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Z ASTUPI TELS TVO ZLÍ NSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 10. zasedání dne 17.03.2010

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0235/Z10/10

be re n a vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0206-10ZP01.

2.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0236/Z10/10

be re n a vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 9. a 10. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0207-10Z-P01.

3.

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0237/Z10/10

be re n a vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0208-10Z-P01,
b) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0208-10Z-P02,
c) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje dle přílohy č. 0208-10Z-P03,
d) Výboru pro záležitosti Evropské unie Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č.
0208-10Z-P04;
2. ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje,
b) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
d) Výboru strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0238/Z10/10

schvaluje
záměry prodeje nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1628/3, trvalý travní porost,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
2. nemovitostí
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/1,
- p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/2,
- p. č. st. 1845/2, zastavená plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/3,
- p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez če/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/4,
- p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/5,
- p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- zem. stavby bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 1845/6,
- p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, formou výběrového řízení dle přílohy č. 016510Z-P02.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0239/Z10/10

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 829/2, ostatní plocha,
- p. č. 829/3, ostatní plocha,
- p. č. 829/4, ostatní plocha,
- p. č. 829/5, ostatní plocha,
- p. č. 829/6, ostatní plocha,
- p. č. 829/7, ostatní plocha,
- p. č. 829/8, ostatní plocha,
- p. č. 829/9, ostatní plocha,
- p. č. 829/10, ostatní plocha,
- p. č. 829/11, ostatní plocha,
- p. č. 829/12, ostatní plocha,
- p. č. 829/13, ostatní plocha,
- p. č. 829/14, ostatní plocha,
- p. č. 829/15, ostatní plocha,
- p. č. 829/16, ostatní plocha,
- p. č. 829/17, ostatní plocha,
- p. č. 829/18, ostatní plocha,
- p. č. 829/19, ostatní plocha,
- p. č. 829/21, ostatní plocha,
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- p. č. 829/22, ostatní plocha,
- p. č. 829/23, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 439 pro obec Rožnov pod
Radhoštěm a k. ú. Hážovice, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm,
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271;
2. částí pozemků:
- díl "u1" o výměře 0,08 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "l1" o výměře 113 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "y" o výměře 48 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "k" o výměře 39 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1715/1),
- díl "v1" o výměře 2 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1740/1),
- díl "b" o výměře 5 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1847/1),
- p. č. 1715/8, ostatní plocha o výměře 199 m2, (oddělený z pozemku p. č. 1715/1),
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č.1367-171/2007,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov, do vlastnictví města Holešov, Masarykova
628, 769 17 Holešov, IČ 00287172;
3. pozemků:
- p. č. 5383/4, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 5383/5, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1306-302/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice,
- p. č. 5343/8, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1305-302/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice,
do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
4. pozemku:
- p. č. 1163/2, ostatní plocha o výměře 71 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 280-128/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Brusné, do vlastnictví obce Brusné, 768 61 Brusné 93,
IČ 00287091;
5. pozemků:
- p. č. 753/5, ostatní plocha, o výměře 712 m2,
- p. č. 10/3, ostatní plocha, o výměře 390 m2,
- p. č. 10/6, ostatní plocha, o výměře 342 m2,
- p. č. 110/7, ostatní plocha, o výměře 411 m2,
- p. č. 753/4, ostatní plocha, o výměře 428 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Valašské Meziříčí-město, do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387.
6. pozemků a jejich částí:
- p. č. 4433/21, ostatní plocha,
- p. č. 4496/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín,
- díl "d" o výměře 564 m2, oddělený z p. č. 4433/15,
- p. č. 4433/74, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 4433/77, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
- p. č. 4433/78, ostatní plocha, o výměře 137 m2,
- p. č. 4433/89, ostatní plocha, o výměře 99 m2,
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- p. č. 4433/95, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 4433/97, ostatní plocha, o výměře 87 m2,
- p. č. 4433/15, ostatní plocha, o výměře 521 m2,
- p. č. 4433/61, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
- p. č. 4433/62, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 4433/69. ostatní plocha, o výměře 26 m2,
- p. č. 4433/70, ostatní plocha, o výměře 60 m2,
- p. č. 4433/71, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 4433/72, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 4433/73, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
- p. č. 4433/80, ostatní plocha, o výměře 106 m2,
- p. č. 4433/81, ostatní plocha, o výměře 22 m2,
- p. č. 4433/86, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- p. č. 4433/90, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 4433/92, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 4433/93, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1460-43/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín,
do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
7. částí pozemků:
- dílu "g" o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p. č. 1485/1,
- dílu "e" o výměře 26 m2, odděleného z pozemku p. č. 1476/1,
- dílu "d" o výměře 7 m2, odděleného z pozemku p. č. 1476/1,
- dílu "h" o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p. č. 1485/1,
geometrickým plánem č. 941-0058/2009, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov, k. ú. Lukov u
Zlína, do vlastnictví obce Lukov, K Lúčkám 350, 763 17 Lukov, IČ 00284173;
8. pozemků:
- p. č. 3369/9, ostatní plocha,
- p. č. 3369/10, ostatní plocha,
- p. č. 3369/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1089 pro obec a k. ú. Otrokovice, do
vlastnictví města Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ
00284301;
9. pozemku:
- p. č. 1609, ostatní plocha, o výměře 290 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1843-8/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
10. pozemků:
- p. č. 2605/1, ostatní plocha,
- p. č. 2605/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Nedachlebice,
do vlastnictví obce Nedachlebice, Nedachlebice 250, 687 15 Nedachlebice, IČ
00291145;
11. pozemků:
- p. č. 3250/5, ostatní plocha,
- p. č. 3250/6, ostatní plocha,
- p. č. 3250/7, ostatní plocha,
- p. č. 3250/14, ostatní plocha,
- p. č. 3250/15, ostatní plocha,
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- p. č. 3250/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1397 pro obec a k. ú. Topolná, do
vlastnictví obce Topolná, Topolná 420, 687 11 Topolná, IČ 00291421;

B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem nezahrnuté v kupní ceně
uhradí kupující:
1. pozemků:
- p. č. 3579/5, ostatní plocha, o výměře 32 m2,
- p. č. 3579/6, ostatní plocha, o výměře 111 m2,
- p. č. 3579/7, ostatní plocha, o výměře 63 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1602-8151/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice, do vlastnictví Antonína Hlaváče,
Valašská Bystřice 584, 756 27 Valašská Bystřice, za cenu ve výši 11.289 Kč;
2. pozemků:
- p. č. 833/11, ostatní plocha,
- p. č. 833/12, ostatní plocha,
- p. č. 833/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7640 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště, do vlastnictví Beďa Transport, s.r.o., Pod Svahy č. 989, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 25590731, za cenu ve výši 59.794 Kč;
3. pozemku:
- p. č. 243/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7640 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště, do vlastnictví Ing. Jiřího Křena, Březolupy 215, 687 13 Březolupy, za
cenu ve výši 293.817 Kč;
4. pozemku:
- p. č. st. 1504/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4813 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví Ing. Bohumila Valenty, Klukova
2055, 686 03 Staré Město, za cenu ve výši 13.196 Kč;
5. pozemku:
- p. č. 2191/4, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú.
Solanec pod Soláněm, do vlastnictví Horského hotelu Čarták s. r. o., se sídlem
Solanec pod Soláněm 186, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 27798801, za cenu ve výši
381.100 Kč,
za podmínky, že se nabyvatel v kupní smlouvě zaváže, že bude udržovat
komunikaci jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2010 dle přílohy č. 0167-10Z-P18.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0240/Z10/10

