R21/17
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 21.08.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R21/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0767-17-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0272/R12/17 - bod b) ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá řediteli příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Mgr. Pavlu Hrubcovi zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č.
SM/41/03/16 Příprava a realizací akcí reprodukce majetku na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy p.o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině" v termínu do
15.07.2017.“ - na termín plnění 27.11.2017.

2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Korytná

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/0962/2017/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Korytná, IČ 00291030, dle přílohy č. 0694-17-P01.

3

Dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit individuální dotaci ve výši 959.926 Kč v
členění investiční dotace ve výši 594.594 Kč, neinvestiční dotace ve výši 365.332
Kč na nákup věcných prostředků pro řešení mimořádných událostí, Krajskému
ředitelství policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ
72052767, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.
0695-17-P01.
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4

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Individuální podpora
KH

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R21/17

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Kroměříž, se
sídlem Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ 00434892, na podporu činnosti okresní
organizace Českého svazu včelařů, z. s., okresní organizace Kroměříž a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0697-17-P02;
b) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 15.000
Kč pobočnému spolku Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Kroměříž,
se sídlem Milíčovo nám. 521/6, 767 01 Kroměříži, IČ 00448761, na organizační
zajištění Krajské soutěžní výstavy chovatelů holubů, králíků a drůbeže a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0697-17-P04.

5

Rozpočtové opatření v ORJ 20

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R21/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0141/2017 dle přílohy č. 0704-17-P01.

6

Změny ve složení Komise Rady Zlínského kraje pro dopravu, změny ve
složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí informaci o odstoupení MUDr. Jaroslava Dvořáka z funkce člena
Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje
ke dni 22.06.2017;
2. zvolit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Výboru pro nevládní
organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje Bc. Jaroslava Staníka
s účinností od 12.09.2017;
bere na vědomí
informaci o odstoupení Ing. Jaroslava Kučery z funkce člena Komise Rady Zlínského
kraje pro dopravu ke dni 17.07.2017;
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jmenuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, do funkce člena Komise Rady Zlínského kraje pro
dopravu Vladimíra Místeckého s účinností od 22.08.2017.

7

Ediční plán Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R21/17

schvaluje
návrh Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 0696-17-P01.

8

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Rámec RP06-18 Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2018, dle přílohy č. 0679-17-P01;
2. Rámec RP07-18 Programu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018, dle přílohy č. 0679-17-P02.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 30.06.2017, dle příloh č. 0710-17-P01 až
č. 0710-17-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
30.06.2017, dle přílohy č. 0710-17-P05.
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10

Zdravotnictví - změna č. 3 plánu oprav u Kroměřížské nemocnice a. s., a
změna č. 2 plánu oprav u Vsetínské nemocnice a. s., na pronajatém majetku
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R21/17

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2017
pronajatého:
a) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0713-17-P04;
b) Vsetínská nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0713-17-P05;
schvaluje
1. investiční záměr č. 1359/170/07/17 na akci: Vsetínská nemocnice a. s. – budova
B1 – Havarijní porucha rozvodů a komponent medicinálních plynů na ARO a
chirurgické JIP, dle přílohy č. 0713-17-P08;
2. investiční záměr č. 1360/170/07/17 na akci: Vsetínská nemocnice a. s. – budova
A – opravy sociálních zařízení, dle přílohy č. 0713-17-P09.

11

Návrh na ocenění Pracovníka roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R21/17

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0699-17-P01;
2. zápis z jednání hodnoticí komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění
Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 069917-P02;
schvaluje
1. vybrané kandidáty v kategorii lékař a nelékařský zdravotnický personál:
a) k ocenění Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, dle přílohy č.
0699-17-P03;
b) k udělení čestného uznání za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb, dle
přílohy č. 0699-17-P04;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 šesti
pracovníkům po 10.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku ve zdravotních
službách Zlínského kraje, uvedeným v příloze č. 0699-17-P05.
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12

Zdravotnictví - KM a VS nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R21/17

schvaluje
1. zařazení nové investiční akce s názvem "Kroměřížská nemocnice a. s. - výměna
výtahů č. K1255 a č. 1256 v budově B" do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje na období 2015-2020, dle přílohy č. 0709-17-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1355/170/07/17
„Kroměřížská nemocnice a. s. - výměna výtahů č. K1255 a č. 1256 v budově B“, dle
přílohy č. .0709-17-P02;
3. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Kroměřížská
nemocnice a. s. - výměna výtahů č. K1255 a č. 1256 v budově B“ mezi Zlínským
krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ
27660532, dle přílohy č. 0709-17-P03;
4. zařazení nové investiční akce s názvem "Vsetínská nemocnice a. s. - budova T stavební úpravy jídelny" do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského
kraje na období 2015-2020, dle přílohy č. 0709-17-P01;
5. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1356/170/07/17
„Vsetínská nemocnice a. s. - budova T - stavební úpravy jídelny“, dle přílohy č. 070917-P04;
6. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s. – budova T - stavební úpravy jídelny" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou
nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 070917-P05;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0143/2017, dle přílohy č. 0709-17-P06;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce "Vsetínská nemocnice a. s. - budova G - rekonstrukce I.
NP", dle přílohy č. 0709-17-P07.

13

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
14 – projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R21/17

schvaluje
1. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0712-17-P01;
2. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. - Rekonstrukce objektu 14 - projektová dokumentace" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 0712-17-P02 a č. 0712-17-P13;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Milan Štábl, MBA, Petr
Ruber, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Jana
Stašková, Mgr. Michal Uherek;
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2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl, MBA, Ing.
Karol Muránsky, Petr Ruber, Bc. Emil Jurkovič, Martina Chovancová, DiS., a
náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Jana Stašková, Ing.
Lenka Janečková, Mgr. Michal Uherek;
pověřuje
Odbor investic k zajištění stavebního povolení, projektové dokumentace pro
provádění stavby a autorského dozoru na akci: Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- Rekonstrukce objektu 14.

14

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
- dodatek investičního záměru - IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R21/17

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru č. 1329/090/04/17 na akci "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a
expozic" - IROP, dle přílohy č. 0698-17-P01.

15

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům financovaným z Integrovaného
regionálního operačního programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R21/17

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - Vzdělávací a
výcvikové středisko Zlín" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, dle přílohy č. 0703-17-P01;
2. s realizací projektu "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - Vzdělávací
a výcvikové středisko Zlín";
3. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"
vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle přílohy č.
0703-17-P02;
4. s realizací projektu "Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje";
5. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví"
vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle přílohy č.
0703-17-P03;
6. s realizací projektu "Krajský manažerský informační systém pro oblast
zdravotnictví";
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2017, dle přílohy č. 0703-17-P04.

16

Veřejná zakázka "Klimatizační jednotky pro Zdravotnickou záchrannou
službu Zlínského kraje" a dodatek č. 4 inv. záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R21/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise pro část A) a část B) veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem "Klimatizační jednotky pro Zdravotnickou záchrannou
službu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0705-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele PRAGOCLIMA, spol. s r. o., se sídlem U Trati 3134/36a, 100 00
Praha 10, IČ 14890984, DIČ CZ14890984, pro část A) veřejné zakázky "Klimatizační
jednotky pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje";
2. uzavření kupní smlouvy pro část A) veřejné zakázky s dodavatelem
PRAGOCLIMA, spol. s r. o., se sídlem U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, IČ
14890984, DIČ CZ14890984, dle přílohy č. 0705-17-P02;
3. výběr dodavatele PRAGOCLIMA, spol. s r. o., se sídlem U Trati 3134/36a, 100 00
Praha 10, IČ 14890984, DIČ CZ14890984, pro část B) veřejné zakázky "Klimatizační
jednotky pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje";
4. uzavření kupní smlouvy pro část B) veřejné zakázky s dodavatelem
PRAGOCLIMA, spol. s r. o., se sídlem U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, IČ
14890984, DIČ CZ14890984, dle přílohy č. 0705-17-P03;
5. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1156/3/170/196/01/16 – 04/08/17 "Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0705-17-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0149/2017, dle přílohy č. 0705-17-P06;
7. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle
přílohy č. 0705-17-P08;
8. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434,
760 01 Zlín, IČ 62182137, o 170.000 Kč na 9.959.000 Kč, související s
předkládaným dodatkem č. 4 k investičnímu záměru č. 1156/3/170/196/01/16 –
04/08/17 "Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0705-17-P05.
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17

Veřejná zakázka „Dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R21/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise pro část A), část B) a část C) veřejné
zakázky s názvem "Dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje", dle přílohy č. 0706-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele S & T Plus s. r. o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142
00 Praha 4, IČ 25701576, DIČ CZ25701576, pro část A) veřejné zakázky "Dodávka
vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje";
2. uzavření kupní smlouvy pro část A) veřejné zakázky s dodavatelem S & T Plus s.
r. o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ 25701576, DIČ
CZ25701576, dle přílohy č. 0706-17-P02;
3. výběr dodavatele S & T Plus s. r. o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142
00 Praha 4, IČ 25701576, DIČ CZ25701576, pro část B) veřejné zakázky "Dodávka
vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje";
4. uzavření kupní smlouvy pro část B) veřejné zakázky s dodavatelem S & T Plus s.
r. o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ 25701576, DIČ
CZ25701576, dle přílohy č. 0706-17-P03;
5. výběr dodavatele HELAGO-CZ, s. r. o., se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové 3, IČ 25963961, DIČ CZ25963961, pro část C) veřejné zakázky "Dodávka
vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje";
6. uzavření kupní smlouvy pro část C) veřejné zakázky s dodavatelem HELAGOCZ, s. r. o., se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 25963961, DIČ
CZ25963961, dle přílohy č. 0706-17-P04.

