Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 05.11.2018

1

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0433/Z15/18

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Bc. Lubomír Koliba, bytem ***
2. JUDr. Stanislava Mikulcová, bytem ***
3. Ing. Petr Venený, bytem ***
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Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0434/Z15/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0924-18ZP01.
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Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0435/Z15/18

bere na vědomí
a) zprávu v písemné podobě o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0925-18Z-P01;
b) zprávy v ústní podobě o činnosti:
1. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
8. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
9. Výboru strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
10. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
11. Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje.
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Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0436/Z15/18

bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, odstoupení z funkce předsedy Výboru zdravotního
Zastupitelstva Zlínského kraje, doc. MUDr. Michala Filipa, Ph. D., s účinností ke dni
05.11.2018,
odvolává
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. MUDr. Jiřího Javoru z funkce člena Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského
kraje, ke dni 05.11.2018,
2. Mgr. Jana Zapletala, Ph.D. z funkce člena Výboru pro kulturu a památky
Zastupitelstva Zlínského kraje, s účinností ke dni 05.11.2018,
volí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. Ing. Pavla Pustějovského do funkce předsedy Výboru zdravotního Zastupitelstva
Zlínského kraje, s účinností ke dni 06.11.2018,
2. doc. MUDr. Michala Filipa, Ph. D. do funkce člena Výboru zdravotního
Zastupitelstva Zlínského kraje, s účinností ke dni 06.11.2018,
3. Ing. Tomáše Janču do funkce člena Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva
Zlínského kraje, s účinností ke dni 06.11.2018.

5

Darovací smlouva

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0437/Z15/18

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Mysliveckým spolkem Ostřice,
se sídlem Zálešná I 1381, IČ 48472689, dle přílohy č. 0878-18Z-P01.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Valašské Klobouky a
obcí Jablůnka

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0438/Z15/18

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace:
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1. č. D/2660/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Valašské
Klobouky, IČ 00284611, dle přílohy č. 0879-18Z-P01,
2. č. D/2644/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Jablůnka, IČ
00303852, dle přílohy č. 0879-18Z-P02.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě se SH ČMS - Okresním sdružením hasičů Vsetín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0439/Z15/18

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0190/2018/KH uzavřené
se SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČ 63701456, se sídlem Svárov 1082,
755 01 Vsetín, kterým dochází k navýšení dotace o částku 20.000 Kč, dle přílohy č.
0920-18Z-P01.

8

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0440/Z15/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2511/2016/STR uzavřené
s organizační složkou státu Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ 70887306,
se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0881-18Z-P02.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0441/Z15/18

bere na vědomí
1) informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 31.08.2018, dle přílohy č. 0887-18Z-P01;
2) informaci o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským
krajem k 31.08.2018 zobrazení v trendu 2016-2018 dle příloh č. 0887-18Z-P02 až č.
0887-18Z-P05;
3) informaci o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.8.2018
dle přílohy č. 0887-18Z-P06.

10

Změna stanov nemocnic a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0442/Z15/18

schvaluje
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1. změnu stanov obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, dle přílohy č. 089118Z-P01,
2. změnu stanov obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, dle přílohy
č. 0891-18Z-P03;
3. změnu stanov obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532,
se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, dle přílohy č. 0891-18Z-P05;
4. změnu stanov obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, dle přílohy č. 0891-18Z-P07.
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Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0443/Z15/18

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 1.200.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0889-18Z-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se
sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, dle
přílohy č. 0889-18Z-P03.
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Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu - vyrovnávací platby
na rok 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0444/Z15/18

schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 4.100.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0888-18Z-P06;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a.s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v maximální výši 2.200.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2019 do 31.12.2019;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy
č. 0888-18Z-P07;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČ 27660532, v maximální výši 2.500.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 088818Z-P08;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, v maximální výši 3.400.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0888-18Z-P09;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se sídlem U
Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, v maximální výši 2.500.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2019 do 31.12.2019;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č.
0888-18Z-P10;
11. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 1.000.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s