schvaluje
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků, případně jejich částí:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4433/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1460-43/2009,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4433/64, ostatní plocha, o výměře 591 m2,
- p. č. 4433/65, ostatní plocha, o výměře 317 m2,
- p. č. 4433/82, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
- p. č. 4433/83, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 4433/85, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 4433/91, ostatní plocha, o výměře 47 m2,
- p. č. 4477/3, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
- p. č. 4495/4, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
3. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1367-171/2007,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Holešov:
- díl "i" o výměře 5 m2, oddělený z p. č. 1767,
- díl "e" o výměře 4 m2, oddělený z p. č. 1773,
- díl "s1" o výměře 0,08 m2, oddělený z p. č. 1778/3,
- díl "d" o výměře 20 m2, oddělený z p. č. 1842,
- díl "w" o výměře 10 m2, oddělený z p. č. 1735/1,
- díl "v" o výměře 87 m2, oddělený z p. č. 1738/2,
- díl "p1" o výměře 48 m2, oddělený z p. č. 1738/1,
- díl "n1" o výměře 301 m2, oddělený z p. č. 1739,
- díl "h1" o výměře 42 m2, oddělený z p. č. 1522/1,
- díl "i1" o výměře 12 m2, oddělený z p. č. 1522/2,
- díl "j1" o výměře 15 m2, oddělený z p. č. 1673,
- díl "r" o výměře 109 m2, oddělený z p. č. 1738/1,
- díl "s" o výměře 106 m2, oddělený z p. č. 1738/2,
- díl "n+p" o výměře 93 m2, oddělený z p. č. 1739,
- díl "m1" o výměře 3 m2, oddělený z p. č. 1740/4,
- díl "j" o výměře 1 m2, oddělený z p. č. 1767,
- díl "t1" o výměře 0,05 m2, oddělený z p. č. 1773,
- díl "g" o výměře 1 m2, oddělený z p. č. 1842,
od města Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172;
4. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2297-293/2008,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí-město:
- p. č. 766/14, ostatní plocha, o výměře 977 m2,
od města Valašké Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú.
Hážovice:
- p. č. 830/2, ostatní plocha,
- p. č. 831/3, ostatní plocha,
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zapsané na LV č. 10001 od města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271;
6.vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březolupy a k. ú. Březolupy:
- id. podílu ve výši 1/8 z p. č. 3491/5 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;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2760/44 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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nezdenice a k. ú. Nezdenice:
- p. č. 738 vodní plocha
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5403/3 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;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé
Karlovice:
- p. č. 2369/2 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;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 980/58, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od Statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924;
12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1843-8/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 295/8, ostatní plocha, o výměře 292 m2,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedachlebice:
- p. č. 2605/30, ostatní plocha,
- p. č. 2605/47, ostatní plocha,
- p. č. 2605/50, ostatní plocha,
- p. č. 2605/51, ostatní plocha,
- p. č. 2605/53, ostatní plocha,
- p. č. 2605/54, ostatní plocha,
- p. č. 2605/55, ostatní plocha,
- p. č. 2605/60, ostatní plocha,
- p. č. 2605/82, ostatní plocha,
- p. č. 2605/146, ostatní plocha,
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- p. č. 2605/147, ostatní plocha,
- p. č. 2605/148, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nedachlebice, Nedachlebice 250, 687 15
Nedachlebice, IČ 00291145;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Topolná:
- p. č. 3250/10, ostatní plocha,
- p. č. 3250/11, ostatní plocha,
- p. č. 3250/13, ostatní plocha,
- p. č. 3250/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Topolná, Topolná 420, 687 11 Topolná, IČ
00291421;

B. bezúplatným převodem staveb včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
- stavebních objektů a provozních souborů vybudovaných v rámci realizace stavby
dráhy "ČD DDC, Modernizace trati do 160 km/hod Moravský Písek - Huštěnovice",
a to SO 27-18-01 Silniční komunikace II. tř. S 9,5/60 v podjezdu km 131,510, v
délce 460 m v uzlovém úseku Zafúkané, staničení 0,400 - 0,860 km na
pozemkových parcelách č. 668/10, č. 668/16, č. 668/17, č. 668/22, č. 668/32, č.
745/2, č. 745/4, č. 1984/9, č. 1984/10, č. 1984/11, č. 1984/12, č. 1984/13, č.
1984/14 a č. 1090/106, vše v k. ú. Nedakonice, SO 27-27-02 Čerpací jímka mostu
km 131,510 a PS 27-27-01 Technologie čerpací jímky u mostu km 131,510 na
pozemkové parcele č. 668/32 v k. ú. Nedakonice, od ČR - Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČ 70994234;

C. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1166/4 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1531 od FINE DREAM, s. r. o., U Papírny 614/9, Praha 7,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27245039, za cenu ve výši 21.550 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Návojná a k. ú. Návojná:
a)
- p. č. 1986/13, ostatní plocha,
- p. č. 1986/22, ostatní plocha,
- p. č. 1986/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 43 od Marie Častulíkové, bytem Kamenec 834, Brumov,
763 31 Brumov-Bylnice 1, a Marie Oharkové, bytem Na Uličce 1362, 765 02
Otrokovice, za cenu ve výši 177.760 Kč;
b)
- p. č. 1986/7, ostatní plocha,
- p. č. 1986/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 177 od Jany Večerové, bytem Návojná 39, 763 32 Nedašov
za cenu ve výši 6.040 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velký Ořechov a k. ú. Velký Ořechov:
- p. č. 1505/48, ostatní plocha,
- p. č. 1520/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 259 od Zdeňka Hasoně, bytem třída 3. května 803,
Malenovice, 763 02 Zlín 4
za cenu ve výši 6.040 Kč;