18

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R21/17

pověřuje
příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, IČ 00851710, sídlem Husova 402/15, 757
01 Valašské Meziříčí - poskytovatele sociálních služeb službou obecného
hospodářského zájmu na období od 01.09.2017 do 31.12.2018, dle přílohy č. 068017-P01;
schvaluje
Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro
příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, IČ 00851710, sídlem Husova 402/15, 757
01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0680-17-P02.
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Projekt Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji Program 2018, změna 3 programů 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R21/17

schvaluje
1. změnu Programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0681-17-P02;
2. změnu Doplňkového programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 dle přílohy č. 0681-17-P03;
3. změnu Doplňkového programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - II dle přílohy č. 0681-17-P04;
4. Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2018 dle přílohy č. 0681-17-P05.
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Projekty INTERREG - Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín, Muzeum
jihovýchodní Moravy Zlín - změna projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R21/17

schvaluje
1. projektový rámec - změna č. 1 projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť" dle přílohy č.
0721-17-P02;
2. projektový rámec - změna č. 1 projektu "Dušan S. Jurkovič - náš architekt" dle
přílohy č. 0721-17-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení spolufinancování projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť" o částku ve výši
115.374 Kč, na částku celkem 175.374 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů,
příspěvkové organizaci Masarykovu gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší
odborné škole zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0721-17-P02;
2. navýšení spolufinancování projektu "Dušan S. Jurkovič - náš architekt" o částku
ve výši 16.595 Kč, na částku celkem 85.595 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých
výdajů, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, dle přílohy č. 0721-17-P04.
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Školství - investiční záměry příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R21/17

schvaluje
1. investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1357/150/07/17 s názvem "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení
COP učebními pomůckami II", dle přílohy č. 0725-17-P01,
b) č. 1354/150/07/17 s názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek", dle přílohy č. 0725-17-P02,
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c) č. 1358/150/07/17 s názvem "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum
odborné přípravy II", dle přílohy č. 0725-17-P03;
2. změny č. 1 plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČ 47935936, dle
přílohy č. 0725-17-P04,
b) příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0725-17-P05,
c) příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0725-17-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2017 dle přílohy č. 0725-17-P07;
4. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů
570, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, ve výši 235.000 Kč, na přípravu
a realizaci akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup
učebních pomůcek", dle přílohy č. 0725-17-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 1.629.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČ 47935936 na přípravu a realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II", dle přílohy č. 0725-17-P09,
b) ve výši 1.658.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547 na přípravu a realizaci akce "SŠ zemědělská
a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek", dle přílohy č.
0725-17-P10,
c) ve výši 733.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova Střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086 na přípravu
a realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy
II", dle přílohy č. 0725-17-P11.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. a II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R21/17

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s:
1. Jindřichem Kovářem, trvalým pobytem ***, 763 21 Slavičín, datum narození
***1963 a Martinem Kovářem, trvalým pobytem *** ***, 763 21 Slavičín, datum
narození ***1987, a to dle přílohy č. 0753-17-P02;
2. Romanem Kratinou, trvalým pobytem ***, 760 01 Zlín-Jaroslavice, datum
narození: ***1969, a to dle přílohy č. 0753-17-P03, a to za podmínky, že ve prospěch
výše uvedeného Romana Kratiny bude v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické
právo k pozemku parcelní číslo ***, jehož součástí je rodinný dům na adrese ***,
Zlín, Jaroslavice 760 01, zapsaný na LV ***, vedeném pro katastrální území
Jaroslavice u Zlína, v obci Zlín;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit věcnou a finanční specifikaci Programu
výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II., dle přílohy č. 0753-17-P06.
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Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí, v souladu s ustanovením § 16d odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, rezignaci:
a) MUDr. Miroslava Adámka na funkci člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0707-17-P01;
b) MUDr. Jaroslava Dvořáka na funkci člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0707-17-P02;
2. zvolit do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
s účinností od 12.09.2017:
a) Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA;
b) Ing. Zdeňka Vacka.
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Rámec programu RP11-18 BESIP Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP11-18 BESIP Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0693-17-P01.
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Region Bílé Karpaty - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z
Fondu Zlínského kraje ve výši 1.500.000 Kč zájmovému sdružení právnických osob
Region Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ
70849153, na předfinancování uznatelných výdajů projektu Fond malých projektů a
na krytí výdajů zájmového sdružení Region Bílé Karpaty a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0764-17-P03.
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Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace - Moravský letecký klastr, z.
s., a Zlínský kreativní klastr, z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R21/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č.
D/3264/2016/STR uzavřené s Moravským leteckým klastrem, z.s., IČ 22875611, se
sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, ve znění přílohy č. 0761-17-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č.
D/3266/2016/STR uzavřené se Zlínským kreativním klastrem, z.s., IČ 01365258, se
sídlem Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0761-17-P05.

27

Místní akční skupiny ZK - prodloužení splatnosti NFV, poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0377/2014/STR uzavřené s Místní akční skupinou
Dolní Poolšaví, z.s., IČ 27057593, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04
Kunovice, ve znění přílohy č. 0762-17-P03;
2. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0375/2014/STR uzavřené s MAS Hornolidečska, z.s.,
IČ 26676109, se sídlem Lidečko 467, 756 12 Horní Lideč, ve znění přílohy č. 076217-P04;
3. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0379/2014/STR uzavřené s MAS Horňácko a
Ostrožsko, z.s., IČ 27016005, se sídlem Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, ve
znění přílohy č. 0762-17-P05;
4. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0388/2014/STR uzavřené s Místní akční skupinou
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s., IČ 22682252, se sídlem Police 142, 756 44
Loučka u Valašského Meziříčí, ve znění přílohy č. 0762-17-P06;
5. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0387/2014/STR uzavřené s Luhačovské Zálesí, o.p.s.,
IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, ve znění přílohy č. 076217-P07;
6. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0376/2014/STR uzavřené s MAS Střední Vsetínsko,
z.s., IČ 27053458, se sídlem Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř u Vsetína, ve znění
přílohy č. 0762-17-P08;
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7. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0386/2014/STR uzavřené s Místní akční skupinou
Valašsko - Horní Vsacko, z.s., IČ 28559908, se sídlem Hovězí 74, 756 01 Hovězí,
ve znění přílohy č. 0762-17-P09;
8. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 203.700 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Jižní Haná, společnosti Jižní Haná o.p.s., IČ 29372232, se sídlem nám.
Míru 162, 768 24 Hulín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0762-17-P11;
9. poskytnutí investiční dotace ve výši 2.100 Kč a neinvestiční dotace ve výši
199.800 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko,
společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., IČ 27056660, se sídlem
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P12;
10. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 290.300 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Východní Slovácko, spolku MAS Východní Slovácko, z.s., IČ 27015777,
se sídlem Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P13;
11. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 234.700 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Ploština, spolku MAS Ploština, z.s., IČ 27000354, se sídlem Vysoké
Pole 118, 763 25 Újezd a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0762-17-P14;
12. poskytnutí investiční dotace ve výši 3.150 Kč a neinvestiční dotace ve výši
190.450 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS Bojkovska, spolku MAS
Bojkovska, z.s., IČ 27012239, se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P15;
13. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 224.900 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Hříběcí hory, spolku Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s., IČ
27002594, se sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P16;
14. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 267.800 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Severní Chřiby a Pomoraví, spolku Místní akční skupina Severní Chřiby
a Pomoraví, z.s., IČ 27057607, se sídlem Košíky 172, 687 04 Košíky a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P17;
15. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 271.133 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Partnerství Moštěnka, společnosti MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.,
IČ 27017010, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P18;
16. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 355.600 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Rožnovsko, spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., IČ 27034925,
se sídlem Zašová 36, 756 51 Zašová a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P19;
17. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 212.700 Kč na spolufinancování režijních
výdajů MAS Podhostýnska, spolku MAS Podhostýnska, z.s., IČ 27042979, se
sídlem Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0762-17-P20.
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Program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu RP15-17 Inovační
vouchery Zlínského kraje, dle přílohy č. 0763-17-P02.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace
Energetické agentuře Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou
Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy
č. 0671-17-P05.
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Rámec programu RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP01-18 Podpora
vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 0675-17-P01.
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Poskytnutí individuální dotace městu Uherský Brod na bezbariérový přístup
v ZŠ Na Výsluní

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, do výše 234.000 Kč, současně však max. 49,97
% celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu "Řešení bezbariérovosti ZŠ Na
Výsluní, Uherský Brod - pavilon C" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0720-17-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0148/2017, dle přílohy č. 0720-17-P03.
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Dotace v oblasti kultury - Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.,
Římskokatolická farnost Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve
výši 870.000 Kč na navýšení mezd organizaci Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p.
s., IČ 27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a uzavření
dodatku č. 1, dle přílohy č. 0729-17-P03;
schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 199.000 Kč na dokončení stavebních úprav
pro vznik Společenského centra, organizaci Římskokatolická farnost Vizovice, IČ
46307851, se sídlem Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0729-17-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0138/2017, dle přílohy č. 0729-17-P06.