5/22

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2019 do 31.12.2019;
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0888-18Z-P17.
13. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, v maximální výši 9.000.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2019 do
31.12.2019;
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0888-18ZP19.
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Zdravotnictví - NOVÁ BAŤOVA NEMOCNICE ve Zlíně-Malenovicích

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0445/Z15/18

schvaluje
1. nabytí pozemků od jejich vlastníků do vlastnictví Zlínského kraje dle přílohy č.
0971-18Z-P02,
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2018 dle přílohy č. 0971-18Z-P03,
zřizuje
"Výbor pro výstavbu NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje,
pověřuje
Radu Zlínského kraje přípravou investičního záměru výstavby NOVÉ BAŤOVY
NEMOCNICE ve Zlíně-Malenovicích dle přílohy č. 0971-18Z-P01.
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Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0446/Z15/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2018, dle přílohy č. 0909-18Z-P01.

15

Porušení rozpočtové kázně
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0447/Z15/18

bere na vědomí
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 16. srpna 2018, č. j. KUZL 59042/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
odvodu penále ve výši 13.454 Kč Základní umělecké škole Zdounky, Náměstí 23,
768 02 Zdounky, IČ 63414945, uloženého Platebním výměrem č. 6/2018 EKO na
odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 7. srpna 2018, č. j. KUZL
56269/2018, viz příloha č. 0852-18Z-P03.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0448/Z15/18

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. 3686 v k. ú. Dolní Němčí, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/498) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 498-002) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebném pozemku p. č. 3686 v k. ú. Dolní Němčí, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1264-73/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby 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. 498-002), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 17.292 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. 4550 v k. ú. Slavkov u Uherského
Brodu, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/498) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku
na služebném pozemku p. č. 4550 v k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 583-71/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.764 Kč +
DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1922/4 v k. ú. Bohuslavice u Zlína,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
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označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-019) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu a svodidel na služebném pozemku p. č. 1922/4 v k. ú. Bohuslavice u
Zlína, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 822-3/2018 v části
věcného břemene A,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 490-019), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu a svodidel,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 31.350 Kč +
DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, a každého vlastníka služebných
pozemků p. č. 159/13, p. č. 1581/40 v k. ú. Střítež nad Bečvou, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4868) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebných pozemcích p. č. 159/13, p. č. 1581/40 v k. ú. Střítež nad Bečvou, 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,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši stanoveném
znaleckým posudkem zpracovaným podle oceňovacích předpisů platných v době
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu v místě a čase obvyklém +
DPH;
5. 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. 0906-18-P02) spočívajících v povinnosti strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- 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, která bude sjednána pro každý
z pozemků zatížených služebností v souladu s § 3b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, 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;
6. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České
republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděna
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234, a každého vlastníka služebného
pozemku p. č. 1261/1 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- 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 p. č.
1261/1 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště a dále v právu oprávněného za tímto
účelem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek p. č. 1261/1 v k. ú. Babice u
Uherského Hradiště v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který
bude vypracován po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN, na dobu neurčitou;
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předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v bodě 1. až 6 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 25.06.2018, č. 0366/Z13/18, část
schvaluje, bod č. 5.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0449/Z15/18

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 pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk:
- p. č. 4878/24, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 4878/45, ostatní plocha, o výměře 9 m2,
- p. č. 4878/46, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 4878/47, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 4878/54, ostatní plocha, o výměře 240 m 2,
- p. č. 4901/7, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 4901/32, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
- p. č. 4994, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 4995, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 4996, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČ 00284602;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 1930/13, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 1935/39, ostatní plocha, o výměře 437 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51
Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1817/1, ostatní plocha, o výměře 1082 m2,
- p. č. 1817/6, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1817/9, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ 00283819;
4.