8/33

Z10/10
!! Po opravě administrativní chyby !!
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 8759, ostatní plocha,
- p. č. 11149/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1291 od Jarmily Martinkové, bytem Dědina 28, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 2.300 Kč;
b)
- p. č. 11064, ostatní plocha,
- p. č. 11065, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3341 od Boženy Peprníčkové, bytem Kunovská 73, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 1.800 Kč;
c)
- p. č. 11072, ostatní plocha,
- p. č. 11073, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3345 od Dany Šarfové, bytem L. Váchy 168, 760 01 Zlín cenu
ve výši 2.400 Kč;
d)
- p. č. 11148/3, ostatní plocha,
- p. č. 11148/23, ostatní plocha,
- p. č. 11149/35, ostatní plocha,
- p. č. 11151/3, ostatní plocha,
- p. č. 11153/11, ostatní plocha,
- p. č. 11153/33, ostatní plocha,
- p. č. 11154/30, ostatní plocha,
- p. č. 11154/34, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 24.750 Kč;
e)
- p. č. 11151/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3325 od Pavla Páče, bytem Ostrožská Lhota 28, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 2.300 Kč;
f)
- p. č. 11153/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2271 od Ludmily Chmelařové, bytem Ostrožská Lhota 193,
687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 2.200 Kč;
g)
- p. č. 11154/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2400 od Jana Turčinka a Boženy Turčinkové, oba bytem
Ostrožská Lhota 397, 687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 1.650 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
a)
- p. č. 4549/8, ostatní plocha,
- p. č. 4553/17, ostatní plocha,
- p. č. 4555/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 1.650 Kč;
b)
- p. č. 4173, ostatní plocha,
- p. č. 4489, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1812 od města Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 687
24 Uherský Ostroh, IČ 00291480, za cenu ve výši 1.000 Kč;
c)
- p. č. 4293, ostatní plocha,
- p. č. 4551/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2193 od Antonína Hrušky, bytem Dlouhá 417, 687 24 Uherský
Ostroh, Pavla Hrušky, bytem V Zahradách 321, 687 24 Uherský Ostroh, Jiřiny
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Hruškové, bytem Zemědělská 17, 687 24 Uherský Ostroh za cenu ve výši 3.600
Kč;
d)
- p. č. 4366, ostatní plocha,
- p. č. 4551/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2202 od Bohumila Zajíčka, bytem Zemědělská 15, 687 24
Uherský Ostroh, Františky Zajíčkové, bytem Sídliště 816, 687 24 Uherský Ostroh
za cenu ve výši 5.050 Kč;
e)
- p. č. 4503, ostatní plocha,
- p. č. 4553/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2216 od Ivany Zámečníkové, bytem Hradišťská 250, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 1.600 Kč;
f)
- p. č. 4505, ostatní plocha,
- p. č. 4553/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1274 od Zdeňka Mahdala a Ireny Mahdalové, oba bytem
Šaripova 1804, 688 01 Uherský Brod za cenu ve výši 1.600 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
a)
- p. č. 1520/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2191 od Boženy Peprníčkové, bytem Kunovská 73, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 1.650 Kč;
b)
- p. č. 1520/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2197 od Dany Šarfové, bytem L. Váchy 168, 760 01 Zlín za
cenu ve výši 1.050 Kč;
c)
- p. č. 1518/19, ostatní plocha,
- p. č. 1519/10, ostatní plocha,
- p. č. 1519/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1795 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 2.050 Kč;
d)
- p. č. 1515/10, ostatní plocha,
- p. č. 1516/38, ostatní plocha,
- p. č. 1517/19, ostatní plocha,
- p. č. 1517/21, ostatní plocha,
- p. č. 1518/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 687
24 Uherský Ostroh, IČ 00291480, za cenu ve výši 5.400 Kč;
e)
- p. č. 1518/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 87 od Ing. Vlasty Elknerové, bytem Pod Vinohrady 344, 686
01 Uherské Hradiště - Sady za cenu ve výši 1.800 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/20, ostatní plocha,
- p. č. 3304/110, ostatní plocha,
- p. č. 8158/7, ostatní plocha,
- p. č. 8160/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2472 od Ing. Marcely Uhlířové, bytem Novoveská 1080, 687
25 Hluk za cenu ve výši 47.480 Kč;
b)
- p. č. 3304/83, ostatní plocha,
- p. č. 8161/4, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 3217 od Ing. Jana Straňáka, bytem Antonínská 384, 687 25
Hluk a Jitky Straňákové, bytem Novoveská 484, 687 25 Hluk za cenu ve výši
5.130 Kč;
c)
- p. č. 8158/9, ostatní plocha,
- p. č. 8160/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3646 od Jany Polákové, bytem Hlavní 500, 687 25 Hluk za
cenu ve výši 12.280 Kč;
d)
- p. č. 8158/19, ostatní plocha,
- p. č. 8159/16, ostatní plocha,
- p. č. 8160/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 326 od Ing. Jana Straňáka, bytem Antonínská 384, 687 25
Hluk za cenu ve výši 5.590 Kč;
e)
- p. č. 8158/24, ostatní plocha,
- p. č. 8160/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3778 od Mgr. Jarmily Štefaníkové, bytem Na Bělince 1631,
686 04 Kunovice za cenu ve výši 16.960 Kč;
f)
- p. č. 8161/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2899 od Jiřího Suchánka a Marie Suchánkové, oba bytem
Antonínská 723, 687 25 Hluk za cenu ve výši 2.380 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožská
Lhota:
a)
- p. č. 4695/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1376 od Jarmily Martinkové, bytem Dědina 28, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 450 Kč;
b)
- p. č. 4656/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1377 od obce Ostrožská Nová Ves, se sídlem Dědina 161,
687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, za cenu ve výši 500 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březolupy a k. ú. Březolupy:
a)
- p. č. 757/29, orná půda,
zapsaného na LV č. 621 od Dany Červenkové, bytem Březolupy 384, 687 13
Březolupy za cenu ve výši 350 Kč;
b)
- p. č. 757/59, orná půda,
zapsaného na LV č. 592 od Marie Poláčkové, bytem Nádražní 1397, 765 02
Otrokovice, Ing. Františka Vyorálka, bytem Holubova 803/10, 638 00 Brno - Lesná
za cenu ve výši 5.500 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Traplice a k. ú. Traplice:
- p. č. 3132/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 104 od Josefa Kupce, bytem Jankovice 79, 687 04 Traplice za
cenu ve výši 3.520 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 346-126/2007,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
- p. č. 1530/3, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
od Josefa Kupce, bytem Jankovice 79, 687 04 Traplice za cenu ve výši 160 Kč;
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12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
a)
- p. č. 1530/10, ostatní plocha,
- p. č. 1530/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 481 od Římskokatolické farnosti Bílovice, se sídlem Bílovice
42, 687 12 Bílovice, IČ 46257969, za cenu ve výši 15.350 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedachlebice a k. ú. Nedachlebice:
a)
- p. č. 2605/112, ostatní plocha,
- p. č. 2605/113, ostatní plocha,
- p. č. 2605/120, ostatní plocha,
- p. č. 2605/121, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 902 od Římskokatolické farnosti Bílovice, se sídlem Bílovice
42, 687 12 Bílovice, IČ 46257969, za cenu ve výši 3.820 Kč;
b)
- p. č. 2605/59, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 324 od Ing. Zdeňka Řezníčka, bytem Nedachlebice 233, 687
12 Bílovice a Ing. Miroslavy Řezníčkové, bytem Nedachlebice 233, 687 12 Bílovice
za cenu ve výši 760 Kč;
c)
- p. č. 2605/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 225 od Alice Bystroňové, bytem Břenkova 2964/19, 700 30
Ostrava–Zábřeh, Josefy Čevelové, bytem Nedachlebice 189, 687 12 Bílovice,
Antonína Hrbáčka, bytem Komenského 42, 373 33 Nové Hrady, manželů Jana a
Jany Hrbáčkových, oba bytem Svárov 79, 687 12 Bílovice, Rostislava Hrbáčka,
bytem Pavlovova 2630/23, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Marie Staníkové, bytem
Masarykova 1184, 763 02 Zlín-Malenovice za cenu ve výši 5.220 Kč;
d)
- p. č. 2605/145, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 89 od Markéty Krušoftové, bytem Očadlíkova 642/44, 769 01
Holešov, Gabriely Kubové, bytem Slunečná 367, 250 83 Škvorec, Ilony Pelcové,
bytem Koldům 1580, 436 01 Litvínov, Karla Režňáka ml., bytem Dukelská 567, 768
24 Hulín, Karla Režňáka st., bytem Dukelská 567, 768 24 Hulín, Josefa Škrabala,
bytem Včelary 317, 687 12 Bílovice za cenu ve výši 13.760 Kč;
D. dohodami o narovnání v rozsahu a dle podmínek uvedených v přílohách č.
0163-10Z-P01 a č. 0163-10Z-P02;
be re n a vědomí
informaci o odmítnutí nabídky na převod nemovitého majetku učiněnou
Olomouckým krajem, a to:
- část pozemku p. č. 2003/2 o výměře cca 50m2.

7.

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0241/Z10/10

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč obci Drnovice, IČ 00557889, na pořádání pietního aktu k 65.
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výročí vypálení osady Ploština dne 18. dubna 2010;
b) ve výši 40.000 Kč Městskému divadlu Zlín, p. o., IČ 00094838, na slavnostní
vystoupení Městského divadla Zlín ve Slovenském národním divadle v Bratislavě v
květnu 2010;
c) ve výši 65.000 Kč na pořádání XII. Mezinárodního atletického halového mítinku
ve dnech 4.-5.03.2010 v Otrokovicích a ve výši 80.000 Kč na pořádání XV. ročníku
Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek „O pohár osvobození města
Otrokovice“ve dnech 7.-9. května 2010 TJ Jiskře Otrokovice, IČ 18152805;
d) ve výši 15.000 Kč obci Držková, IČ 00568546, na pořádání III. ročníku
Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2010;
2. změnu příjemce neinvestiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč na vybavení
kanceláří a počítačového vybavení Krajského ředitelství Zlínského kraje schválené
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0190/Z09/09 ze dne 16.12.2009 ze
subjektu ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČ 75151499, na
subjekt Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767.

8.

Dotace obcím na vyrozumívací a varovací systémy a věcné prostředky
požární ochrany

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0242/Z10/10

schvaluje
poskytnutí dotací níže uvedeným obcím:
a) účelové investiční dotace na vyrozumívací a varovací systémy:
1. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 250.000 Kč,
2. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 200.000 Kč,
3. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 200.000 Kč,
4. obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 160.000 Kč,
5. obec Hostětín, IČ 00542296, ve výši 150.000 Kč,
6. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 150.000 Kč,
7. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 150.000 Kč,
8. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 135.000 Kč,
9. obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 100.000 Kč,
10. obec Střelná, IČ 00304310, ve výši 100.000 Kč,
11. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 100.000 Kč,
12. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 80.000 Kč,
13. obec Vážany, IČ 00542318, ve výši 80.000 Kč,
14. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 45.000 Kč;
b) účelové investiční dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
2. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
3. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
4. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
5. obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, ve výši 180.000 Kč, na nákup
zásahového dopravního automobilu
6. obec Pravčice, IČ 00544566, ve výši 180.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
7. obec Rokytnice, IČ 70805202, ve výši 100.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
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8. obec Rusava, IČ 00287709, ve výši 100.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
9. obec Šarovy, IČ 00837296, ve výši 130.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
10. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 130.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
11. město Zubří, IČ 00304492, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu;
c) účelové neinvestiční dotace na opravy a nákup věcných prostředků požární
ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Horní Lapač, IČ 00287199, ve výši 80.000 Kč, na opravu požární stříkačky
a nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
2. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 60.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
3. obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 30.000 Kč, na nákup radiostanic a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
4. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 24.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
5. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 85.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
6. obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, ve výši 16.000 Kč, na nákup
věcných prostředků,
7. obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 90.000 Kč na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků,
8. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 20.000 Kč na nákup plovoucího čerpadla,
9. obec Lubná, IČ 00287458, ve výši 60.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu,
10. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 120.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
11. obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši 80.000 Kč, na nákup dýchací
techniky,
12. obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 25.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
13. obec Pačlavice, IČ 00287580, ve výši 50.000 Kč, na opravu požární stříkačky a
na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
14. obec Prasklice, IČ 00380849, ve výši 80.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků,
15. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 13.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
16. obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 35.000 Kč, na nákup věcných prostředků
17. obec Topolná, IČ 00291421, ve výši 60.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
18. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 140 000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
19. obec Valašská Senice, IČ 00635774, ve výši 50.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a opravu zásahového dopravního automobilu,
20. obec Vrbka, IČ 47930284, ve výši 64.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků, plovoucího čerpadla a na opravu požární
stříkačky,
21. obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 43.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
22. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 55.000 Kč, na opravu požární stříkačky.