33

Rámec programu RP18-18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji a dotace v oblasti cestovního ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP18-18 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0754-17-P01;
schvaluje
1. poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 75.000 Kč na realizaci projektu
Moravská stezka 2017, organizaci Moravská stezka, z.s., IČ 04828194, se sídlem
Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0754-17-P03,
2. poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 75.000 Kč na realizaci projektu
Cyklostezka Bečva 2017, organizaci Cyklostezka Bečva, z.s., IČ 22851593, se
sídlem Boční 551, 783 72 Velký Týnec a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0754-17-P05.
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Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2017 - finanční dary oceněným; RP02-17
dodatek ke smlouvě; RP02-18 Program na podporu obnovy venkova - rámec
programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R21/17

schvaluje
I. poskytnutí finančních darů v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2017 v členění:
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1. Obci Ratiboř, IČ 00304263, finanční dar ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za
vzorné vedení obecní kroniky" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
2. Obci Rudimov, IČ 46276050, finanční dar ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu
za moderní informační a knihovnické služby" v krajském kole soutěže Vesnice roku
2017;
3. Obci Neubuz, IČ 00568660, finanční dar ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu
za udržování lidových tradic" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
a uzavření darovací smlouvy, dle přílohy č. 0752-17-P03;
II. rozpočtové opatření, dle přílohy č. 0752-17-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
I. poskytnutí finančních darů v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2017 v členění:
1. Obci Slavkov, IČ 00291315, finanční dar ve výši 500.000 Kč za získání "vítězství
a zlaté stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
2. Obci Žlutava, IČ 00284734, finanční dar ve výši 300.000 Kč za získání "2. pořadí
a oranžové stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
3. Obci Korytná, IČ 00291030, finanční dar ve výši 200.000 Kč za získání "3. pořadí
a zelené stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
4. Obci Vítonice, IČ 00380873, finanční dar ve výši 140.000 Kč za získání "4. pořadí
a modré stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017;
a uzavření darovací smlouvy, dle přílohy č. 0752-17-P03;
II. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0540/2017/STR
uzavřené s obcí Trnava, IČ 00284581, dle přílohy č. 0752-17-P04;
III. Rámec programu RP02-18 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č.
0752-17-P07.
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Prioritní náměty Zlínského kraje na rok 2018 s možnými vnějšími zdroji
financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R21/17

bere na vědomí
seznam prioritních námětů Zlínského kraje na rok 2018 s možnými vnějšími zdroji
financování ve znění přílohy č. 0746-17-P02.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R21/17

stanovuje
s účinností od 01.09.2017 plat:
1. řediteli Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, dle přílohy č. 0702-17-P01;
2. ředitelce Základní školy Čtverka, Uherský Brod, IČ 60371714, dle přílohy č. 070217-P02;
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3. řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, dle přílohy č. 0702-17-P03;
4. řediteli Střední průmyslové školy strojnické Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č.
0702-17-P04.
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Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R21/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0701-17-P01.
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Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R21/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0692-17-P01.
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Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R21/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0742-17-P01.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R21/17

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0145/2017, dle přílohy č. 0714-17-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na rok 2017 ve výši 398.184,35 Kč na
celkovou částku 190.651.960,41 Kč, dle přílohy č. 0714-17-P02, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 1. čtvrtletí 2017 na
záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.
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Úspory rozpočtu ZK v roce 2017 a převody do roku 2018 - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2017, dle
přílohy č. 0759-17-P01.
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Souhlas EIB k vytvoření zástavního práva k majetku KNTB pořízeného z
úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R21/17

bere na vědomí
Souhlas EIB k vytvoření zástavního práva k nemovitému majetku, dle přílohy č.
0758-17-P03, pořízeného z úvěru od EIB.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti pro panující pozemky p. č. st. 3,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3, objekt občanské
vybavenosti a p. č. st. 4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e., zemědělská stavba, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou, spočívající v
povinnosti města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00304387 a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 44/1, p. č. 44/6, p. č.
44/7, p. č. 44/9, p. č. 284/1, p. č. 284/94, p. č. 967/1, p. č. 970/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Krásno nad Bečvou strpět:
- umístění a provozování dešťové a splaškové kanalizace na služebných pozemcích
p. č. 44/1, p. č. 44/6, p. č. 44/7, p. č. 44/9, p. č. 284/1, p. č. 284/94, p. č. 967/1, p. č.
970/2, vše ostatní plocha v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami dešťové a splaškové kanalizace,
na dobu existence staveb;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1186 v k. ú. Košíky, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/42823) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 42823-1), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1186 v k. ú. Košíky, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 318-510a/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 42823-1) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.003 Kč + DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Fryšták, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-009), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Fryšták, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 986-13.1/2014,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 490-009) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.372 Kč + DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Chvalčov, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/150) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 150-088a), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Chvalčov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 555-189/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 150-088a) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.752 Kč + DPH;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43728) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43728-1), včetně zpevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43728-1) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH;
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6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
2231/1, p. č. 2231/2 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství na služebném
pozemku p. č. 2231/1 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 371-49/2015 a na služebném pozemku p. č. 2231/2 v k.
ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 37250/2015 ,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.411 Kč + DPH;
7. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
602 v k. ú. Zádveřice, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/492) včetně jejích součástí a příslušenství na služebném
pozemku p. č. 602 v k. ú. Zádveřice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem
číslo 1413-123/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.932 Kč + DPH;
8. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY
a.s., se sídlem U Farmy 275, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice, IČ 46979964, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1537 v k. ú. Oldřichovice u Napajedel,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4976) včetně jejích součástí a příslušenství na služebném
pozemku p. č. 1537 v k. ú. Oldřichovice u Napajedel, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
9. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti včetně dohody o narovnání mezi Zlínským
krajem a Česká republika – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602
00 Brno-Veveří, IČ 70890013, dle příloh č. 0755-17-P02 a č. 0755-17-P03;
10. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti včetně dohody o narovnání mezi
Zlínským krajem a Česká republika – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská
932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 dle příloh č. 0755-17-P04 a č. 0755-17P05;
11. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 5432,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2364, objekt občanské
vybavenosti, v k. ú. Uherský Brod, spočívající v povinnosti města Uherský Brod, se
sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ 00291463, a každého
vlastníka služebných pozemků p. č. 276/1, p. č. 290/216, vše ostatní plocha v k. ú.
Uherský Brod strpět:
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- umístění a provozování přípojky NN na služebném pozemku p. č. 276/1, ostatní
plocha v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 5242-25/2017,
- umístění a provozování přípojky vodovodu a kanalizace na služebných pozemcích
p. č. 276/1, p. č. 290/216, vše ostatní plocha v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5243-25/2017,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami přípojky NN , vodovodu a kanalizace,
na dobu existence stavby, která je součástí panujícího pozemku;
II. vzít na vědomí:
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj vydané dne 24.04.2017, č. j. SPU 196602/2017/Dv, spisová značka: PÚ
1059/92-H, které nabylo právní moci dne 28.04.2017, dle přílohy č. 0755-17-P11;
III. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 00098574, a to
ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 2. až 10. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 11. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434,
PSČ 760 01 Zlín, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
IV. zrušit
služebnost, zřízenou úplatně na základě smlouvy č. D/2629/2015/EKO uzavřené
dne 25.11.2015 mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ 42196451, jako povinným
ve prospěch Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
70891320, jako oprávněného, spočívající v povinnosti povinného strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 5123/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.
3011-36/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 3.950 Kč + DPH;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 191, ostatní plocha, v k. ú. Popovice u Kroměříže, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1282-236b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 695/1, ostatní plocha, v k. ú. Rataje u Kroměříže, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 382-308b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
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3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1461/7, ostatní plocha, v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1118-54/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 416/2, ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2175-68a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 620, ostatní plocha, v k. ú. Přílepy u Holešova, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1370-43/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
1008/1, p. č. 1008/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1496-13/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
3005, ostatní plocha, v k. ú. Prakšice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 789-59/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
1961/11, ostatní plocha, v k. ú. Pašovice na Moravě, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 479-31/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
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9. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
2768, ostatní plocha, v k. ú. Lhotka u Hradčovic, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 231-44/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
1751/306, ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 5172-4115032/2016,
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. 1751/307,
ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 5172-4115032/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizačního řadu v pozemcích p. č. 1751/14, p. č. 1749,
vše ostatní plocha v k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1851-50/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 111.200 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného město Bojkovice, se sídlem Sušilova 952,
687 71 Bojkovice, IČ 00290807, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení v pozemcích p. č.
5390/1 ostatní plocha a p. č. 5438/19, ostatní plocha a 1 ks sloupu na pozemku p.
č. 5390/1, ostatní plocha, vše v k. ú. Bojkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1745-70/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami kabelu
veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
13. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemku p. č. st. 1381, zastavěná plocha a nádvoří, a zemního vedení NN a
VN v pozemcích p. č. 1070, ostatní plocha, p. č. 5412/2, ostatní plocha, 1 ks
přípojkové skříně a 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. 1070, vše v k. ú.
Vizovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN včetně 1 ks
přípojkové skříně a 1 ks rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení NN
nebo VN + DPH, 1.500 Kč/ 1 ks přípojkové nebo rozpojovací skříně + DPH,
minimálně však 63.800 Kč + DPH;
14. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a panem ***, dle
příloh č. 0755-17-P06 a č. 0755-17-P07;
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15. zřízení služebnosti pro oprávněného obec Žítková, se sídlem Žítková 50, 687 74
Starý Hrozenkov, IČ 00542351, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemku p. č.
9356/6, ostatní plocha v k. ú. Žítková, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 359-37/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou plynárenského zařízení - STL plynovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.985 Kč včetně DPH;
16. zřízení služebnosti pro oprávněného Local Energies, a.s., se sídlem třída 3.
května 1173, 763 02 Zlín - Malenovice, IČ 47916389, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování kabelového rozvodu elektřiny, včetně chráničky
HDPE, rezervního vedení HDPE a ochranného zákrytu (dále jen "Energetické
zařízení") včetně obslužného zařízení, vše na pozemku p. č. 2548, ostatní plocha, v
k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1199-042/2015 a na pozemku p. č. 1874/3, ostatní plocha, v k. ú.
Malenovice u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
2871-042/2015,
- právo volného vstupu na zatěžované pozemky, spočívajícího v právu chůze a jízdy
za účelem zajištění provozu, obsluhy, kontroly, údržby, oprav a obnovy a
modernizace či zlepšení výkonnosti Energetického zařízení včetně případného
obslužného zařízení a včetně jejich odstranění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.929 Kč + DPH;
17. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a obcí Zašová,
se sídlem Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ 00304476, dle příloh č. 0755-17-P08 a č.
0755-17-P09;
18. zřízení pozemkové služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 1832, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 86, stavba pro rodinou rekreaci, v
k. ú. Vizovice, spočívající v povinnosti vlastníka České republiky – Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, a každého dalšího vlastníka služebného pozemku p.
č. 5123/4, ostatní plocha, v k. ú. Vizovice strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 5123/4, ostatní
plocha/silnice, k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 301136/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.990 Kč + DPH;
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 2808/5, ostatní plocha, o výměře 299 m 2, v k. ú.
Veletiny, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, obci Veletiny, se sídlem 687 33 Veletiny 218, IČ 00542385, na dobu
určitou od 01.09.2017 do 31.08.2023, za nájemné ve výši 1.495 Kč/rok, dle přílohy
č. 0755-17-P10.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně
veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- id. podíl ve výši 1/106 p. č. 1302/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 600 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huštěnovice:
- p. č. 651/8, ostatní plocha,
- p. č. 764/2, ostatní plocha,
- p. č. 764/3, ostatní plocha,
- p. č. 779/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ
00290971;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 698/79, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,
IČ 00284475;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4362/3, ostatní plocha,
- p. č. 4362/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766
17 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- p. č. 1416/2, ostatní plocha,
- p. č. 1416/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766
17 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8232/4, ostatní plocha,
- p. č. 8352/9, ostatní plocha,
- p. č. 8352/20, ostatní plocha,
- p. č. 8352/23, ostatní plocha,
- p. č. 8352/24, ostatní plocha,
- p. č. 8352/12, ostatní plocha,
- p. č. 8352/22, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 1128 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno – Veveří, IČ 70890013;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice:
- p. č. 2005/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 1395/22, ostatní plocha,
- p. č. 1395/36, ostatní plocha,
- p. č. 1395/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1005/43, ostatní plocha,
- p. č. 1084/48, ostatní plocha,
- p. č. 1084/51, ostatní plocha,
- p. č. 1084/52, ostatní plocha,
- p. č. 1084/53, ostatní plocha,
- p. č. 1084/54, ostatní plocha,
- p. č. 1084/55, ostatní plocha,
- p. č. 1084/56, ostatní plocha,
- p. č. 1084/57, ostatní plocha,
- p. č. 1084/58, ostatní plocha,
- p. č. 1084/59, ostatní plocha,
- p. č. 1084/60, ostatní plocha,
- p. č. 1084/61, ostatní plocha,
- p. č. 1084/62, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Břest, Břest 87, PSČ 76823 Břest, IČ 00287105;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2/1, ostatní plocha,
- p. č. 113/1, ostatní plocha,
- p. č. 171/28, ostatní plocha,
- p. č. 351/12, ostatní plocha,
- p. č. 440/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ
00287334;
11. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2394-68/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2750/4, ostatní plocha o výměře 57 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/1,
- p. č. 2750/5, ostatní plocha o výměře 175 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/1,
- p. č. 2750/6, ostatní plocha o výměře 350 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2098/1,
- p. č. 2750/11, ostatní plocha o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2079/3,
- p. č. 2750/12, ostatní plocha o výměře 73 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2080/2,
- p. č. 2750/13, ostatní plocha o výměře 217 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2081/4,
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- p. č. 2750/14, ostatní plocha o výměře 740 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2618/8,
- p. č. 2750/15, ostatní plocha o výměře 53 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2080/3,
od města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hutisko – Solanec a k. ú. Hutisko:
- p. č. 305/104, ostatní plocha,
- p. č. 305/105, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, PSČ 756 62
Hutisko - Solanec, IČ 00303836;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 7532/2, ostatní plocha,
- p. č. 430/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3391 od MOL Česká republika, s. r. o., se sídlem Purkyňova
2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 49450301, za cenu ve výši 5.800 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Břestek:
a)
- p. č. 2605/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1039 od *** za cenu ve výši 600 Kč;
b)
- p. č. 2598/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 519 od *** za cenu ve výši 2.350 Kč;

