R31/18
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 31. zasedání dne 03.12.2018
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Informace o bankovních účtech Zlínského kraje a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R31/18

bere na vědomí
informaci o bankovních účtech Zlínského kraje, platebních kartách a úrokových
sazbách uvedenou v důvodové zprávě;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu schválit zřízení dvou kreditních plateb na jméno hejtmana a ředitele
KÚ k bankovnímu účtu č. 1827632/0800 Zlínského kraje vedeného u České
spořitelny a. s., s úvěrovým rámcem na každou kartu 150.000 Kč, bezúročným
obdobím do 35 dnů a s úrokovou sazbou 25 % p. a.;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0237/2018, dle přílohy č. 1166-18-P01.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R31/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství úplatným převodem
pozemků a staveb:
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. st. 847, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m 2, jehož součástí je stavba
č. p. 791, rodinný dům,
- p. č. 861/7, zahrada, o výměře 298 m 2,
- p. č. st. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2,
- stavby bez č.p./č.e., garáž, která stojí na pozemku p. č. st. 3348,
zapsaných na LV č. 1457 od manželů ***Nádražní 791,***, za cenu ve výši 2.900.000
Kč;
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II. předat nemovité věci uvedené v části I. tohoto usnesení:
- k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, a
to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Předběžná oznámení - Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou osobní drážní dopravou od 15. 12. 2019 - tratě č. 281, 303 a 305

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R31/18

schvaluje
1) přímé zadání jako způsob uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících od 15.12.2019 pro provozní soubor Zlínský kraj - tratě č. 281, 303 a 305;
2) předběžná oznámení do Úředního věstníku EU k uzavření smlouvy formou
přímého zadání na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou, dle příloh č. 1184-18-P01 a č. 1184-18-P02.

Zlín 3. prosince 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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