9.

Metodický pokyn MP/14 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci
v orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0243/Z10/10

schvaluje
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1. metodický pokyn MP/14/04/09 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za
práci v orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje dle přílohy č.
0202-10Z-P01;
2. navýšení odměn členům Kontrolního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje za
práci v II. pololetí roku 2009 ve výši dle přílohy 0202-10Z-P02.

10.

Přesuny finančních prostředků v rámci Odboru investic

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0244/Z10/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/005/2010 dle přílohy č. 0150-10Z-P02.

11.

SPZ Holešov - majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0245/Z10/10

schvaluje
a) nabytí nemovitosti do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně její součásti
úplatným převodem pozemku p. č. 2386/7, orná půda, zapsaným v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Holešov na LV č. 2350 od Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Tovární 1268, 769 01 Holešov, IČ 63080303, za cenu ve výši 5.220 Kč;
b) záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- části pozemku p. č. 2243/2, vodní plocha, o výměře do 9 000 m2, oddělené
následně zpracovaným geometrickým plánem z původního pozemku o celkové
výměře 12 822 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 1529-159/2009
ověřeného příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec k. ú. Holešov
za pozemky ve vlastnictví ČR - Zemědělská vodohospodářská správa:
- p. č. 2313/1, vodní plocha,
- p. č. 2341/20, ostatní plocha,
- p. č. 2341/28, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2600 pro obec a k. ú. Holešov
- p. č. 3704/2, vodní plocha o výměře 3 608 m2, vzniklého z původních pozemků
dle geometrického plánu č. 1529-159/2009 ověřeného příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec k. ú. Holešov;
c) bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje včetně všech jejich
součástí a příslušenství, a to:
1. budovy č. p. 1665, občanská vybavenost, na p. č. 2774/4,
2. pozemků
- p. č. 2774/3, ostatní plocha, jiná plocha,
- p. č. 2774/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2774/5, ostatní plocha, jiná plocha,
- p. č. 3687/2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha,
- p. č. 3687/3, ostatní plocha, zeleň,
vše zapsáno v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov,
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3. pozemku
- p. č. 2774/6, travní porost, o výměře 312 m2, odděleného z původních pozemků
geometrickým plánem č. 1554-21/2010 ověřeným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec k. ú. Holešov
do vlastnictví ČR - Český hydrometeorologický ústav se sídlem Na Šabatce 17,
143 06 Praha 4-Komořany, IČ 00020699, s tím, že náklady spojené s převodem
uhradí nabyvatel;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0148/Z07/09 ze dne 16.09.2009,
písm. a) - p. č. 2386/7.

12.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, navýšení návratné
finanční výpomoci a poskytnutí investičních dotací na akce
spolufinancované z operačních programů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0246/Z10/10

schvaluje
1. navýšení návratné finanční výpomoci:
a) o částku 3.491.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, IČ 61716677, na projekt "Přeshraniční systém inovačního vzdělávání
ve středním odborném školství" dle přílohy č. 0155-10Z-P01,
b) o částku 31.012.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na akci "Regionální centrum odborného
vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu" dle přílohy č. 0155-10ZP02,
c) o částku 5.640.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Uherský Brod, IČ 14450437, na akci "Centrum pro výuku hi-technologií" dle přílohy
č. 0155-10Z-P03,
d) o částku 2.397.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, na akci „Zlepšení kvality bydlení pro seniory se zvýšenou
ošetřovatelskou péčí" dle přílohy č. 0155-10Z-P04,
e) o částku 6.723.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, na akci „Zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými
potřebami" dle přílohy č. 0155-10Z-P05;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.508.000 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro
seniory Buchlovice" dle přílohy č. 0155-10Z-P06;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského
Meziříčí", ve výši 6.000.000 Kč dle přílohy č. 0155-10Z-P07;
4. poskytnutí investiční dotace:
a) příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,
Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Regionální
centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve
Vsetíně " ve výši 644.000 Kč dle přílohy č. 0155-10Z-P08,
b) příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci
akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o - stavební obnova a modernizace zámku
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Lešná u Valašského Meziříčí" ve výši 3.763.000 Kč dle přílohy č. 0155-10Z-P09;
5. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2010 dle přílohy č. 0155-10Z-P10;
6. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 266.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na projekt "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti" dle přílohy č. 0155-10Z-P11.

13.

Dotace v oblasti dopravy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0247/Z10/10

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 435.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu,
IČ 70898219, se sídlem Letňanská 24, 190 00 Praha 9, na zajištění akcí v oblasti
prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP), regionálním
koordinátorem pro Zlínský kraj;
2. ve výši 80.000 Kč městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem Náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve
Valašském Meziříčí v roce 2010;
3. ve výši 150.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Otrokovicích v roce 2010;
4. ve výši 150.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí
115/1, 767 01 Kroměříž, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Kroměříži v roce 2010;
5. ve výši 60.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Brodě v roce 2010;
6. ve výši 60.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Hradišti v roce 2010.
7. poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 35.000 Kč obci Šarovy, IČ
00837296, na pořízení a instalaci stacionárního měřiče rychlosti.

14.

Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0248/Z10/10

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa – Housacar,
Paseky 528, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 12296309, dle přílohy č. 009010Z-P01 a č. 0090-10Z-P15;
b) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Ohrada 791,
755 01 Vsetín, IČ 45192120, dle přílohy č. 0090-10Z-P02 a č. 0090-10Z-P16;
c) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s.,
Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ 26950529, dle přílohy č. 0090-10Z-P03 a
č. 0090-10Z-P17;
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d) dodatek č. 5 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, IČ 27752968, dle přílohy č. 009010Z-P04 a č. 0090-10Z-P18;
e) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL - First Transport Lines, a.
s., Letecká 8, 796 23 Prostějov, IČ 46345850, dle přílohy č. 0090-10Z-P05 a č.
0090-10Z-P19;
f) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov a. s., Boršovská
2228, 697 34 Kyjov, IČ 49447009, dle přílohy č. 0090-10Z-P06 a č. 0090-10ZP20;
g) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Veolia Transport Morava a. s.,
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25827405, dle přílohy č.
0090-10Z-P07 a č. 0090-10Z-P21;
h) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Brněnská
ul. 48, 695 01 Hodonín, IČ 60747536, dle přílohy č. 0090-10Z-P08 a č. 0090-10ZP22;
i) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Jiřího
Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov – Vyškov-město, IČ 26950731, dle přílohy č. 009010Z-P09 a č. 0090-10Z-P23;
j) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s., Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, dle přílohy č. 0090-10Z-P10 a č.
0090-10Z-P24;
g) dodatek č. 7 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín –
Otrokovice, s. r. o., Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ 60730153, dle přílohy č.
0090-10Z-P11;
2. navýšení původních částek úhrady prokazatelné ztráty na celkových:
a) pro dopravce Karel Housa – Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, z původních 12.400.000 Kč na celkových 13.809.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, z původních
119.500.000 Kč na celkových 131.727.100 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, z
původních 51.000.000 Kč na celkových 54.693.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, z původních 57.500.000 Kč na celkových
63.268.300 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, z původních 950.000 Kč na celkových 1.061.200 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, z
původních 2.400.000 Kč na celkových 2.496.700 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava - Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, z původních 6.000.000 Kč na celkových
6.423.600 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536, z
původních 340.000 Kč na celkových 405.700 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov - město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, z původních 560.000 Kč na celkových 565.800 Kč;
j) pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, IČ
70994226, z původních 240.841.000 Kč na celkových 331.718.000 Kč;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2010 dle přílohy č. 0090-10Z-P14.