pracoviště

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

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 891/10, ostatní plocha,
- p. č. 891/12, ostatní plocha,
- p. č. 891/14, ostatní plocha,
- p. č. 894/11, ostatní plocha,
- p. č. 894/14, ostatní plocha,
- p. č. 894/28, ostatní plocha,
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- p. č. 894/30, ostatní plocha,
- p. č. 894/32, ostatní plocha,
- p. č. 894/44, ostatní plocha,
- p. č. 894/45, ostatní plocha,
- p. č. 894/51, ostatní plocha,
- p. č. 894/60, ostatní plocha,
- p. č. 894/66, ostatní plocha,
- p. č. 894/72, ostatní plocha,
- p. č. 894/81, ostatní plocha,
- p. č. 894/86, ostatní plocha,
- p. č. 894/90, ostatní plocha,
- p. č. 894/107, ostatní plocha,
- p. č. 894/114, ostatní plocha,
- p. č. 894/116, ostatní plocha,
- p. č. 894/118, ostatní plocha,
- p. č. 894/136, ostatní plocha,
- p. č. 894/140, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 795 od společnosti ZEAS Nedakonice, a.s., se sídlem
Nedakonice 152, 687 38 Nedakonice, IČ 25308254, za cenu ve výši 36.350 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4009/46,ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1521 od společnosti Pomoraví Babice, a.s., se sídlem Babice
52, 687 03 Babice, IČ 25318730, za cenu ve výši 5.000 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 6316, ostatní plocha,
- p. č. 6326, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 578 od *** za cenu ve výši 4.750 Kč;

pracoviště

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

pracoviště

9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
a)
- p. č. 9313/41, ostatní plocha,
- p. č. 9384/3, ostatní plocha,
- p. č. 9384/7, ostatní plocha,
- p. č. 9384/9, ostatní plocha,
- p. č. 9384/14, ostatní plocha,
- p. č. 9384/16, ostatní plocha,
- p. č. 9384/18, ostatní plocha,
- p. č. 9384/19, ostatní plocha,
- p. č. 9384/27, ostatní plocha,
- p. č. 9384/40, ostatní plocha,
- p. č. 9384/41, ostatní plocha,
- p. č. 9384/42, ostatní plocha,
- p. č. 9384/43, ostatní plocha,
- p. č. 9384/46, ostatní plocha,
- p. č. 9384/47, ostatní plocha,
- p. č. 9384/48, ostatní plocha,
- p. č. 9384/50, ostatní plocha,
- p. č. 9384/52, ostatní plocha,
- p. č. 9384/54, ostatní plocha,
- p. č. 9384/60, ostatní plocha,

pracoviště
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- p. č. 9384/65, ostatní plocha,
- p. č. 9384/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 775 od společnosti SIMMO s.r.o., se sídlem U Bechyňské dráhy
2932, 390 02 Tábor, IČ 25704052, za cenu ve výši 647.250 Kč;
b)
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/1, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/13, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 9384/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 518 od společnosti SIMMO s.r.o., se sídlem U Bechyňské dráhy
2932, 390 02 Tábor, IČ 25704052, za cenu ve výši 36.467 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1170/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1878 od ***za cenu ve výši 1.750 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
a)
- p. č. 1868/128, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 349 od ***za cenu ve výši 50 Kč;
b)
- p. č. 1868/132, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 74 od *** za cenu ve výši 800 Kč;
c)
- p. č. 1868/133, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 458 od *** za cenu ve výši 950 Kč;
d)
- p. č. 1868/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od *** za cenu ve výši 250 Kč;
e)
- p. č. 1868/144, ostatní plocha,
- p. č. 1868/145, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 486 od *** za cenu ve výši 3.650 Kč;
f)
- p. č. 1868/167, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 603 od *** *** za cenu ve výši 250 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták:
- p. č. 343/109, ostatní plocha,
- p. č. 344/91, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1683 od Zemědělského družstva vlastníků Fryšták, se sídlem
Holešovská 166, 763 16 Fryšták, IČ 00134881, za cenu ve výši 3.100 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 836/33, ostatní plocha,
- p. č. 836/34, ostatní plocha,
- p. č. 836/35, ostatní plocha,
- p. č. 836/36, ostatní plocha,
- p. č. 841/37, ostatní plocha,
- p. č. 841/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 141 od Zemědělského družstva vlastníků Fryšták, se sídlem
Holešovská 166, 763 16 Fryšták, IČ 00134881, za cenu ve výši 5.950 Kč;
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14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1817/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3269 od *** za cenu ve výši 5.110 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina:
- p. č. 1097/18, ostatní plocha,
- p. č. 1097/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 58 od ***za cenu ve výši 1.050 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachova Lhota:
a)
- p. č. 1553/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 192 od *** za cenu ve výši 11.350 Kč;
b)
- p. č. 1553/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 163 od *** za cenu ve výši 4.300 Kč;
c)
- p. č. 1553/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 225 od *** za cenu ve výši 3.850 Kč;
d)
- p. č. 1553/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 273 od *** za cenu ve výši 9.600 Kč;
e)
- p. č. 1582/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 147 od *** za cenu ve výši 6.200 Kč;
f)
- p. č. 1582/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 75 od *** za cenu ve výši 5.100 Kč;
g)
- p. č. 1582/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 244 od *** za cenu ve výši 5.050 Kč;
h)
- p. č. 1582/99, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 209 od *** za cenu ve výši 2.200 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- id. podíl ve výši ¾ p. č. 1254/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 512 od *** za cenu ve výši 188 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 5985/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 57 od ***, za cenu ve výši 550 Kč;
b)
- p. č. 6016/16, ostatní plocha,
- p. č. 6016/24, ostatní plocha,
- p. č. 6016/28, ostatní plocha,
- p. č. 6016/45, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1046 od ***, za cenu ve výši 8.750 Kč;
c)
- p. č. 6016/118, ostatní plocha,
- p. č. 6016/119, ostatní plocha,
- p. č. 6016/120, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 654 od ***, za cenu ve výši 59.000 Kč;
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d)
- p. č. 6016/127, ostatní plocha,
- p. č. 6016/130, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 133 od ***, za cenu ve výši 10.100 Kč;
e)
- id. podíl ve výši 1/16 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2488 od ***, za cenu ve výši 8 Kč;
f)
- id. podíl ve výši 2/8 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2488 od ***, za cenu ve výši 33 Kč;
g)
- id. podíl ve výši 2/8 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2488 od ***, za cenu ve výši 33 Kč;
h)
- id. podíl ve výši 1/5 p. č. 6165/8, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/5 p. č. 6165/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2135 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 641/82, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 136 od ***, za cenu ve výši 400 Kč;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 1169/64, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 222 od ***, za cenu ve výši 21.375 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Soběsuky a k. ú. Skržice:
a)
- p. č. 1086/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 106 od ***, za cenu ve výši 35.300 Kč;
b)
- p. č. 1087/2, ostatní plocha,
- p. č. 1087/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 44 od ***, za cenu ve výši 7.600 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zahnašovice:
a)
- p. č. 466/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 21 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
b)
- p. č. 466/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 33 od ***, za cenu ve výši 750 Kč;
c)
- p. č. 466/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 113 od ***, za cenu ve výši 2.550 Kč;
d)
- p. č. 466/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 146 od ***, za cenu ve výši 2.250 Kč;
e)
- p. č. 466/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 159 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;
f)
- p. č. 466/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 170 od ***, za cenu ve výši 1.950 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
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a)
- p. č. 2231/26, ostatní plocha,
- p. č. 2231/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 12 od ***, za cenu ve výši 5.900 Kč;
b)
- p. č. 2231/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 29 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
c)
- p. č. 2159/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 78 od ***, za cenu ve výši 2.450 Kč;
d)
- p. č. 2159/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 370 od ***, za cenu ve výši 250 Kč;
e)
- p. č. 2231/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1103 od COOP družstva HB, se sídlem U Rajské zahrady
1912/3, 130 00 Praha 3, IČ 00032115, za cenu ve výši 8.600 Kč;
f)
- p. č. 2231/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1063 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany:
- p. č. 350/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 664 od ***, za cenu ve výši 8.250 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
a)
- p. č. 3649, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 78 od ***, za cenu ve výši 3.000 Kč;
b)
- p. č. 3648, ostatní plocha,
- p. č. 3674, ostatní plocha,
- p. č. 3677, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 246 od ***, za cenu ve výši 11.200 Kč;
c)
- p. č. 3647, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 427 od LAM - PLAST, spol. s r.o., se sídlem Střížovice 86, 768
21 Střížovice, IČ 18189105, za cenu ve výši 1.150 Kč;
26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
a)
- p. č. 2268, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 237 od ***, za cenu ve výši 2.550 Kč;
b)
- p. č. 2275, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 289 od ***, za cenu ve výši 2.100 Kč;
c)
- p. č. 2274, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 441 od***, za cenu ve výši 1.700 Kč;
d)
- p. č. 2317, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 471 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- p. č. 232/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 534 od ***, za cenu ve výši 3.150 Kč;
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28. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pornice:
- p. č. 1841/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 646 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
29. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k.ú. Tučapy u Holešova:
- p. č. 490/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 64 od AGROVA a.s., se sídlem Osvobození 85, 768 42
Prusinovice, IČ 25303589, ***, za cenu ve výši 3.300 Kč;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- id. podíl ve výši 1/3 p. č. 1084/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 940 od Zámoraví a.s., se sídlem Břest 307, 768 23 Břest, IČ
25313045, za cenu ve výši 650 Kč;
31. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- id. podíl ve výši 1/12 p. č. 21/150, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2203 od ***, za cenu ve výši 967 Kč;
32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
a)
- p. č. 3073/25, ostatní plocha,
- p. č. 3073/26, ostatní plocha,
- p. č. 3073/72, ostatní plocha,
- p. č. 3073/76, ostatní plocha,
- p. č. 3073/82, ostatní plocha,
- p. č. 3073/84, ostatní plocha,
- p. č. 3073/91, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 916 od ***, za cenu ve výši 26.300 Kč;
b)
- p. č. 3073/75, ostatní plocha,
- p. č. 3073/77, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 449 od ***, za cenu ve výši 4.000 Kč;
c)
- p. č. 3073/74, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 617 od ***, za cenu ve výši 800 Kč;
33. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
a)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od ***za cenu ve výši 24.231 Kč;
b)
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 9.566 Kč;

