-18Z-P29;
x) ve výši 23.191.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola
Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939, na přípravu a
realizaci akce "SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy" - OPŽP, dle přílohy č. 024218Z-P30;
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje, kterým dochází ke změně termínu vrácení a vyúčtování poskytnuté
návratné
finanční
výpomoci
pro
příspěvkovou
organizaci
Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na akci
"Rozvoj vzdělávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základně" v rámci
programu Interreg V-A SK-CZ, dle přílohy č. 0242-18Z-P01;
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje, kterým dochází ke snížení poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 135.000 Kč na 14.419.000 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci
akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“, dle přílohy č. 024218Z-P14;
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje, kterým dochází ke snížení poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 94.000 Kč na 3.466.000 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci
akce „Gymnázium a JŠ Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště
pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“, dle přílohy č. 0242-18ZP15;
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje, kterým dochází ke snížení poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 46.000 Kč na 6.709.000 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín,
IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť –
vybudování nových učeben pro výuku matematiky“, dle přílohy č. 0242-18Z-P16;
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje, kterým se mění výše investiční a neinvestiční návratné finanční
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výpomoci, přičemž celková výše návratné finanční výpomoci se nemění,
příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 756 13
Otrokovice, IČ 61716693, na přípravu a realizaci akce " Gymnázium Otrokovice Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie ", dle přílohy č. 024218Z-P17;
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/0317/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, kterým dochází ke snížení poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 163.000 Kč a to z
původní výše 14.866.000 Kč na částku 14.703.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309, na
přípravu a realizaci akce „Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení
učeben a laboratoří“, dle přílohy č. 0242-18Z-P28;
8. Předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek v souladu se Strategií rozvoje
Zlínského kraje 2009 - 2020 za účelem realizace projektu "KASKLO III" (dle přílohy
č. 0242-18Z-P31), dále zajištění realizace projektu v souladu s podmínkami
Operačního programu Interreg V-A SR-ČR a spolufinancování projektu Zlínským
krajem ve výši 351.000 Kč, tj. ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů
příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí, IČ 00845060.
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KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0341/Z12/18

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2018 z KUL01-18 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí v členění:
1. město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČ 284653
ve výši 56.000 Kč na akci:
51. ročník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2018
2. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, Vsetín, PSČ 755 01,
IČ 851817
ve výši 40.000 Kč na akci:
Literární jaro ve Vsetíně
3. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 21,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 68731841
ve výši 16.000 Kč na akci:
Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých
muzeí
4. město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 287172
ve výši 56.000 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2018 (18.ročník)
5. město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 284611
ve výši 56.000 Kč na akci:

29/39

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

Z12/18

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2018
6. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Karolinka, Bzové 325, IC Zvonice Soláň, IČ
26589532
ve výši 56.000 Kč na akci:
Folklorní festival Léto na Soláni 2018
7. město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 567884
ve výši 24.000 Kč na akci:
Zahrada Moravy 2018 - postupová soutěž "O nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku"
8. město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 291480
ve výši 48.000 Kč na akci:
XV. Zámecké kulturní léto
9. KČT, oblast Valašsko-Chřiby, Palackého 96, 763 61 Napajedla, IČ 70902003
ve výši 32.000 Kč na akci:
FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ A FOTOGRAFIÍ 2018
10. obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23 Sehradice, IČ 568724
ve výši 28.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
11. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem,
IČ 287113
ve výši 56.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
12. město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 291463
ve výši 56.000 Kč na akci:
Bílokarpatské slavnosti 2018
13. obec Vysoké Pole, č. p. 118, 763 25 Vysoké Pole, IČ 284700
ve výši 16.800 Kč na akci:
Velikonoční jarmark na Envi
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 020118Z-P03 a č. 0201-18Z-P5;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2018 z KUL01-18 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu
hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č.
0201-18Z-P04:
1. CSP Zlín, o. p. s., Zlín, Mostní 4058, PSČ 760 01, IČ 25300083
ve výši 12.800 Kč na akci:
Fesťáček 2018
2. město .Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČ 284301
ve výši 56.000 Kč na akci:
Otrokovické letní slavnosti 2018
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3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ
70883521
ve výši 56.000 Kč na akci:
Zlin Design Week
4. obec Slavkov, Slavkov 114, 687 64, IČ 291315
ve výši 32.000 Kč na akci:
6. Folklorní den ve Slavkově
5. obec Kašava, Kašava 217, 763 19, IČ 284050
ve výši 56.000 Kč na akci:
VII. Dětský folklórní festival Kašava - Fryšták v Kašavě
6. město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 284459
ve výši 9.600 Kč na akci:
Valašský kumšt pro radosť aj užitek.
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Kultura KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0342/Z12/18