15.

Otevřené brány 2010

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0249/Z10/10

schvaluje
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poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu mezd průvodců v sakrálních památkách,
a to:
a) Římskokatolické farnosti Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, Velehrad, IČ
46956484, ve výši 30.000 Kč,
b) obci Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, IČ 00304417, ve výši 10.000 Kč.

16.

Projekt: "Trenčiansky a Zlínský kraj v historických souvislostech a dnes"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0250/Z10/10

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0155/Z07/09 ze dne 16.09.2009 - část
schvaluje, bod 1, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo zajištění
spolufinancování projektu "Trenčiansky a Zlínský kraj v historických souvislostech
a dnes" ve výši 269.997 Kč partnerovi projektu Slováckému muzeu v Uherském
Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126 dle přílohy č. 0565-09Z-P02.

17.

Projekt: "Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a
udržitelný rozvoj pohraničí!"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0251/Z10/10

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.12.2009 č. 0209/Z09/09, kterým
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
1. předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu
Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 za účelem realizace projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!", jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem kraje a platným
Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje;
2. zabezpečení realizace projektu "Hledáme společné řešení na ochranu životního
prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" po schválení žádosti o nenávratný finanční
příspěvek;
3. zajištění spolufinancování projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" ve výši 1.100.000 Kč pro Zlínský
kraj (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Zlínského kraje v projektu) z
prostředků Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 1089-09Z-P02;
4. zajištění spolufinancování ve výši 250.000 Kč formou dotace pro Energetickou
agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, (tj. 10 % z celkových uznatelných
nákladů Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., v projektu) z prostředků
Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 1089-09Z-P02 na realizaci projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!";
5. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 765.000 Kč Energetické agentuře
Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 1089-09Z-P02, za podmínky
schválení projektu "Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a
udržitelný rozvoj pohraničí!" k financování z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR - ČR 2007-2013;
6. partnerství mezi Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajom, IČ
36126624, při přípravě a realizaci projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" dle podmínek stanovených
dohodou o spolupráci dle přílohy č. 1089-09Z-P04;
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7. "Prehlasenie o partnerstve" mezi Zlínským krajem a Trenčianskym
samosprávnym krajom, IČ 36126624, dle přílohy č. 1089-09Z-P03 k projektu
"Hledáme společné řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
pohraničí!";
8. uzavření dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 mezi Zlínským
krajem a Trenčianskym samosprávnym krajom, IČ 36126624, dle přílohy č. 108909Z-P04, za podmínky schválení projektu "Hledáme společné řešení na ochranu
životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!" k financování z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013.

18.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dodatek ke smlouvě o
dotaci, investiční a neinvestiční účelová dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0252/Z10/10

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s. IČ 27688313, dle přílohy č. 0144-10Z-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3090/2009/STR s
Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s. IČ 27688313, dle přílohy č. 014410Z-P03,
3. navýšení dotace Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, o
částku 120.000 Kč na udržitelnost projektu "Založení energetické agentury",
4. změnu závazného vztahu rozpočtu - závazný ukazatel Energetická agentura ZK
- dotace, položka běžná dotace na udržitelnost projektu "Založení energetické
agentury", a to zvýšení částky na 3.359.000 Kč,
5. poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4.000.000 Kč Povodí Moravy, s.
p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, na opravu opevnění
Baťova kanálu v úseku Babice-Spytihněv a opravu hráze řeky Moravy v
Napajedlích;
6. uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí podpory č.
D/1046/2008/ŘDP mezi Zlínským krajem a obcí Ratiboř, IČ 00304263, dle přílohy
č. 0144-10Z-P05;
7. poskytnutí účelové dotace ve výši 326.000 Kč obci Ratiboř, IČ 00304263, na
částečné pokrytí nákladů projektu vodohospodářské infrastruktury „Rozšíření
kanalizační sítě v obci Ratiboř – II. část – etapa 2“ mimo pravidla PF01-08
Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0144-10Z-P06;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.12.2009 č. 0190/Z09/09,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 3.000.000 Kč Povodí Moravy, s.
p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, na opravu opevnění
Baťova kanálu v úseku Babice-Spytihněv a opravu hráze řeky Moravy v
Napajedlích;
b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč Povodí Moravy, s. p.,
IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00
Brno, na rozšíření sítě
automatizovaného monitorovacího systému povrchových vod na toku řeky
Dřevnice ve Slušovicích a na toku řeky Rusavy v Třeběticích.
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19.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změny č. 25 až č. 31

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0253/Z10/10

schvaluje
změny č. 25 až 31 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje dle příloh
č. 0145-10Z-P01 až č. 0145-10Z-P07:
- v části odkanalizování obce Loukov,
- v části odkanalizování obce Rataje včetně jejích místních částí Popovice a
Sobělice,
- v části odkanalizování obce Halenkovice,
- v části odkanalizování obce Lhota,
- v části zásobování vodou obcí Kelníky, Svárov a Zlámanec,
- v části odkanalizování obce Velké Karlovice,
- v části odkanalizování obce Velký Ořechov.

20.

Nabytí nemovitostí v k. ú. Loučka I

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0254/Z10/10

schvaluje
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, včetně jejich součástí a
příslušenství úplatným převodem, a to:
- budovy č. p. 119 (jiná stavba) stojící na p. č. st. 278,
- budovy bez čp./če (zem. stavba) stojící na pozemku p. č. st. 268/1,
- p. č. st. 278, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 268/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 781/1, ostatní plocha,
- p. č. 781/98, ostatní plocha,
- p. č. 781/99, ostatní plocha,
- p. č. 781/100, ostatní plocha,
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I zapsaných na LV č. 360
- p. č. 781/101, ostatní plocha o výměře 47 m2,
oddělené z původního pozemku geometrickým plánem č. 279-5/2010, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Loučka a k. ú. Loučka I,
od společnosti Polfin Ploština, s. r. o., se sídlem Loučka 119, 763 25 Újezd, IČ
25530283, za cenu ve výši 14.586.524 Kč.

21.

PF07-10 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti sociálně patologických jevů - schválení dotací a podpora terénní
práce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0255/Z10/10

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-10 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálně patologických jevů v
roce 2010 ve výši:
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a) 210.000 Kč občanskému sdružení R-Ego Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-10/030 „Činnost Poradenského centra R-Ego“;
b) 410.000 Kč občanskému sdružení Podané ruce, o. s., Praha, IČ 60557621, na
projekt PF-07-10/032 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní,
poradenské a terénní služby";
c) 205.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-10/040
"Kontaktní a poradenské centrum PLUS";
d) 180.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-10/041
"Terénní program";
e) 205.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0710/042 „K centrum Zlín“;
f) 180.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0710/044 „Streetwork Zlín“;
g) 205.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-10/047 „Kontaktní centrum Klíč“;
h) 190.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-10/048 „Terénní programy Agarta“;
2. poskytnutí přímé neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč občanskému sdružení
ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE, ZLÍN, IČ 00568813, na podporu „Terénní
práce v romské komunitě ve Zlínském kraji v roce 2010“ dle přílohy č. 0201-10ZP02.

22.

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0256/Z10/10

schvaluje
dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0171-10Z-P01.

23.

Zdravotnictví - změna zřizovací listiny ZZS ZK a dodatky ke smlouvám na
zajištění LSPP

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0257/Z10/10

schvaluje
a) dodatek č. 8 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0177-10Z-P01.
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění činnosti lékařské služby první pomoci
mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 27661989,
dle příloh č. 0177-10Z-P02 a č. 0177-10Z-P06,
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle příloh č. 0177-10Z-P03 a č. 0177-10Z-P06,
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660, Kroměříž, IČ 27660532, dle
příloh č. 0177-10Z-P04 a č. 0177-10Z-P06,
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0177-10Z-P05 a č. 0177-10Z-P06.
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24.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0258/Z10/10

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje
vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č. 0126-10Z-P01 až č.
0126-10Z-P30.