35/63

R21/17

c)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131/p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 24.229 Kč;
d)
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 22/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 14.029 Kč;
e)
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 24/524 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 7.651 Kč;
f)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 24.219 Kč;
g)
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131/p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 15/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 19.130 Kč;
h)
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 33 od *** za cenu ve výši 8.926 Kč;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 2.749 Kč;
b)
- id. podíl ve výši 20/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 20/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.446 Kč;

36/63

R21/17

c)
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 19/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 2.751 Kč;
d)
- id. podíl ve výši 17/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 17/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.229 Kč; e)
- id. podíl ve výši 30/524 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 30/524 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.084 Kč;
f)
- id. podíl ve výši 13/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 13/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.880 Kč;
g)
- id. podíl ve výši 21/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 21/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 3.038 Kč;
h)
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 14/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 252 od *** za cenu ve výši 1.012 Kč;
II. schválit:
1. souhlasné prohlášení včetně jeho přílohy č. 1 činěné Zlínským krajem, *** a ***
dle přílohy č. P03;
2. nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci do vlastnictví Zlínského kraje, a
to včetně veškerých jeho součástí a příslušenství:
- id. podílu ve výši 1/2 na pozemku p. č. 16535/6, ostatní plocha/silnice,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí, po právní moci usnesení o dodatečném
projednání dědictví (vedeno u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 34 D
640/2015) od ***za kupní cenu ve výši 1.025 Kč;
III. předat nemovité věci uvedené v částech A. - B. 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;
IV. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0138/Z06/17 ze dne 19.06.2017 – bod B. 4.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
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A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 638/5, ostatní plocha,
- p. č. 638/6, ostatní plocha,
- p. č. 638/7, ostatní plocha,
- p. č. 638/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 413 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví obce
Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ 00290971;
2. pozemku
- p. č. 107/5, ostatní plocha, o výměře 362 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 107/3 geometrickým plánem č. 5171431/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
3. pozemků
- p. č. 3407/3, ostatní plocha,
- p. č. 3407/4, ostatní plocha,
- p. č. 3418/2, ostatní plocha,
- p. č. 3430/3, ostatní plocha,
- p. č. 3430/4, ostatní plocha,
- p. č. 3430/5, ostatní plocha,
- p. č. 3430/6, ostatní plocha,
- p. č. 3430/7, ostatní plocha,
- p. č. 3433/4, ostatní plocha,
- p. č. 3433/5, ostatní plocha,
- p. č. 3433/10, ostatní plocha,
- p. č. 3518/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 493 pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, do vlastnictví
města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky, IČ
00284611;
4. pozemku
- p. č. 3430/8, ostatní plocha, o výměře 196 m2,
odděleného z původních pozemků p. č. 3433/9, 3430/2, 3430/1 a 3418/1
geometrickým plánem č. 1943-23/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky,
do vlastnictví města Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské
Klobouky, IČ 00284611;
5. pozemku
- p. č. 1101/3, ostatní plocha, o výměře 494 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 22326/2010, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina, do vlastnictví města
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky, IČ
00284611;
6. pozemků
- p. č. 465/2, ostatní plocha,
- p. č. 467/2, ostatní plocha,
- p. č. 467/3, ostatní plocha,
- p. č. 467/4, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 192 pro obec a k. ú. Machová, do vlastnictví obce
Machová, Machová 120, 763 01 Mysločovice, IČ 00568651;
7. pozemků
- p. č. 2427/24, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2427/6, ostatní plocha, o výměře 104 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2427/6 geometrickým plánem č. 2394181/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice, do vlastnictví města Luhačovice, nám.
28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
8. pozemků
- p. č. 7/2, ostatní plocha,
- p. č. 7/3, ostatní plocha,
- p. č. 7/4, ostatní plocha,
- p. č. 7/5, ostatní plocha,
- p. č. 66/12, ostatní plocha,
- p. č. 698/18, ostatní plocha,
- p. č. 698/78, ostatní plocha,
- p. č. 762/2, ostatní plocha,
- p. č. 762/5, ostatní plocha,
- p. č. 762/6, ostatní plocha,
- p. č. 762/7, ostatní plocha,
- p. č. 777/13, ostatní plocha,
- p. č. 777/15, ostatní plocha,
- p. č. 1500/23, ostatní plocha,
- p. č. 1500/78, ostatní plocha,
- p. č. 1500/82, ostatní plocha,
- p. č. 1500/84, ostatní plocha,
- p. č. 1500/85, ostatní plocha,
- p. č. 1532/11, trvalý travní porost,
- p. č. 1535/3, trvalý travní porost,
- p. č. 1545/14, lesní pozemek,
- p. č. 1545/15, lesní pozemek,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice, do vlastnictví města
Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ 00284475, a to s tím, že
obdarovaný nepřevede pozemky p. č. 698/18 a p. č. 698/78 na třetí osobu po dobu
10 let od jejich nabytí do svého vlastnictví; v případě porušení této podmínky uhradí
obdarovaný dárci částku ve výši ceny zjištěné ke dni převodu;
9. pozemku
- p. č. 777/17, ostatní plocha, o výměře 531 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 777/12 geometrickým plánem č. 210725/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice, do vlastnictví města Slušovice, nám.
Svobody 25, 763 15 Slušovice, IČ 00284475;
10. pozemků
- p. č. 4578/4, ostatní plocha,
- p. č. 4578/16, ostatní plocha,
- p. č. 4582/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do vlastnictví
obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;
11. pozemku
- p. č. 951/25, vodní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú.
Biskupice u Luhačovic, do vlastnictví obce Biskupice u Luhačovic, Biskupice 120,
763 41 Biskupice, IČ 00283771;
12. pozemku
- p. č. 60/1, ostatní plocha, o výměře 2025 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 60 geometrickým plánem č. 483-78/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hostišová, do vlastnictví obce Hostišová, Hostišová 100,
763 01 Mysločovice, IČ 00568562;
13. pozemků
- p. č. 977/4, ostatní plocha,
- p. č. 977/5, ostatní plocha,
- p. č. 978/2, ostatní plocha,
- p. č. 978/4, ostatní plocha,
- p. č. 1012/3, ostatní plocha,
- p. č. 1012/4, ostatní plocha,
- p. č. 1012/5, ostatní plocha,
- p. č. 1084/3, ostatní plocha,
- p. č. 1084/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 880 pro obec a k. ú. Břest, do vlastnictví obce Břest,
Břest 87, PSČ 76823 Břest, IČ 00287105;
14. pozemků
- p. č. 1076/2, ostatní plocha o výměře 607 m 2,
- p. č. 1076/3, ostatní plocha o výměře 344 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1076 geometrickým plánem č. 195155/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Hoštice a k. ú. Hoštice u Litenčic, do vlastnictví obce
Hoštice, Hoštice 74, PSČ 768 13 Hoštice, IČ 00544574;
15. pozemků
- p. č. 252/3, ostatní plocha,
- p. č. 2087/11, ostatní plocha,
- p. č. 2089/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1427 pro obec a k. ú. Koryčany, do vlastnictví města
Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
16. pozemků
- p. č. 2079/10, ostatní plocha o výměře 167 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2079/5,
- p. č. 2079/11, ostatní plocha o výměře 39 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2079/5,
- p. č. 2096/2, ostatní plocha o výměře 773 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/2,
- p. č. 2096/3, ostatní plocha o výměře 3267 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/3,
- p. č. 2096/4, ostatní plocha o výměře 78 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/2,
- p. č. 2096/5, ostatní plocha o výměře 14 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/2,
geometrickým plánem č. 2394-68/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany, do
vlastnictví města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
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17. pozemků
- p. č. 1400/8, ostatní plocha,
- p. č. 1400/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko do
vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, PSČ 756 62 Hutisko - Solanec, IČ
00303836;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel:
1. pozemků
- p. č. 6415/56, ostatní plocha,
- p. č. 6439/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví MOL Česká
republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
49450301, za kupní cenu ve výši 220.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 6096/14, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 282 pro obec a k. ú. Halenkov, do vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 3.088 Kč + DPH v zákonné
výši;
3. pozemku
- p. č. 2427/25, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2427/6 geometrickým plánem č. 2394181/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice do vlastnictví VAVRYS CZ s.r.o., se
sídlem Hradisko 882, 763 26 Luhačovice, IČ 41601319, za kupní cenu ve výši
211.200 Kč;
4. pozemku
- p. č. 6481/16, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV
č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s. p., se
sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, za kupní cenu ve výši
7.900 Kč;
5. pozemků
- p. č. st. 1832, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro rodinnou
rekreaci č. e. 86,
- p. č. 4399/6, ostatní plocha,
- p. č. 4400/3, ostatní plocha,
- p. č. 4400/7, trvalý travní porost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 583 pro obec a k. ú Vizovice do vlastnictví *** za kupní cenu ve
výši 1.214.138 Kč;
C. směnu nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství:
pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 1506/48, ostatní plocha,
- p. č. 1506/88, ostatní plocha,
- p. č. 1506/90, ostatní plocha,
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- p. č. 1506/91, ostatní plocha,
- p. č. 1522/12, ostatní plocha,
- p. č. 1506/84, zahrada,
- p. č. 1506/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava,
za pozemky ve vlastnictví obce Žlutava, Žlutava 271, 763 61 Napajedla,
IČ 00284734:
- p. č. 1506/37, ostatní plocha,
- p. č. 1506/89, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žlutava.
D. rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2017 dle přílohy č. 0757-17-P08.