vedených

v

katastru

nemovitostí
9/22

příslušného

katastrálního

pracoviště

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice
u Uherského Hradiště:
- p. č. 1302/18, ostatní plocha, o výměře 48 m²,
- p. č. 1302/21, ostatní plocha, o výměře 17 m²,
- p. č. 2025/23, ostatní plocha, o výměře 258 m²,
- p. č. 2025/31, ostatní plocha, o výměře 555 m²,
- p. č. 2025/35, ostatní plocha, o výměře 167 m²,
- p. č. 2028/15, ostatní plocha, o výměře 13 m²,
zapsaných na LV č. 451 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek:
- p. č. 2603/26, ostatní plocha, o výměře 2 m²,
zapsaného na LV č. 1182 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4008/4, ostatní plocha, o výměře 258 m²,
zapsaného na LV č. 235 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlámanec:
- p. č. 1069/11, ostatní plocha, o výměře 2 m²,
zapsaného na LV č. 332 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5460/12, ostatní plocha, o výměře 58 m²,
zapsaného na LV č. 689 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudice:
- p. č. 2595/49, ostatní plocha, o výměře 1 m²,
- p. č. 2595/107, ostatní plocha, o výměře 10 m²,
- p. č. 2612/15, ostatní plocha, o výměře 8 m²,
zapsaných na LV č. 571 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vápenice a k. ú. Vápenice u Starého
Hrozenkova:
- p. č. 10036/8, ostatní plocha, o výměře 106 m²,
zapsaného na LV č. 413 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Němčí:
- p. č. 5240/3, ostatní plocha, o výměře 19 m²,
zapsaného na LV č. 1244 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1383/2, ostatní plocha, o výměře 27 m²,
- p. č. 1384/3, ostatní plocha, o výměře 3 m²,
zapsaných na LV č. 408 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník:
- p. č. 2002/3, ostatní plocha, o výměře 1583 m²,
- p. č. 2002/110, ostatní plocha, o výměře 8 m²,
- p. č. 2002/111, ostatní plocha, o výměře 11 m²,
zapsaných na LV č. 549 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Veletiny:
- p. č. 2751/7, ostatní plocha, o výměře 25 m²,
zapsaného na LV č. 770 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Svárov a k. ú. Svárov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1037/3, ostatní plocha, o výměře 89 m²,
zapsaného na LV č. 239 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Růžďka:
- p. č. 5402/46, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 5402/47, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- zapsaných na LV č. 1006 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3473/5, ostatní plocha, o výměře 156 m 2,
- p. č. 3502/45, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 3502/47, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 3502/49, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3502/51, ostatní plocha, o výměře 310 m 2,
- zapsaných na LV č. 1090 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451.
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
a)
- p. č. 1969/23, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
zapsaného na LV č. 542 od ***, za cenu ve výši 7.850 Kč;
b)
- p. č. 1969/30, ostatní plocha, o výměře 122 m 2,
zapsaného na LV č. 231 od ***, za cenu ve výši 6.100 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice
u Slavičína:
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- p. č. 904/6, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
- p. č. 904/8, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 904/9, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 904/14, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 909/3, ostatní plocha, o výměře 443 m 2,
- p. č. 916/27, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 916/29, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
zapsaných na LV č. 359 od společnosti TVD-Technická výroba, a.s., č. p. 203, 763
21 Rokytnice, IČ 26252937, za cenu ve výši 36.650 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6413/7, ostatní plocha, o výměře 207 m²,
zapsaného na LV č. 5158 od ***, za cenu ve výši 46.390 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 523/43, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaného na LV č. 595 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- podíl ve výši id. 1/6 p. č. 276/2, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- podíl ve výši id. 1/6 p. č. 755/20, ostatní plocha, o výměře 99 m2,
zapsaných na LV č. 405 od LUKROM plus s. r. o., č. p. 81, 763 11 Lípa,
IČ 25329979, za cenu ve výši 917 Kč;
předává
nemovité věci uvedené v částech A. - B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraj, příspěvková organizace, K Majáku 5001,
761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0368/Z13/18 ze dne 25. 6. 2018 – bod B. 10 c).
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0450/Z15/18

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré
náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 4878/52, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 4878/53, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
- p. č. 4967/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 4967/6, ostatní plocha, o výměře 102 m2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