25.

Školství - investiční fondy, dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0259/Z10/10

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 401.000 Kč příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Uherský Brod, IČ 46254552, na pořízení klavíru zn. Bohemia;
2. snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Masarykovo
gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ
00843351, o 400.000 Kč, schváleného v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok
2010 usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0190/Z09/09 dne 16.12.2009;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2010 dle přílohy č. 0182-10Z-P01.

26.

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2009

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0260/Z10/10

be re n a vědomí
rozpis dotací ze státního rozpočtu v roce 2009 pro školy a školská zařízení dle
příloh č. 0186-10Z-P01 až č. 0186-10Z-P04.

27.

Školství - změna smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0261/Z10/10

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18.03.2009 č. 0072/Z03/09 - bod 2,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí dotace městu Valašské
Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 149.801,96 Kč pro Plaveckou školu Valašské
Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 75153599;
schvaluje
poskytnutí dotace městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 112.820,96 Kč
pro Plaveckou školu Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 75153599, dle
přílohy č. 0187-10Z-P01.
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28.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0262/Z10/10

schvaluje
I. uzavření:
a) dodatku č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2881/2008/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Základní školou Vidče, IČ 45211604, dle přílohy
č. 0191-10Z-P01;
b) dodatku č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2839/2008/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a 1. Základní školou Holešov, IČ 70879389, dle
příloh č. 0191-10Z-P03 a č. 0191-10Z-P04;
c) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3027/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Základní školou a Mateřskou školou Vsetín,
Turkmenská, IČ 70238898, ve znění příloh č. 0191-10Z-P06 a č. 0191-10Z-P07;
d) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0081/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Základní školou Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve
znění příloh č. 0191-10Z-P09 a č. 0191-10Z-P10;
e) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0063/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední odbornou školou Otrokovice, IČ
00128198, ve znění příloh č. 0191-10Z-P12 a č. 0191-10Z-P13;
f) dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2553/2009/ŘDP
uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední odbornou školou Otrokovice, IČ
00128198, ve znění příloh č. 0191-10Z-P15 a č. 0191-10Z-P16;
g) dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2884/2008/ŘDP v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve
vzdělávání ve Zlínském kraji s příjemcem Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži,
IČ 00226611, dle příloh č. 0191-10Z-P18 a č. 0191-10Z-P19;
II. poskytnutí podpor v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
ve Zlínském kraji v členění:
a) Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, IČ 00226611, dotace ve výši
2.560.293,20 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/01.0014, "Tradice a prosperita vzdělávání
dospělých",
b) Střední škola Kostka s. r. o., IČ 25367692, dotace ve výši 4.595.708 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/01.0018, "KostkaNet - intranetový portál pro podporu vzdělávání",
c) JVM - RPIC, spol. s r. o., IČ 46961429, dotace ve výši 2.191.555 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/01.0011, "Další vzdělávání v oblasti podnikatelství",
d) Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dotace ve výši
6.442.713,44 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/01.0023, "Aplikace současných vědeckých
poznatků v moderním stravování",
e) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dotace ve výši
4.715.575,94 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/01.0012, "Rozvoj vzdělávacích programů
pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje",
f) EUROFACE CONSULTING s. r. o., IČ 27660974, dotace ve výši 1.567.899,48
Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/01.0013, "Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů,
nové technologie ve službách a potravinářství",
g) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dotace ve výši 5.707.859,81 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/01.0024, "Další
vzdělávání pro Vás",
h) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, dotace ve výši 2.320.278,37 Kč
na akci CZ.1.07/3.2.03/01.0020, "Celoživotní vzdělávání managementu sociálních
služeb a institucí ve zdravotnictví".
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29.

Školství - sloučení organizací Kroměříž

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0263/Z10/10

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž,
příspěvková organizace, IČ 63458756, se sídlem Štěchovice 1315, 767 01
Kroměříž (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 01.07.2010;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2010;
3. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0180-10Z-P02.

30.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2008/2009

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0264/Z10/10

be re n a vědomí
výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní
rok 2008/2009 ve znění přílohy č. 0193-10Z-P01.

31.

Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0265/Z10/10

be re n a vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
21.12.2009 do 08.03.2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P01;
schvaluje
1. rozpočtová opatření:
- č. ZZK/0002/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P03,
- č. ZZK/0003/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P04,
- č. ZZK/0004/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P05,
- č. ZZK/0006/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P06,
- č. ZZK/0008/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P07,
- č. ZZK/0009/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P08,
- č. ZZK/0010/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P09,
- č. ZZK/0011/2010 dle přílohy č. 0209-10Z-P10,
2. v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 dle přílohy
č. 0209-10Z-P11 v celkové výši:
- příjmy
8 229 964,12 tis. Kč,
- výdaje
9 164 548,68 tis. Kč,
- financování
934 584,56 tis. Kč.
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32.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010-2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0266/Z10/10

souhlasí
s návrhem Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010-2012 dle
přílohy č. 0219-10Z-P01.

33.

Regionální podpůrný zdroj - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0267/Z10/10

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/1488/2008/STR o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Zlínským krajem a společností Regionální podpůrný zdroj,
s. r. o., IČ 26931133, dle přílohy č. 0220-10-P03;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřené dne
27.10.2004 mezi Zlínským krajem a společností Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.,
IČ 26931133, dle přílohy č. 0220-10Z-P05;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2010 dle přílohy č. 0220-10Z-P06.

34.

SROP - uložení sankce za porušení smlouvy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0268/Z10/10

ukládá
společnosti V PRINT, s. r. o., Skály 708, 763 62 Tlumačov, IČ 25510266, sankci
za porušení přílohy č. 1 Pokynů pro žadatele: Zadávání zakázek, které jsou
přílohou č. 2 Smlouvy o financování akce, reg. číslo: D/2371/2006/EKO ve výši
59.202,77 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2010 dle přílohy č. 0226-10Z-P03.

35.

Poskytnutí účelové investiční dotace statutárnímu městu Zlín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0269/Z10/10

schvaluje
poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 20.000.000 Kč statutárnímu městu
Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, na realizaci akce „Zlín Křižovatka Antonínova - tř. T. Bati (I/49) - areál Svitu“ za podmínek uvedených ve
smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace dle přílohy č. 0268-10Z-P01.
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36.

Dodatek ke zřizovací listině ŘSZK, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0270/Z10/10

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0212-10Z-P01 a č. 0212-10Z-P02.

37.

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0271/Z10/10

schvaluje
uzavření smlouvy č. 132P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury, mezi Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 09 Praha 9, IČ 70856508, jako
poskytovatelem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín,
IČ 70934860, jako příjemcem, a Zlínským krajem, jako ručitelem příjemce, na
základě které převezme Zlínský kraj ručitelský závazek za splnění závazku
příjemce na zajištění pohledávek, které poskytovateli vzniknou v souvislosti s
předfinancováním výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u příjemce
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 0261-10ZP01.

38.

Dotace z Fondu kultury ZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0272/Z10/10

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit
obcím a organizacím v členění:
1. obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 10.000 Kč na akci:
Dny valašského divadla v Hovězí
2. obec Tlumačov, IČ 00284572
ve výši 10.000 Kč na akci:
Červnová hanácká slavnost v Tlumačově
3. město Zubří, IČ 00304492
ve výši 10.000 Kč na akci:
Metlářský jarmark
4. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 30.000 Kč na akci:
Jízda králů 2010
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
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ve výši 50.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
6. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 5.000 Kč na akci:
Ostrožský skřivánek
7. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331
ve výši 15.000 Kč na akci:
Výstava k 50. výročí Kopaničářských slavností
8. Sdružení pro rozvoj Soláně o. s., Bzové, IČ 26589532
ve výši 100.000 Kč na akci:
Rok na Soláni
9. Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092100
v celkové výši 110.000 Kč na akce:
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - 60.000 Kč
Festival hudebních nástrojů lidových muzik - 50.000 Kč
10. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432
ve výši 10.000 Kč na akci:
Tančíme, zpíváme, pomáháme
11. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 5.000 Kč na akci:
Valašský (a slovenský kumšt) pro radosť aj užitek

39.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0273/Z10/10

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
dle přílohy č. 0216-10Z-P01.

40.