46

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R21/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 5460/91, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5460/75 geometrickým plánem č. 570218/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa;
2. pozemků
- p. č. 2598/61, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 2598/62, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2598/22 geometrickým plánem č. 94551/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek;
3. pozemků
- p. č. 3351, orná půda,
- p. č. 3387, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1937 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice.

47

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů, poskytnutí účelového příspěvku na provoz na
rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R21/17

schvaluje
1. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
u příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č.
0687-17-P01;
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2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 100.352 Kč příspěvkové
organizaci Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č. 0687-17-P02.

48

Kultura – změna fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R21/17

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č.
0741-17-P01.

49

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R21/17

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

50

Doprava - Investiční záměry, dodatek k IZ, změna č. 7 plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2017, změna závazných ukazatelů na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R21/17

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1325/110/04/17, k provedení díla „Silnice III/05018: Zlechov",
o celkových nákladech 30.645.000 Kč, dle příloh č. 0691-17-P02a a č. 0691-17P02b;
A2) investiční záměr č. 1326/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/490: Rymice",
o celkových nákladech 19.996.000 Kč, dle přílohy č. 0691-17-P03;
A3) investiční záměr č. 1321/110/04/17, k provedení díla „Silnice
III/01880:Prostřední Bečva, místní část Bácov, most ev. č. 01880-1", o celkových
nákladech 6.711.000 Kč, dle přílohy č. 0691-17-P04;
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B) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č.
1317/110/04/17-01/08/17 k provedení díla „Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov“; o
celkových nákladech 23.429.000 Kč, dle přílohy č. 0691-17-P05;
C) změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle příloh č. 0691-17P06a až č. 0691-17-P06j;
D) navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, ve výši 15.409.000 Kč na celkovou výši
394.774.900 Kč, dle přílohy č. 0691-17-P07.

51

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R21/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0139/2017, dle přílohy č. 0672-17-P01.

52

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 63 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování obce Jankovice (okr. Uherské
Hradiště), dle přílohy č. 0673-17-P02.

53

Rámec programu RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP04-18 "Podpora
ekologických aktivit v kraji", dle přílohy č. 0674-17-P01.

54

Rámec programu RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP08-18 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0676-17-P01.
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Rámec programu RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP17-18 Podpora zmírnění
následků sucha v lesích, dle přílohy č. 0677-17-P01.

56

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 včetně jeho Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb
Zlínského kraje" a aktualizaci Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v
rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018, dle
příloh č. 0678-17-P02 až č. 0678-17-P04.
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Rámec programu SOC01-18 Programu na podporu sociálně zdravotních
aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu SOC01-18 Program na
podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018, dle přílohy č. 0682-17-P01.
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Sociální služby - Individuální podpora 2017 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R21/17

schvaluje
1) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI:
a) pro Potravinovou banku ve Zlínském kraji, z. s., IČ 04024915, se sídlem Hrbová
1561, 755 01 Vsetín, ve výši 50.000 Kč na projekt "Potravinová banka ve Zlínském
kraji" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0685-17-P07;
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b) pro Centrum pro rodinu Zlín z. s., IČ 48473936, se sídlem Okružní 5298, 760 05
Zlín, ve výši 60.000 Kč na projekt "Středisko Family Point a Senior Point Zlín" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0685-17-P08;
c) pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., IČ 22831738, se sídlem
Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava, ve výši 20.000 Kč na projekt "Poradny SOS
MaS, z. s., ve Zlínském kraji v roce 2017" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0685-17-P09;
d) pro Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s., IČ 22832793, se sídlem
Mečová 368/5, 602 00 Brno, ve výši 15.000 Kč na projekt "Obrana spotřebitele ve
Zlínském kraji" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0685-17-P10;
2) neposkytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, pro organizaci "Anděl", z. s., IČ 66934702, se sídlem Kelč penzion 290, 756 43 Kelč, ve výši 42.000 Kč na projekt Inkluze v praxi při příležitosti
oslav 15. výročí založení denního stacionáře Anděl Kelč - Nebojme se spolu smát z
důvodů uvedených v příloze č. 0685-17-P01.
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Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R21/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0146/2017, dle přílohy č. 0686-17-P03;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu na rok 2017 ve výši 878.131,55 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0686-17-P04.
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Sociální služby - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R21/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, číslo D/0351/2017/SOC mezi Zlínským krajem a organizací
ONKO Zlín spolek, IČ 2492415, se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0684-17-P03.
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Sociální služby - Aktualizace č. 1 transformačního plánu příspěvkové
organizace Centrum ÁČKO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R21/17

schvaluje
aktualizaci č. 1 transformačního plánu Centra Áčko, příspěvkové organizace, se
sídlem Valašské Meziříčí, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851710,
dle přílohy č. 0683-17-P04.
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Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje
pro rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R21/17

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje pro rok 2017 uvedený v příloze č. 0688-17-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2017, uvedený v příloze č. 068817-P03;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského pro rok 2017, dle přílohy č. 0688-17-P04;
2. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k Mimořádnému
manažerskému ocenění, dle přílohy č. 0688-17-P05;
3. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 pěti
pracovníkům po 15.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2017, uvedeným v příloze č. 0688-17-P06.
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Rámec programu RP19-18 na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec RP19-2018 Programu na podporu
škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování, dle přílohy č.
0717-17-P01.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R21/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0153/2017, dle přílohy č. 0723-17-P01.
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Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R21/17

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, dle
přílohy č. 0724-17-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ
62334808, dle přílohy č. 0724-17-P03;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0724-17-P04;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0724-17-P05;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0724-17-P06;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště,
IČ 46254323, dle přílohy č. 0724-17-P09;
2. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00845060, o 200.000 Kč
na 100.000 Kč. Odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele schválilo Zastupitelstvo
Zlínského kraje usnesením č.0013/Z02/16 ze dne 19.12.2016;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2017, dle přílohy č. 0724-17-P11;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace:
a) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00845060, k posílení fondu
investic ve výši 300.000 Kč, dle přílohy č. 0724-17-P07;
b) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843393, k posílení fondu investic ve výši 130.000 Kč, dle
přílohy č. 0724-17-P08;
c) Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46254323, k posílení fondu investic ve výši 105.000 Kč, dle přílohy č.
0724-17-P10.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R21/17

schvaluje
podání návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Základní
umělecké školy Uherské Hradiště, IČ 46254323, příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem, s účinností od 01.09.2017:
a) zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese
Rastislavova 2214, 686 03 Staré Město;
b) výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese
Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město;
c) výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese Za
Radnicí 1823, 686 03 Staré Město;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 28.08.2017.
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Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R21/17