- p. č. 5000, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk, do vlastnictví obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČ 00284602;
2. pozemků
- p. č. 6452/12, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 6452/13, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 6452/1 geometrickým plánem č. 540897/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
3. pozemků
- p. č. 7/5, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
7/1,
- p. č. 668/11, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 668/1,
- p. č. 668/12, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 668/1,
geometrickým plánem č. 793-96/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú.
Havřice, do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00291463;
4. pozemku
- p. č. 3580/7, ostatní plocha, o výměře 852 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 484 pro obec a k. ú. Březolupy, do
vlastnictví obce Březolupy, č. p. 90, 687 13 Březolupy, IČ 00290840;
5. pozemků
- p. č. 1903/17, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 1934/4, ostatní plocha, o výměře 426 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína, do
vlastnictví obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína, IČ
00283789;
6. pozemků
- dílu "a", o výměře 214 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1903/1,
- p. č. 1934/7, ostatní plocha, o výměře 63 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1934/2,
- p. č. 1934/8, ostatní plocha, o výměře 49 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1934/2,
geometrickým plánem č. 845-69/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína, do vlastnictví obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína,
IČ 00283789;
7. pozemků
- p. č. 1939/12, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/12,
- p. č. 1939/30, o výměře 76 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/31, o výměře 25 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/32, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/36, o výměře 17 m 2, odděleného z původních pozemků p. č. 1939/20 a
p. č. 1945/1
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

geometrickým plánem č. 564-1096/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice do
vlastnictví obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČ 00635812;
8. pozemků
- dílu "h" o výměře 4 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "r" o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "k" o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "p" o výměře 0,13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "o" o výměře 0,21 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/3,
geometrickým plánem č. 564-1096/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice do
vlastnictví obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČ 00635812;
9. pozemku
- p. č. 5775/2, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5775 geometrickým plánem č. 1234306/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vítonice a k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem do
vlastnictví obce Vítonice, Vítonice 82, 768 61 Vítonice, IČ 00380873;
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. pozemků
- p. č. 2598/63, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 2598/64, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2598/65, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2598/47 geometrickým plánem č. 98128/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek a
- p. č. 2598/10, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek do výlučného vlastnictví ***, za
kupní cenu ve výši 3.950 Kč;
2. pozemku
- p. č. 1220/22, ostatní plocha, o výměře 225 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 510 pro obec a k. ú. Podkopná Lhota do společného jmění
manželů *** *** za kupní cenu ve výši 11.250 Kč.
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Doprava - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu ZK - KOVED, s. r. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0451/Z15/18

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/2464/2017/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0875-18Z-P01;
2. navýšení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/2464/2017/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, o částku 240.000 Kč na
celkovou částku 11.670.000 Kč.
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RP11-19 BESIP Zlínského kraje - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0452/Z15/18

schvaluje
Rámec programu RP11-19 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 0877-18Z-P01.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě Technologické inovační centrum s. r. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0453/Z15/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za
jeho výkon č. D/2425/2017/STR uzavřené s Technologickým inovačním centrem, s.
r. o., IČ 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 091518Z-P02.

22

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0454/Z15/18

konstatuje
ověření dle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souladu aktualizace
č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s Politikou územního rozvoje ČR, ve
znění aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Ministerstva
pro místní rozvoj ČR;
vydává
jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
za použití ust. § 36 odst. 4 a 42, odst. 4 a 9 stavebního zákona, v souladu s ust. §
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
ust. § 6 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve
znění pozdějších předpisů, aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
dle přílohy č. 0914-18Z-P02, kterou se mění Zásady územního rozvoje Zlínského
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne
10.09.2008 s nabytím účinnosti 23.10.2008, ve znění aktualizace č. 1 vydané
Zastupitelstvem Zlínského kraje, usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 s
nabytím účinnosti dne 05.10.2012.
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RP02-19 Program na podporu obnovy venkova a RP18-19 Program na úpravu
lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0455/Z15/18