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-18, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0246-18Z-P03, v členění:
1. Římskokatolická farnost Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300.000 Kč
Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí - 2. etapa
2. ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D., ***
***
ve výši 300.000 Kč
Žítková č. p. 29 - Kopaničářská Janúšova usedlost - Obnova souboru lidových
staveb, etapa č. 2
3. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173
ve výši 300.000 Kč
Hrad Lukov - Severní hradba, dolní úsek
4. Římskokatolická farnost Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín
IČ 48473626
ve výši 300.000 Kč
Oprava fasády kostela sv. Vojtěcha Slavičín - 2. a 3. etapa
5. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Štípa
IČ 48471712
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ve výši 295.000 Kč
Obnova venkovních omítek kostelíka Panny Marie ve Štípě
6. Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
IČ 00290807
ve výši 260.000 Kč
Obnova objektu lidové architektury č. p. 302 - II. Etapa
7. Ing. Milan Pipal, ***
***
ve výši 300.000 Kč
Obnova fasády a repasování železných kazetových oken Válcového mlýna Šumice
81, (4. etapa, část 1.)
8. Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 123, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov
IČ 67026460
ve výši 300.000 Kč
Restaurování kazatelny v kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří
9. Obec Návojná, Návojná 101, 763 32 Nedašov
IČ 00226220
ve výši 300.000 Kč
Oprava domu č. p. 4 v Návojné - 1. etapa
10. Římskokatolická farnost Bílavsko, Bílavsko 5, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ 47930471
ve výši 250.000 Kč
Restaurování nástěnných maleb v kostele v Bílavsku
11. Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
ve výši 49.800 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Široká
12. Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČ 48471208
ve výši 300.000 Kč
Částečná obnova dlažby v kostele sv. Mikuláše
13. Římskokatolická farnost Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov
IČ 46308831
ve výši 279.000 Kč
Obnova fasády fary v Tlumačově
14. Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892
ve výši 73.400 Kč
Restaurování pamětního kříže na rozcestí ke hřbitovu v Kunovicích
15. Petra Goněcová, ***
***
ve výši 252.600 Kč
Oprava střešního pláště kovárny u č. p. 84, Kladná Žilín
16. Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
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IČ 00287351
ve výši 43.200 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
17. JUDr. Jaroslav Jakub Sviták, ***, Olga Svitáková, ***
***
ve výši 280.000 Kč
Obnova oken v přízemí západního křídla zámku Dřínov
18. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 160.000 Kč
Obnova vnějších okenních výplní zámku v Brankách
19. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471
ve výši 49.000 Kč
Restaurování kamenného kříže na parcele č. 352 v k. ú. Sady
20. Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
IČ 00291463
ve výši 57.300 Kč
Restaurování sousoší Kalvárie na náměstí Svobody v Uherském Brodě
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0246-18Z-P03 a č. 0246-18Z-P05;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-18, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0246-18Z-P04, v členění:
1. Obec Podolí, Podolí 190, 686 04 Kunovice
IČ 00291242
ve výši 98.900 Kč
Restaurování kříže z roku 1890 v obci Podolí
2. Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová
IČ 00304476
ve výši 300.000 Kč
Klášter Zašová, Obnova rajského dvora, stavební úpravy - osazení nových oken a
dveří
3. Petra Kňourková, ***
***
ve výši 246 300 Kč
Výminek, Karolínka, Raťkov č. p. 285
4. Římskokatolická farnost Bratřejov, Bratřejov 117, 763 12 Vizovice
IČ 48471658
ve výši 281.400 Kč
Oprava střechy kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově u Vizovic, I. Etapa
5. Obec Pašovice, Pašovice 100, 687 56 Prakšice
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IČ 00542326
ve výši 64.500 Kč
Restaurování památníku obětem I. sv. války v obci Pašovice
6. Římskokatolická farnost Bojkovice, Husova 62, 687 71 Bojkovice
IČ 46256431
ve výši 300.000 Kč
Sanace zdiva kostela sv. Vavřince v Bojkovicích
7. Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
IČ 00303836
ve výši 175.300 Kč
Obnova historické památky – Boží muka sv. Jana Sarkandera v obci HutiskoSolanec
8. Obec Drslavice, Drslavice 93, 687 33 Hradčovice
IČ 00360597
ve výši 200.000 Kč
Obnova Dolní kapličky v Drslavicích
9. Obec Křekov, Křekov 5, 766 01 Valašské Klobouky
IČ 46276041
ve výši 76.900 Kč
Restaurování pískovcového kříže v Křekově
10. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem
IČ 00287113
ve výši 46.500 Kč
Oprava kaple v Hlinsku pod Hostýnem
11. Římskokatolická farnost Holešov, Nám. Dr. E. Beneše 40/13, 769 01 Holešov
IČ 47930217
ve výši 250.000 Kč
Oprava věže kaple sv. Martina v Holešově
12. Obec Bílovice, Bílovice 70, 687 12 Bílovice
IČ 00290793
ve výši 119.900 Kč
Restaurování piety v obci Bílovice
13. Obec Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
IČ 00283991
ve výši 51.000 Kč
Restaurování památníku k založení první republiky „Lev“ - Hvozdná.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0343/Z12/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:

34/39

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

Z12/18

1. ve výši 2.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci Zlín Film Festivalu - Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18Z-P02;
2. ve výši 800.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČ 61387550,
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce Letní filmová škola
Uherské Hradiště v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0302-18Z-P03;
3. ve výši 120.000 Kč, městu Kunovice, IČ 567892, se sídlem nám. Svobody 361,
686 04 Kunovice, na realizaci akce Jízda králů Kunovice 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18Z-P04;
4. ve výši 100.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Letní škola
barokní hudby 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0302-18Z-P05.

37

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018 - II.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0344/Z12/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 1.500.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Bacha na
Mozarta! ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0325-18Z-P02.
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KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0345/Z12/18

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z KUL04-18 Program na podporu
audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v členění:
1. Evolution Films, s. r. o., Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, IČ 27563481
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
TvMiniUni a Zloděj otázek
2. 8 Heads Productions, s. r. o., Bílkova 868/10, 110 00 Praha 1, IČ 29025346,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Smečka
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3. IS Produkce, s. r. o., Moravní 958, 765 02 Otrokovice, IČ 28315707,
ve výši 964.000 Kč na projekt:
Úsměvy smutných mužů
4. Xova Film, s. r. o., Sudoměřská 893/52, 130 00 Praha 3, IČ 2807271,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Erhart
5. Filmové ateliéry, s. r. o., Filmová 174, 760 01 Zlín, IČ 27672786,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Malí velcí detektivové
6. Wallachia, z. s., Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 70641846,
ve výši 1.036.000 Kč na projekt:
Největší dar
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými společnostmi dle příloh č.
0303-18Z-P03 a č. 0303-18Z-P05;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2018 z KUL04-18 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0303-18Z-P04:
1. Lucky Man Films, s. r. o., Perlová 1020/8, 110 00 Praha, IČ 25778447,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Zátopek
2. CINEBONBON, s. r. o., Erbenova 5, 602 00 Brno, IČ 05047358,
ve výši 250.000 Kč na projekt:
Lovci starožitností
3. Libuše Rudinská, Matějkova 2123/11, 190 00 Praha 9, IČ 76155579,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt:
Trumpová se vrací do Zlína
4. Jan Jurka - Bohemia Film Int., Golfová 13/938, 102 00 Praha 10, IČ 49633252,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Eliška a svět fantazie
5. Alfedus spol. s r. o./Marek Dobeš, Pod Kavalírkou 231/41, 150 00 Praha 5, IČ
25685287,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
40ka na krku
6. Czech Film, s. r. o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČ 24215911,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Tichý společník
7. Piranha Film, s. r. o., Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČ 26904951,
ve výši 700.000 Kč na projekt:
Civilizace - seriál
8. Piranha Film, s. r. o., Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČ 26904951,
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ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Civilizace - film
9. MAUR Film, s. r. o., Konvitská 1055/7, 110 00 Praha 1, IČ 27075508,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt:
Fany byla při tom
10. Bio Illusion, s. r. o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČ 62908049,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt:
Případ mrtvého nebožtíka
11. Bio Illusion, s. r. o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČ 62908049,
ve výši 2.500.000 Kč na projekt:
Živá voda
12. Kudlovské ateliéry, o. p. s., Tečovice 349, 763 02 Tečovice, IČ 02350998,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Dana a Emil Zátopkovi (animovaný dokument - první díl)
13. Post Bellum, o. p. s., Štěpánská 704/36 110 00 Praha 1, IČ 26548526,
ve výši 276.000 Kč na projekt:
Zapomenutý odpor
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Programová podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0346/Z12/18