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R21/17

souhlasí
s uzavřením:
1. smlouvy o nájmu mezi TOPDOORS, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Vésky,
Zámostí 11, 686 01, IČ 25541935, a příspěvkovou organizací Gymnázium Uherské
Hradiště, IČ 60371684, a to na dobu neurčitou od 01.09.2017, dle přílohy č. 072617-P02;
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2. smlouvy o výpůjčce mezi Městem Staré Město se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686
02 Staré Město, IČ 00567884, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola
Uherské Hradiště, IČ 46254323, a to na dobu neurčitou od 01.09.2017, dle přílohy
č. 0726-17-P03 a 0726-17-P04;
3. smlouvy o nájmu prostoru mezi Městem Uherský Brod se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463, a příspěvkovou organizací Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, a to na dobu
určitou 10 let do 15.09.2027, dle přílohy č. 0726-17-P05 a č. 0726-17-P06.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R21/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, a to:
- ozvučovací aparatura, inventární číslo HM 94, pořizovací cena 214.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2003,
- kopírovací stroj SHARP SF 2025, inventární číslo HM 78, pořizovací cena 165.813
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1999,
vše formou ekologické likvidace;
2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, a to plynový kotel KG 150,
inventární číslo 95-4/0538, pořizovací cena 140.400 Kč, zůstatková cena 55.471 Kč,
rok výroby 2010, formou likvidace odbornou firmou.
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Podpora řemesel v odborném školství - smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace soukromým školám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R21/17

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vyplacení finančních příspěvků žákům v
rámci "podpory řemesel v odborném školství" soukromým středním školám:
1. Střední škola letecká s. r. o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
26286033, ve výši 176.200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0719-17-P06;
2. Střední škola obchodně technická s. r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
760 01 Zlín, IČ 26215829, ve výši 140.800 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0719-17-P07;
3. MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 25318390, ve výši 128.700 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0719-17-P08;
4. Střední škola služeb s. r. o., se sídlem Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 25500091, ve výši 24.500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0719-17-P09.
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Mezinárodní projekt ve školství - dodatek ke Grantové smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R21/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke Grantové smlouvě číslo 2015-CZ01-KA202-013743, dle
přílohy č. 0718-17-P01;
2. změnu č. 2 Projektového rámce projektu The STEM Engagement Europe, dle
přílohy č. 0718-17-P03.
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Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R21/17

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0152/2017, dle přílohy č. 0733-17-P01;
B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT v členění:
1. Tělovýchovný spolek Komňa, IČ 61704229, se sídlem č. p. 200, 687 71 Komňa,
ve výši 50.000 Kč na projekt Výměna oken sokolovny Tělovýchovného spolku
Komňa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy
č. 0733-17-P11;
2. Junák - český skaut, středisko Holešov, z. s., IČ 47935847, se sídlem Pivovarská
1419, 769 01 Holešov, ve výši 70.000 Kč na projekt Rekonstrukce skautské základny
Wapiti - II. etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 0733-17-P12;
3. Aerobik klub Zlín, z. s., IČ 26680769, se sídlem Benešovo nábřeží 1739/54, 760
01 Zlín, ve výši 30.000 Kč na akci Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness
týmech, Holandsko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0733-17-P13;
C) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
za podmínky schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0017/2017 Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 11.09.2017, pro Tomáš Vančura, IČ 05430941, se sídlem
Solanec pod Soláněm 596, 756 62 Hutisko-Solanec, ve výši 75.000 Kč na projekt
Příprava Tomáše Vančury na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0733-17-P14;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., IČ 46956808, se sídlem Stonky 860,
686 01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na akci 60. ročník Slováckého běhu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0733-17-P15;

51/63

R21/17

2. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, se sídlem Svat. Čecha
1137, 688 01 Uherský Brod, ve výši 200.000 Kč na projekt Hygienické zázemí
sokolovny a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0733-17-P16;
3. František Bambuch, IČ 18957242, se sídlem Velké Karlovice 280, 756 06 Velké
Karlovice, ve výši 300.000 Kč na projekt Modernizace lyžařského areálu Bambuch
v obci Velké Karlovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace dle přílohy č. 0733-17-P17;
4. Obec Poličná, IČ 01265741, se sídlem č. p. 144, 757 01 Poličná, ve výši 20.000
Kč na akci Fotbalový turnaj "TARAHUNSKÝ POHÁR 2017" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0733-17-P18;
5. Gymnastika Zlín z. s., IČ: 26983761, se sídlem Kvítková 4191, 760 01 Zlín, ve
výši 300.000 Kč na projekt Multifunkční sportovní hala a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0733-17-P19.
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Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R21/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI
MLÁDEŽE A SPORTU v členění, dle přílohy č. 0743-17-P03, a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace, dle vzoru v příloze č. 074317-P05 a č. 0743-17-P02b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI
MLÁDEŽE A SPORTU z důvodu a v členění dle přílohy č. 0743-17-P03;
c) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programové dotace z Fondu
Zlínského kraje, č. D/0738/2017/ŠK/1, mezi Zlínským krajem a příjemcem dotace
SK Spartak Hulín – kopaná, z. s., IČ 06240968, se sídlem Antonína Dvořáka 1214,
768 24 Hulín, dle přílohy č. 0743-17-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci Programu MaS01-17
JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU v členění dle přílohy č.
0743-17-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle
vzoru v příloze č. 0743-17-P05 a č. 0743-17-P02b.
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Financování kultury a zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit opatření podpory Financování kultury a
zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0730-17-P02.

75

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu KUL01-18 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy č. 0731-17-P02, a rámec programu
KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu, dle přílohy č. 0731-17-P03.

76

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu KUL01-17 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 2.kolo, dle přílohy č. 0768-17-P02;
schvaluje
KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo, dle přílohy č. 076817-P01, a Žádost Programu KUL01-17, dle přílohy č. 0768-17-P03, a to za podmínky
schválení rámce tohoto programu v zastupitelstvu kraje;
jmenuje
s účinností od 12.10.2017 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí,
2.kolo ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje;
členové - PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Jindřich Ondruš, bytem *** ***, PSČ 756 04,
Mgr. Jiří Severin, bytem ***, 760 01 Zlín; PhDr. Zdeňka Friedlová, bytem ***, 760 05
Zlín 5, náhradníci - Mgr. Pavel Macura, bytem ***, 760 05 Zlín; PhDr. Pavel Popelka,
CSc., bytem ***, 687 65 Strání.
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77

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu KUL04-18 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0732-17-P02;
schvaluje
KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji, dle přílohy č.
0732-17-P03, a Žádost Programu KUL04-18, dle přílohy č. 0732-17-P04, a to za
podmínky schválení rámce Programu KUL04-18, dle přílohy č. 0732-17-P02,
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a
navržení výše poskytovaných dotací v rámci KUL04-18 Program na podporu
audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný,
členové - PhDr. Romana Habartová, Jindřich Motýl, JUDr. Martin Růžička, Jan
Maxa, náhradníci - doc. PhDr. Martin Šmatlák, doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

78

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazných ukazatelů rozpočtu p. o. v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R21/17

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR:
1. Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizaci, dle přílohy č. 073817-P03;
2. Muzeu regionu Valašsko, příspěvkové organizaci, dle přílohy č. 0738-17-P04;
3. Muzeu Kroměřížska, příspěvkové organizaci, dle přílohy č. 0738-17-P05;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0140/2017, dle přílohy č. 0738-17-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2017 příspěvkovým organizacím v
oblasti kultury, dle přílohy č. 0738-17-P06.
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79

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R21/17

ruší
v usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.03.2017 č. 0244/R10/17 - v část
schvaluje písm. b) bod 1. a bod 2., kterými Rada Zlínského kraje schválila
neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-17, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0266-17-P05, v členění:
1. Římskokatolická farnost Nivnice, Náměstí Míru 178, 687 51 Nivnice
IČ 46256512
ve výši 100.000 Kč
Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anděla Strážného v Nivnici, 1. etapa.
2. Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, Hlavní 148, 763 10 Hvozdná
IČ 66597714
ve výši 200.000 Kč
Oprava nástěnné malby v divadle ve Hvozdné
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-17, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu:
1. Římskokatolické farnosti Nivnice, Náměstí Míru 178, 687 51 Nivnice
IČ 46256512
ve výši 100 000 Kč na projekt Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anděla
Strážného v Nivnici, 1. etapa
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle
přílohy č. 0737-17-P02;
2. Kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné, Hlavní 148, Hvozdná
IČ 66597714
ve výši 100 000 Kč na projekt Oprava nástěnné malby v divadle ve Hvozdné
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle
přílohy č. 0737-17-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zrušit v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.05.2017 č.
0108/Z05/17. v část schvaluje písm. b) bod 1. a bod 2., kterými Zastupitelstva
Zlínského kraje schvállilo neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje
- sekce KULTURA, Programu KUL03-17:
1. Městu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
ve výši 49 800 Kč na projekt Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
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2. Římskokatolické farnosti Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300 000 Kč na projekt Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v
Jalubí, 1. etapa;
3. Obci Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 150.000 Kč na projekt Oprava vnějších okenních výplní na zámku v
Brankách;
b) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-17, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu:
1. Městu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
ve výši 49 800 Kč na projekt Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého;
2. Římskokatolické farnosti Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300 000 Kč na projekt Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v
Jalubí, 1. etapa;
3. Obci Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 60.000 Kč na projekt Oprava vnějších okenních výplní na zámku v Brankách;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0737-17-P04 a č. 737-17-P05;
c) schválit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace, a to:
1. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1194/2017/KUL mezi Zlínským
krajem a obcí Jarohněvice se sídlem Jarohněvice 8, 768 01 Jarohněvice, IČ
00544515, dle přílohy č. 0737-17-P06;
2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1195/2017/KUL mezi Zlínským
kraje a obcí Veletiny, se sídlem Veletiny 218, 687 33 Veletiny IČ: 00542385, dle
přílohy č. 0737-17-P07.

80

Kultura - Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském
kraji na léta 2018–2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R21/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2017, dle přílohy č. 0735-17-P02;
souhlasí
se způsobem zpracování Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve
Zlínském kraji na léta 2018–2025;
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ukládá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče zajistit zpracování Koncepce účinnější
péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025, v souladu s
přílohou č. 0735-17-P01, v termínu do 30.09.2018.