PF02-10 Podprogram na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0274/Z10/10

schvaluje
a) poskytnutí dotací na realizaci projektů obnovy venkova v souladu s pravidly
PF02-10 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2010 v členění:
1. Obec Ublo, IČ 00568759, účelová investiční dotace ve výši 126.000 Kč, na akci
PF02-10DT1/197 Rekonstrukce Mateřské školy Ublo,
2. Obec Leskovec, IČ 00303984, účelová investiční dotace ve výši 150.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/208 Rekonstrukce místního rozhlasu,
3. Obec Březnice, IČ 48471828, účelová investiční dotace ve výši 200.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/226 Březnice - Rekonstrukce hasičské zbrojnice,
4. Obec Žalkovice, IČ 00287962, účelová neinvestiční dotace ve výši 423.000 Kč,
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na akci PF02-10DT1/307 Oprava střechy Základní a Mateřské školy Žalkovice.,
5. Obec Lhota, IČ 00568635, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/316 Výměna střechy a rekonstrukce kuchyně MŠ - havarijní stav,
6. Obec Stupava, IČ 00362484, účelová neinvestiční dotace ve výši 715.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/194 Oprava střechy Kulturní dům Stupava,
7. Obec Zborovice, IČ 00287920, účelová investiční dotace ve výši 941.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/272 Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Zborovice,
8. Obec Seninka, IČ 00635821, účelová investiční dotace ve výši 485.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/275 Přístavba nadstřešení vstupu KD Seninka čp. 49 a
související stavební úpravy,
9. Obec Nová Dědina, IČ 00287555, účelová investiční dotace ve výši 968.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/278 Odstranění havarijního stavu střechy MŠ Nová Dědina,
10. Obec Lukov, IČ 00284173, účelová investiční dotace ve výši 450.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/196 Obecní úřad v Lukově - výměna plynových kotlů,
11. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, účelová investiční dotace ve výši 905.000
Kč, na akci PF02-10DT1/209 Rekonstrukce ZŠ V Horním Němčí,
12. Obec Loučka, IČ 00568643, účelová investiční dotace ve výši 210.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/211 Rekonstrukce informačního a varovného systému v obci
Loučka,
13. Obec Lačnov, IČ 00303968, účelová investiční dotace ve výši 251.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/213 Rekonstrukce elektroinstalace MŠ-odstranění havarijního
stavu,
14. Obec Střílky, IČ 00287776, účelová investiční dotace ve výši 938.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/222 Rekonstrukce hygienického zařízení ZŠ Střílky,
15. Obec Nezdenice, IČ 00291161, účelová investiční dotace ve výši 191.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/223 Veřejné osvětlení podél silnice III/49511,
16. Obec Rymice, IČ 00544558, účelová investiční dotace ve výši 500.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/228 Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v
obci Rymice,
17. Obec Bařice-Velké Těšany, IČ 00287024, účelová investiční dotace ve výši
347.000 Kč, na akci PF02-10DT1/229 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Bařice-Velké Těšany,
18. Obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, účelová neinvestiční dotace ve výši
236.000 Kč, na akci PF02-10DT1/251 Oprava stropu -Základní škola a mateřská
škola Hřivínův Újezd.,
19. Obec Březolupy, IČ 00290840, účelová investiční dotace ve výši 91.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/254 Rekonstrukce veřejného rozhlasu Březolupy - I. etapa,
20. Obec Drnovice, IČ 00557889, účelová neinvestiční dotace ve výši 126.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/257 Výměna části střešní krytiny na ZŠ a MŠ Drnovice,
21. Obec Drslavice, IČ 00360597, účelová investiční dotace ve výši 227.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/258 Zateplení budovy Obecního úřadu Drslavice,
22. Obec Nedachlebice, IČ 00291145, účelová neinvestiční dotace ve výši 366.000
Kč, na akci PF02-10DT1/260 Výměna oken na budově OÚ,
23. Obec Zahnašovice, IČ 00287890, účelová neinvestiční dotace ve výši 310.000
Kč, na akci PF02-10DT1/262 Oprava části veřejného osvětlení v ulici Vlačovy,
24. Obec Malá Bystřice, IČ 00304085, účelová investiční dotace ve výši 600.000
Kč, na akci PF02-10DT1/274 Vnější omítky a zateplení obecního úřadu,
25. Obec Litenčice, IČ 00287431, účelová investiční dotace ve výši 520.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/276 Rekonstrukce zdravotního střediska Litenčice 175,
26. Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, účelová investiční dotace ve výši
205.000 Kč, na akci PF02-10DT1/279 Obecní rozhlas,
27. Obec Rusava, IČ 00287709, účelová investiční dotace ve výši 707.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/285 Obecní rozhlas-komplexní informační systém obce (KISO),
28. Obec Slavkov, IČ 00291315, účelová neinvestiční dotace ve výši 84.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/288 Výměna oken -Obecní úřad ve Slavkově,
29. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, účelová investiční dotace ve výši
976.000 Kč, na akci PF02-10DT1/297 Generální rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Starý Hrozekov,
30. Obec Sušice, IČ 00542261, účelová neinvestiční dotace ve výši 202.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/306 Oprava střechy hasičské zbrojnice,
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31. Obec Veselá u Zlína, IČ 00226203, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000
Kč, na akci PF02-10DT1/319 Přístavba obecní školy Veselá č.p.44,
32. Obec Vidče, IČ 00304433, účelová neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/350 Oprava havarijního stavu kuchyně MŠ Vidče,
33. Obec Vigantice, IČ 00304441, účelová neinvestiční dotace ve výši 440.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/387 Oprava střechy tělocvičnyZŠ Vigantice,
34. Obec Lidečko, IČ 00304042, účelová investiční dotace ve výši 269.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/392 I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního
rozhlasu,
35. Obec Lešná, IČ 00303992, účelová investiční dotace ve výši 438.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/303 Stavební úpravy MŠ Lešná,
36. Obec Babice, IČ 00290777, účelová investiční dotace ve výši 206.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/256 Naše školka se bezpečně rozsvítí - rekonstrukce
elektrorozvodů a osvětlovacích těles v Mateřské škole v obci Babice,
37. Obec Jarcová, IČ 00303879, účelová neinvestiční dotace ve výši 966.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/290 "Oprava střechy obecního úřadu a přístavby",
38. Obec Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, účelová investiční dotace ve výši
181.000 Kč, na akci PF02-10DT1/314 Zateplení fasády a výměna oken objektu č.
p.224,
39. Obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, účelová neinvestiční dotace ve výši
181.000 Kč, na akci PF02-10DT1/376 Oprava kuchyně Mateřské školy ve Stříteži
nad Bečvou,
40. Obec Hostětín, IČ 00542296, účelová investiční dotace ve výši 450.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/378 Rekonstrukce technologie na obecní výtopně v Hostětíně,
41. Obec Lipová, IČ 46276084, účelová neinvestiční dotace ve výši 280.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/195 EKO-LED úsporné veřejné osvětlení,
42. Obec Šumice, IČ 00291404, účelová neinvestiční dotace ve výši 523.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/210 ZŠ Šumice -výměna oken a dveří,
43. Obec Rudice, IČ 00542270, účelová investiční dotace ve výši 750.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/217 Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ na multifunkční dům,
44. Obec Hradčovice, IČ 00290963, účelová neinvestiční dotace ve výši 478.000
Kč, na akci PF02-10DT1/237 Oprava havarijního stavu střechy budovy knihovny
Hradčovice-Lhotka č. p. 62,
45. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, účelová investiční dotace ve výši
163.000 Kč, na akci PF02-10DT1/255 Rekonstrukce veřejného rozhlasu s
napojením na vyrozumívající a varovný systém,
46. Obec Korytná, IČ 00291030, účelová investiční dotace ve výši 291.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/284 Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Korytná,
47. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, účelová investiční dotace ve výši 117.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/293 Rekonstrukce veřejného rozhlasu a přechod na
bezdrátový systém,
48. Obec Tečovice, IČ 00568741, účelová investiční dotace ve výši 188.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/388 Rekonstrukce veřejného rozhlasu Tečovice,
49. Obec Chvalnov-Lísky, IČ 00287270, účelová neinvestiční dotace ve výši
144.000 Kč, na akci PF02-10DT1/282 Oprava veřejného osvětlení Chvalnov - 1.
etapa,
50. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, účelová investiční dotace ve výši 399.000
Kč, na akci PF02-10DT1/320 Stavební úpravy bytového domu č. p. 285,
51. Obec Bratřejov, IČ 00283801, účelová neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/395 Veřejné osvětlení - rozvodné skříně,
52. Obec Újezd, IČ 00284602, účelová investiční dotace ve výši 222.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/202 Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Újezd,
53. Obec Břest, IČ 00287105, účelová neinvestiční dotace ve výši 494.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/230 Základní škola - výměna oken a dveří,
54. Obec Pačlavice, IČ 00287580, účelová investiční dotace ve výši 205.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/261 Rekonstrukce ústředního vytápění v MŠ Pornice,
55. Obec Biskupice, IČ 00283771, účelová neinvestiční dotace ve výši 334.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/264 Oprava střešního pláště a sanace vlhkého zdiva budovy
OÚ,
56. Obec Osíčko, IČ 00287563, účelová investiční dotace ve výši 666.000 Kč, na
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akci PF02-10DT1/269 Zastřešení prodejny potravin obce Osíčko,
57. Obec Břestek, IČ 00542253, účelová neinvestiční dotace ve výši 165.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/270 Oprava tribuny sportovní haly,
58. Obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, účelová neinvestiční dotace ve výši
258.000 Kč, na akci PF02-10DT1/296 Výměna okenních a dveřních výplní v MŠ
Podhradní Lhota,
59. Obec Poteč, IČ 00568694, účelová investiční dotace ve výši 920.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/325 Rekonstrukce MŠ a OÚ Poteč,
60. Obec Zástřizly, IČ 00380857, účelová investiční dotace ve výši 190.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/366 Rekonstrukce veřejného obecního rozhlasu,
61. Obec Střížovice, IČ 00287784, účelová neinvestiční dotace ve výši 190.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/277 Výměna oken, dveří a oprava omítek po izolaci vlhkého
zdiva v Mateřské škole,
62. Obec Cetechovice, IČ 00287121, účelová neinvestiční dotace ve výši 545.000
Kč, na akci PF02-10DT1/359 Oprava budovy obecního skladu,
63. Obec Soběsuky, IČ 00287741, účelová neinvestiční dotace ve výši 176.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/219 Celková oprava prostor místní knihovny v Soběsukách,
64. Obec Karlovice, IČ 46276076, účelová neinvestiční dotace ve výši 66.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/235 Oprava místního rozhlasu,
65. Obec Oldřichovice, IČ 00568678, účelová neinvestiční dotace ve výši 400.000
Kč, na akci PF02-10DT1/245 Oprava střechy objektu č. p. 68,
66. Obec Hoštice, IČ 00544574, účelová investiční dotace ve výši 730.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/263 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hošticích.,
67. Obec Rajnochovice, IČ 00287661, účelová investiční dotace ve výši 762.000
Kč, na akci PF02-10DT1/289 Rekonstrukce hygienických zařízení v ZŠ
Rajnochovice,
68. Obec Pohořelice, IČ 00568686, účelová investiční dotace ve výši 424.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/268 Výměna oken v objektu MŠ a OÚ,
69. Obec Zlobice, IČ 00287954, účelová investiční dotace ve výši 218.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/294 Rekonstrukce obecního rozhlasu,
70. Obec Racková, IČ 00284386, účelová investiční dotace ve výši 164.000 Kč, na
akci PF02-10DT1/340 Nové okna a dveře v budově obecního úřadu a hasičské
zbrojnice,
71. Obec Rokytnice, IČ 70805202, účelová investiční dotace ve výši 160.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/391 Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rokytnici,
72. Obec Kateřinice, IČ 00303917, účelová neinvestiční dotace ve výši 287.000
Kč, na akci PF02-10DT1/216 Oprava víceúčelové garáže v obci Kateřinice,
73. Obec Komňa, IČ 00207438, účelová neinvestiční dotace ve výši 262.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/203 Oprava budovy sportovního areálu,
74. Obec Lutonina, IČ 00568601, účelová neinvestiční dotace ve výši 228.000 Kč,
na akci PF02-10DT1/207 Výměna veřejného osvětlení v obci Lutonina,
75. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, účelová investiční dotace ve výši 520.000
Kč, na akci PF02-10DT1/315 Rekonstrukce střechy na budově ZŠ a MŠ Vysoké
Pole;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2010 dle přílohy č. 0265-10Z-P04.