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU v členění dle přílohy č. 0247-18Z-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18Z-P08 a č. 0247-18ZP02b;
2) Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. 0247-18Z-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18Z-P09 a č. 0247-18Z-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU z důvodu a v členění dle přílohy č. 0247-18Z-P06;
2) Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění dle přílohy č. 0247-18Z-P07.

40

Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

37/39

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

Z12/18

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0347/Z12/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. Český volejbalový svaz, IČ 00540285, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha,
ve výši 275.000 Kč na akci Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U18 ve Zlíně a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0268-18Z-P13;
2. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, se sídlem Hradská 854,
760 01 Zlín, ve výši 150.000 Kč na projekt Činnost ZKO ČUS - SCS v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0268-18Z-P14;
3. Sokolská župa Komenského, IČ 16361083, se sídlem Sokolská 4427, 760 01 Zlín,
ve výši 150.000 Kč na akci Podpora XVI. Všesokolského sletu v Praze a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18ZP15;
4. Drásal Team Holešov z. s., IČ 47935251, se sídlem Střelnice 208/47, 769 01
Holešov, ve výši 100.000 Kč na akci 25. ročník Bikemaratonu Drásal a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18ZP16;
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., IČ 46956808, se sídlem Stonky 860,
686 01 Uherské Hradiště, ve výši 150.000 Kč na akci Atletické Mistrovství ČR
družstev mužů a žen na dráze a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18Z-P17;
6. Českomoravský svaz hokejbalu, IČ 49626485, se sídlem Zátopkova 100/2, 160
17 Praha, ve výši 150.000 Kč na akci 2018 ISBHF Ball Hockey World Cup U16 a
Women´s U20 - Světový pohár v hokejbalu U16 a žen U20 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18Z-P18;
7. Spolek ZUŠKA?ZUŠKA!, IČ 04944429, se sídlem Štefánikova 2987, 760 01 Zlín,
ve výši 200.000 Kč na projekt Malí velcí herci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18Z-P19;
8. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, pobočný spolek, IČ 65823061, se sídlem
U Sokolovny 100, 760 01 Zlín, ve výši 90.000 Kč na akci Mistrovství Evropy v kolové
hráčů do 23 let (ME U23 kolová) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18Z-P20;
9. Post Bellum o. p. s., IČ 26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha,
ve výši 90.000 Kč na projekt Příběhy našich sousedů a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18Z-P21;
10. Berani Zlín, s. r. o., IČ 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve výši
2.000.000 Kč na projekt Individuální podpora ledního hokeje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18ZP22;
11. Město Vsetín, IČ 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, ve výši
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2.000.000 Kč na projekt Stavební úpravy stadionu Na Lapači - II. B etapa a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0268-18Z-P23;
12. Petr Zouhar, datum narození ***1965, adresa Březnice ***, 760 01 Zlín, ve výši
50.000 Kč na projekt ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ - Natálie Zouharová a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18ZP24.
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Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 11. a 12. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0348/Z12/18

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 11. a 12. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0265-18Z-P01.

42

Technologické inovační centrum – jednání Valné hromady
Usnesení nebylo schváleno.

43

Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v
nemocnicích založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0350/Z12/18

bere na vědomí
petici zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v
nemocnicích založených Zlínským krajem s tím, že bude členům petičního výboru
odeslána odpověď.

Zlín 23. dubna 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

39/39