schvaluje
Rámec programu:
1. RP02-19 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0905-18Z-P01,
2. RP18-19 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0905-18Z-P02.
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RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0456/Z15/18

schvaluje
Rámec programu RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č.
0867-18Z-P01.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 70 včetně
aktualizace části kanalizace obce Valašské Příkazy, změna č. 71 a aktualizace
vodovodů obce Březnice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0457/Z15/18

schvaluje
1. změnu č. 70 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části obce
Študlov, včetně aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
části odkanalizování obce Valašské Příkazy, dle přílohy č. 0863-18Z-P02;
2. změnu č. 71 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Zlobice a její místní části Bojanovice, dle přílohy č. 0863-18ZP03;
3. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v oblasti zásobování pitnou
vodou obce Březnice, dle přílohy č. 0863-18Z-P04.
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RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

0458/Z15/18

schvaluje
Rámec programu RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 086418Z-P01.
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RP08-19 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0459/Z15/18

schvaluje
Rámec programu RP08-19 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 086518Z-P01.
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RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0460/Z15/18

schvaluje
Rámec programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy
č. 0866-18Z-P01.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a rok
2019 - aktualizace Akčního plánu a příloh

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0461/Z15/18

schvaluje
1. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č.
2 "Zásobník rozvojových záměrů" a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2018 dle příloh č. 0868-18Z-P02 až č. 0868-18Z-P04;
2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2019, přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 2
"Zásobník rozvojových záměrů" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 dle příloh č. 0868-18Z-P05 až č. 0868-18Z-P07.
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Projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0462/Z15/18

schvaluje

17/22

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2019, dle přílohy č. 0870-18Z-P01;
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:
- Handicap Zlín, z. s., IČ 46277633, sídlem Padělky VI 1367, Zlín,
- Auxilium o. p. s., IČ 02083825, sídlem Hošťálková 428,
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IĆ 25909614,
sídlem Hrbová 1561, Vsetín,
- Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí,
- Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083, sídlem Mostní 4058, Zlín,
- Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, se sídlem Na Stavidle 1266,
Uherské Hradiště,
- Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
sídlem Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178, sídlem Strmá 34, Vsetín,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín,
- Charita Holešov, IČ 47930063, sídlem Tovární 1407/28, Holešov,
- Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, sídlem Na Uličce 1617,
Otrokovice,
- Charita Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115, Slavičín,
- Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345,
Valašské Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČ 44740778, sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Iskérka o. p. s., IČ 28647912, sídlem Chodská 534,
Rožnov pod Radhoštěm,
- Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031, sídlem Volkova 523,
Rožnov pod Radhoštěm,
- LUISA, IČ 27030075, sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod,
- Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451, sídlem Lázeňská 485/2,
Malá Strana, Praha 1,
- NADĚJE, IČ 00570931, sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
- Charita Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, sídlem Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13,
Uherský Brod,
- ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČ 00537675,
sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, Praha 1,
- Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672, sídlem Kollárova 658/13,
Kroměříž,
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem
Riegrovo náměstí 159, Kroměříž,
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČ 71230629, sídlem Za Humny 2292, Uherský Brod,
- Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481, sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1,
- Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
sídlem Na Rybníkách 1628, Vsetín,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019, dle příloh č. 0870-18Z-P01 a č. 0870-18Z-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

31

SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - rámec
programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0463/Z15/18

schvaluje
Rámec programu SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2019, dle přílohy č. 0871-18Z-P01.

32

RP06-19 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví a RP07-19
Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování - rámce programů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0464/Z15/18

schvaluje
1. Rámec RP06-19 Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2019, dle přílohy č. 0922-18Z-P01;
2. Rámec RP07-19 Programu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019, dle přílohy č. 0922-18Z-P02.

33

RP19-19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0465/Z15/18

schvaluje
Rámec Programu RP19-19 s názvem "PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ",
dle přílohy č. 0893-18Z-P01.