41.

Doplnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2010

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0275/Z10/10

schvaluje
doplnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2010
schváleného usnesením č. 0117/Z05/09 ze dne 17.06.2009 (dále jen "akční plán
2010") takto:
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- doplnění přílohy č. 3 akčního plánu 2010 s názvem "Rozvojová opatření pro
období 2010-2011 s vazbou na volné finanční prostředky v rámci individuálního
projektu na Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" o tato
rozvojová opatření ve znění přílohy č. 0237-10Z-P01:
1. vznik nové služby - sociálně terapeutická dílna v ORP Vsetín,
2. transformace stávající služby - sociální rehabilitace ambulantní, terénní (osoby s
duševním onemocněním) v ORP Valašské Meziříčí,
3. vznik nové služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP
Uherské Hradiště,
4. rozšíření stávající služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v ORP
Luhačovice,
5. rozšíření stávající služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP
Holešov,
6. vznik nové služby - nízkoprahové denní centrum v ORP Holešov,
7. vznik nové služby - dům na půl cesty v ORP Zlín.

42.

Kardiovaskulární centrum v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0276/Z10/10

vyjad řuje souhlas
se spoluúčastí Zlínského kraje na financování realizace projektu přístrojového
vybavení Kardiovaskulárního centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s.,
podporovaného Integrovaným operačním programem, oblast intervence 3.2 Služby
v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a Řízená modernizace a
obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně
technického zázemí, ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve
výši 9.000.000 Kč.

43.

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0277/Z10/10

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, ve výši 4.000 Kč na Festival studentských kapel;
2. Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla, IČ 70902003, ve výši
3.000 Kč na 3. Oblastní cyklosraz turistů;
3. Město Holešov, IČ 00287172, ve výši 10.000 Kč na 3. ročník fotbalového turnaje
mladších žáků "O pohár starosty města Holešov";
4. Město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 4.000 Kč na 5. ročník cyklistického závodu
Pivečkovým parkem "SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP";
5. Obec Mrlínek, IČ 47934701, ve výši 7.000 Kč na VI. ročník "Mezinárodní halový
turnaj dorostů v kopané";
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6. Obec Ostrata, IČ 70910740, ve výši 3.000 Kč na Zimní olympiáda;
7. Obec Počenice-Tetětice, IČ 00287601, ve výši 10.000 Kč na Olympiáda
malotřídních škol;
8. Obec Velké Karlovice, IČ 00304417, v celkové výši 40.000 Kč na akce:
a) VIII. ročník dálkového běhu na lyžích klasickou technikou "KARLOVSKÁ
PADESÁTKA":20.000 Kč,
b) Tradiční závod na horských kolech "KARLOVSKÝ PEPI MARATON": 20.000 Kč;
9. Obec Zděchov, IČ 00304484, ve výši 7.000 Kč na Běžkařský přechod Kohútka Zděchov;
10. Obec Zlámanec, IČ 00368687, ve výši 7.000 Kč na 3. ročník "Zimní
olympiáda";
11. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
19.000 Kč na akce:
a) Regionální kvalifikační závod ve skocích na lyžích žáků a žákyň "Beskydský
pohár": 7000 Kč,
b) 36. Juniorské a seniorské mistrovství České republiky ve skocích na trampolíně:
12.000 Kč;
12. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 25.000 Kč na akce:
a) Mistrovský turnaj juniorů České republiky od 11 do 19 let ve squashi: 5.000 Kč,
b) Tradiční mezinárodní atletický mítink - 17. ročník Memoriálů a rámcových
závodů: 20.000 Kč;
13. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, Vsetín, IČ 22676759, ve výši 20.000 Kč na 4.
ročník mezinárodního hokejového turnaje žáků "LEKOV CUP 2010";
14. Zlínský krajský fotbalový svaz, Zlín, IČ 70935882, ve výši 10.000 Kč na XV.
ročník mezinárodního fotbalového halového turnaje krajských výběrů starších žáků
U-14 "O POHÁR PŘEDSEDY ŘK ČMFS PRO MORAVU".

Zlín 17. března 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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