81

Kultura - dodatky ke smlouvám o výpůjčkách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R21/17

souhlasí
1) s uzavřením Dodatku č. 14 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 02.09.2013 mezi
Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ
70947422, a 14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou organizací, IČ 72563346, dle
příloh č. 0734-17-P02 až č. 0734-17-P04;
2) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 25.08.2016 mezi
Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 00089982 a
Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ 00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati
1266, 765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 0734-17-P06;
3) s uzavřením následujících Dodatků ke Smlouvám o výpůjčkách mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 70947422 a
Statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín:
a) Dodatek č. 1/17 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 19.09.2006
týkající se prostor obvodní knihovny ul. Podlesí IV 5302, Zlín, dle přílohy č. 0734-17P09;
b) Dodatek č. 2/17 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 20.08.2004
týkající se prostor obvodní knihovny ul. Díly IV 3691, Zlín, dle přílohy č. 0734-17P10;
c) Dodatek č. 2/17 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 01.07.2015
týkající se prostor obvodní knihovny ul. Okružní 4699, Zlín, dle přílohy č. 0734-17P11.

82

Kultura - uznání "Lidová stavba roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R21/17

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve
Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví vlastníku
nemovitosti, dle přílohy č. 0739-17-P02;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníku vítězné stavby, dle přílohy č.
0739-17-P03.
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83

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R21/17

schvaluje
a) udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé
ovládání dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání
těchto zkušeností budoucím generacím laureátům, dle přílohy č. 0744-17-P05;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace, IČ
00092126, odkoupit výrobky od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2017;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0144/2017, dle přílohy č.0744-17-P04;
d) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč v rámci udělení titulu "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje" každému z oceněných, dle přílohy č. 0744-17P05.

84

Kultura - Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce
2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R21/17

uděluje
a) ocenění nejlepší knihovník Zlínského kraje v roce 2017, dle přílohy č. 0736-17P02
b) ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2017, dle přílohy č. 0736-17-P02
c) mimořádné osobní ocenění roku 2017 radního Mgr. Miroslava Kašného, dle
přílohy č. 0736-17-P02;
schvaluje
a) poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih dle
vlastního výběru, dle přílohy č. 0736-17-P03;
b) poskytnutí finančních darů ve výši 10.000 Kč každé oceněné knihovně, dle přílohy
č. 0736-17-P03.

85

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R21/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 2.375.000 Kč Knihovně Kroměřížska, p. o., IČ 00091120, se sídlem Slovanské
nám. 3920, 767 01 Kroměříž na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2017 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0740-17-P01;
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2) poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 66.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 2.452.000 Kč Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana, p. o., IČ 00092118, se
sídlem Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2017 a uzavření dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0740-17-P02;
3) poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve výši 57.000 Kč na celkovou dotaci ve
výši 2.356.000 Kč Masarykově veřejně knihovně Vsetín, IČ 00851817, se sídlem
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
ve Zlínském kraji v roce 2017 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0740-17-P03.

86

Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu administrativní budovy č. 21 ve
Zlíně - oprava atiky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R21/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Stavební úpravy objektu administrativní budovy č. 21 ve Zlíně – oprava atiky", dle
přílohy č. 0749-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele BOSS Company s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9, IČ
28817184;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem BOSS Company s.r.o., Ocelkova 643/20,
198 00 Praha 9, IČ 28817184, dle přílohy č. 0749-17-P02 a č. 0749-17-P03.

87

Modernizace výtahů a úprava vstupních prostor do budovy 21 - prověřovací
studie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R21/17

schvaluje
1. zařazení akce:
"Úprava vstupních prostor a přemístění informačního kiosku ve 2. NP budovy č. 21"
o celkových nákladech 4.500.000 Kč do Střednědobého plánu akcí reprodukce
majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0745-17-P01;
2. zadání zpracování:
a) prověřovací studie na akci "Úprava vstupních prostor a přemístění informačního
kiosku ve 2. NP budovy č. 21",
b) prověřovací studie na akci "Modernizace výtahů V1 až V4 " před zařazením do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje.
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88

Uzavření Dodatku č. 1 s Českou poštou, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R21/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby mezi Zlínským krajem a Českou poštou, s. p., IČ 47114983, se
sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, dle přílohy č. 0748-17-P01.

89

Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R21/17

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0750-17-P01 a č. 0750-17-P02;
bere na vědomí
nabídku nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci
hospodářství kraje, dle přílohy č. 0750-17-P03.

90

Zajištění souladu s požadavky GDPR (Nařízení EP a Rady EU 2016/679) pro
krajský úřad a krajem zřizované organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R21/17

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR
a návrhů potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro Krajský úřad
Zlínského kraje a pro příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem se
společností I3 Consultants s.r.o., IČ 27921344, se sídlem Praha 6 - Řepy, K Trninám
945/34, PSČ 163 00, ve znění dle přílohy č. 0751-17-P01.

91

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R21/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Templářskými slavnostmi pořádanými Muzeem regionu Valašsko, příspěvková
organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574;
2) GASTRO - FOLKLORNÍM festivalem v Liptále pořádaným obcí Liptál, se sídlem
Liptál 331, 756 31 Liptál, IČ 00304051, a Folklorním spolkem Lipta Liptál, se sídlem
č. p. 83, 756 31 Liptál, IČ 26523752;
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3) XIV. ročníkem "Slovácký ovál" pořádaným pobočným spolkem Autoklub v AČR
Březolupy, se sídlem č. p. 475, 687 13 Březolupy, IČ 62831950;
4) 3. ročníkem akce Dny britského filmu a kultury pořádaným Městskými kiny
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Míru 951, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00836265;
5) kulturní akcí "Floria LÉTO 2017 - Rozkvetlá Kroměříž" pořádanou společností
TEXTIL INVEST s. r. o., se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČ 25376977;
6) 47. ročníkem automobilové soutěže "Barum Czech Rally Zlín 2017" pořádaným
pobočným spolkem AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, se sídlem Hornomlýnská
3715, 760 01 Zlín, IČ 00530417;
7) Festivalem dechových hudeb Pod Javorinú pořádaným obcí Strání, Na Kopci 321,
687 65 Strání, IČ 00291340, v roce 2017;
8) VIII. ročníkem Poháru moravsko - slovenského partnerství a XII. ročníkem Poháru
starosty města Holešova v parkurovém skákání pořádaným spolkem JK AZAVERO
z. s., se sídlem č. p. 189, 687 07 Tupesy, IČ 27058972;
9) koncertem u příležitosti 25. výročí Charity Holešov a současně zahajovacím
koncertem podzimní části festivalu Musica Holešov pořádaným Charitou Holešov,
se sídlem Tovární 1407, 769 01 Holešov, IČ 47930063;
10) vydáním knihy "Hřebčín Napajedla po 130 letech" Ing. Daliborem Gregorem, se
sídlem podnikání Havlíčkova 1753/2, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 40301371;
11) projektem "První pomoc pro prvňáčky" realizovaným Zdravotnickou záchrannou
službou Zlínského kraje, p. o., se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137;
12) diskusním setkání s hejtmanem Zlínského kraje pořádaným společností
VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice,
IČ 01440578;
13) 4. ročníkem folklorního festivalu "Setkání se Světlovanem" pořádaným
Folklorním souborem SVĚTLOVAN, z. s., se sídlem Husova 684, 687 71 Bojkovice,
IČ 62831682;
14) X. ročníkem běžeckých závodů pro celou rodinu Valachiarun 2017 pořádaným
spolkem Valachiarun.cz, se sídlem Stará Cesta 1782, 755 01 Vsetín, IČ 22757422;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad:
1) charitativní akcí s názvem NEBOJME SE SPOLU SMÁT pořádanou spolkem
"Anděl", z. s., se sídlem č. p. 290, 756 43 Kelč, IČ 66934702;
2) koncertem u příležitosti 25. výročí Charity Holešov a současně zahajovacím
koncertem podzimní části festivalu Musica Holešov pořádaným Charitou Holešov,
se sídlem Tovární 1407, 769 01 Holešov, IČ 47930063;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad XVII. ročníkem Krajské
konference o EVVO pořádaným spolkem LÍSKA, z. s., se sídlem Michala Urbánka
436, 755 01 Vsetín, IČ 28558863.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - realizace úspor energie OPŽP - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R21/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – realizace úspor energie – budova patologie a ubytovna „Na
nožkách““ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0711-17-P01 až
č. 0711-17-P13, výzvou osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0711-17P14 a současným uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Pavel Mitáš, Ing. František
Mikeštík, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Petr
Burša, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Pavel Mitáš a Jan Vrbka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Pavel Mitáš, Ing. Milan Štábl, MBA, Ing. Karol
Muránsky, Martina Chovancová, DiS., Ing. Marek Slabý, a náhradníky: Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal Uherek,
Bc. Boris Vrbka;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00
Brno, IČ 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – realizace úspor energie – budova
patologie a ubytovna „Na nožkách“" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 0711-17-P15.
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Doprava - Investiční požadavek Rekonstrukce počítačového vybavení AVS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R21/17

schvaluje
investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na akci „Rekonstrukce
počítačového vybavení AVS", o celkových nákladech 131.991,64 Kč, dle přílohy č.
0769-17-P01.
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Podání žádostí o podporu do výzvy č. 26 Integrovaného regionálního
operačního programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R21/17

souhlasí
1. s podáním žádosti o podporu na projekt Rozvoj krajského digitálního úložiště
PACS snímků do výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu;
2. s podáním žádosti příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, o podporu na projekt Zefektivnění komunikace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje
do výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu;
3. se záměrem pořídit informační systém v rámci projektu Rozvoj krajského
digitálního úložiště PACS snímků (centrální webový portál a portál, základní SW,
virtualizační a komunikační servery, datová úložiště, přepínače, firewally);
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu na
projekt Rozvoj Krajského digitálního úložiště PACS snímků do výzvy č. 26.
Integrovaného regionálního operačního programu v termínu do 31.08.2017;
2. řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČ 62182137, předložit žádost o podporu na projekt Zefektivnění komunikace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje
do výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu v termínu do
31.08.2017.
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Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
11.09.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R21/17

schvaluje
návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
11.09.2017 uvedený v příloze č. 0700-17-P02.

Zlín 21. srpna 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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