34

Školství, kultura - Dodatky smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci
pro dotační projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0466/Z15/18

schvaluje
1) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/1957/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci uzavřené s příspěvkovou organizací 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 akce
„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce laboratoře a učebny
fyziky“, kterým se mění výše investiční a neinvestiční návratné finanční výpomoci,
přičemž celková výše 6.528.000 Kč návratné finanční výpomoci se nemění, dle
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

přílohy č. 0767-18Z-P01;
2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1961/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci uzavřené s příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci
akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Vybudování nové laboratoře chemie,
odborných učeben a poslucháren“, kterým se mění výše investiční a neinvestiční
návratné finanční výpomoci, přičemž celková výše 11.347.000 Kč návratné finanční
výpomoci se nemění, dle přílohy č. 0767-18Z-P02;
3) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/0336/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se mění výše
investiční a neinvestiční návratné finanční výpomoci, přičemž celková výše
3.466.000 Kč návratné finanční výpomoci se nemění, příspěvkové organizaci
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G.
Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ: 0055950, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium a JŠ Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro
výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“; dle přílohy č. 0767-18Z-P03;
4) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0349/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 21.000 Kč na 1.775.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ:
00559482, na přípravu a realizaci akce „SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro
kontrolu a měření“; dle přílohy č. 0767-18Z-P04;
5) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/2745/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se mění výše
investiční a neinvestiční návratné finanční výpomoci, přičemž celková výše
14.912.000 Kč návratné finanční výpomoci se nemění, příspěvkové organizaci
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G.
Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ: 0055950, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy“; dle přílohy č. 0767-18Z-P05;
6) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/3027/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 5.593.000 Kč na 17.598.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01
Kroměříž, IČ 00637939, na přípravu a realizaci akce „Střední zdravotnická škola
Kroměříž – zateplení budovy školy“; dle přílohy č. 0767-18Z-P06;
7) Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje číslo D/0334/2018/ŘDP, kterou se ruší poskytnutí návratné finanční
výpomoci v roce 2018 ve výši 1.000.000,- Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ:
00098574, na přípravu a realizaci projektu "Muzeum regionu Valašsko - odstranění
havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí" dle přílohy č.
0767-18Z-P07.

35

Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0467/Z15/18

schvaluje
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

dodatek ke zřizovací listině Základní umělecké školy Uherský Brod, IČ 46254552,
dle přílohy č. 0895-18Z-P01.

36

Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0468/Z15/18

schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
1. Fotbalový club Zlín, z. s., IČ 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.000.000 Kč na projekt „Osvětlení a konstrukce hrací plochy“ – v areálu
Vlastimila Marečka Zlín – Vršava středisko mládeže a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0900-18Z-P03;
2. SKB Velké Karlovice, z. s., IČ 05674859, se sídlem č.p. 881, 756 06 Velké
Karlovice, ve výši 700.000 Kč na projekt Přípravná fáze pro zimní provoz
biatlonového areálu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0900-18Z-P04.

37

Rámce programů 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0469/Z15/18

schvaluje
1. Rámec Programu MaS01-19 s názvem "JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V
OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU", dle přílohy č. 0904-18Z-P01;
2. Rámec Programu MaS02-19 s názvem "PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2
000 OBYVATEL", dle přílohy č. 0904-18Z-P02;
3. Rámec Programu MaS03-19 s názvem "ČINNOST A ROZVOJ
MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU", dle přílohy č. 0904-18Z-P03.

38

KUL01-19, KUL03-19, KUL05-19 KULTURA - programová podpora - rámce
programů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0470/Z15/18

schvaluje
a) rámec programu KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle
přílohy č. 0902-18Z-P01;
b) rámec programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy č. 0902-18Z-P02;
c) rámec programu KUL05-19 Program "Otevřené brány", jehož cílem je
zpřístupnění bohatého fondu církevních památek, dle přílohy č. 0902-18Z-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z15/18

39

Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0471/Z15/18

schvaluje
poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 1.000.000 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 dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0927-18Z-P01.

40

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 14. a 15. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0472/Z15/18

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 14. a 15. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0926-18Z-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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