Z14/11

Z ASTUPI TELS TVO ZLÍ NSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 23.02.2011

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0420/Z14/11

be re n a vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0093-11ZP01.

2.

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 13. a 14. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0421/Z14/11

be re n a vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 13. a 14. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0094-11Z-P01.

3.

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0422/Z14/11

be re n a vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0095-11Z-P01;
b) Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 009511Z-P02;
c) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 0095-11Z-P03;
2. ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje;
b) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje;
c) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje;
odvolává
1. z funkce člena Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje Ing.
Josefa Vaculu;
2. z funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Libora
Karáska;
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volí
1. do funkce člena Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje
pana Josefa Náhlíka;
2. do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje pana
Jiřího Částečku;
pověřuje
Ing. Hanu Příleskou, členku rady, předložením obchodních plánů nemocnic
Zlínského kraje na rok 2011 a další období na příští zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Zlínského kraje v termínu 11.04.2011.

4.

Jednací řád výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0423/Z14/11

schvaluje
jednací řád JR/03/03/11 - Jednací řád výborů Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1283-10Z-P01.

5.

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0424/Z14/11

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 40.000 Kč Klubu Českých turistů, oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003,
na pořádání XII. ročníku Českého zimního srazu turistů ve dnech 10.-13.02.2011
ve Velkých Karlovicích;
2. ve výši 45.000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na
pořádání XIII. ročníku Mezinárodního atletického halového mítinku ve dnech 23.24.02.2011 v Otrokovicích;
3. ve výši 150.000 Kč Zlínskému krajskému fotbalovému svazu, IČ 70935882, na
pořádání mistrovství Evropy fotbalových amatérů - Regions Cup 2011 v dubnu
2011 ve Zlínském kraji;
b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč Tělovýchovné jednotě
Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, na nákup dvou lodí pro veslařský oddíl v
Otrokovicích v roce 2011;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2011 dle přílohy č. 0022-11Z-P02.

6.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0425/Z14/11

be re n a vědomí
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informaci o odmítnutí nabídky na převod nemovitého majetku učiněnou
Olomouckým krajem, a to:
- budova č. p. 280, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 256, zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek p. č. st. 256, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,
- pozemek p. č. 1992/1, ostatní plocha o výměře 302 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na LV č. 441 pro obec Paseka a k. ú.
Paseka u Šternberka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.

7.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0426/Z14/11

schvaluje
záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství:
1. nemovitostí
- stavby občanské vybavenosti č. p. 388 na pozemku p. č. 143,
- pozemku p. č. 143, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 823 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Brňov;
2. nemovitostí
- stavby bez čp/če. jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1866,
- p. č. 1866, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavby bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1868,
- p. č. 1868, zastavená plocha a nádvoří,
- p. č. 1867, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1869, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín, formou
výběrového řízení dle přílohy č. 0064-11Z-P02;
ruší
1. část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0098/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B. 4.;
2. výběrová řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej majetku
Zlínského kraje vyhlášené záměry evid. č. EKO/050/10 a EKO/051/10 schválenými
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0394/Z13/10 ze dne 15.12.2010, bod
2 a 3.

8.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0427/Z14/11

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
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z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 636/2, ostatní plocha, o výměře 151 m2,
- p. č. 636/3, ostatní plocha, o výměře 103 m2,
- p. č. 636/5, ostatní plocha, o výměře 25 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 266-159/2010 a č. 272159/2010, odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice,
- p. č. 632/24, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec a k. ú. Nezdenice,
do vlastnictví obce Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice, IČ 00291161;

B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemku:
- p. č. st. 17/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec Újezd a k. ú. Újezd u
Valašských Klobouk,
do podílového spoluvlastnictví Jaromíra Maliňáka, bytem Újezd 321, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk, Josefa Maliňáka, bytem Újezd 209, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, a to každému id.1/2 za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč;
2. pozemku
- díl „f“ o výměře 1 m2,
oddělený z původního pozemku p. č. 864/1 geometrickým plánem č. 529-24/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička I.
do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno, IČ
70890013, za cenu ve výši 40 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2011 dle přílohy č. 0066-11Z-P04.

9.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0428/Z14/11

schvaluje
A. bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí
a příslušenství:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. st. 1133, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0065-11Z-P02;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. st. 2257/5, zastavěná plocha a nádvoří,
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zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0065-11Z-P03;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín, k. ú. Příluky u Zlína:
- p. č. 127/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0065-11Z-P04;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 3901/7, ostatní plocha,
- p. č. 3972/11, ostatní plocha,
- p. č. st. 5955, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 7858/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0065-11Z-P05;

B. úplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje a to včetně jejich součástí
a příslušenství:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Přílepy a k. ú. Přílepy u Holešova:
- p. č. 625/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 249 od Františka Hlinského, bytem Prostřední Lhota 47, 262
03 Nový Knín, Jiřího Hlinského, bytem Krupská 3086/7, 100 00 Praha 10, za cenu
ve výši 45.750 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
- p. č. 2772/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1004 od Bronislava Körnera, bytem Štursova 2945/25, 767 01
Kroměříž, za cenu ve výši 2.750 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
- p. č. 10810, ostatní plocha,
- p. č. 11151/67, ostatní plocha,
- p. č. 11152/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3328 od Jarmily Heriánové, bytem J. Suka 2783/8, 695 01
Hodonín, Marie Jančové, bytem Horní Němčí 213, 687 64 Horní Němčí, Vlastimily
Kůřilové, bytem Ostrožská Lhota 238, 687 23 Ostrožská Lhota, Ludmily Poláškové,
bytem Sídliště 814, 687 24 Uherský Ostroh, Blaženy Spěváčkové, bytem Klukova
1547, 686 03 Staré Město, za cenu ve výši 2.150 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
a)
- p. č. 1115, ostatní plocha,
- p. č. 4553/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1413 od Dany Ebringerové, bytem Vinařů 1470, 696 81
Bzenec, Evy Hráčkové, bytem Solná Cesta 122, 686 01 Uherské Hradiště, Eriky
Suchovské, bytem Pod Kněží horou 1490, 696 81 Bzenec, Silvie Vlčkové, bytem
Na Špitálce 362, 696 81 Bzenec, za cenu ve výši 2.500 Kč;
b)
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- p. č. 4160, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2152 od Antonína Hrušky, bytem Dlouhá 417, 687 24 Uherský
Ostroh, za cenu ve výši 1.450 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1584 od Antonína Hrušky, bytem Dlouhá 417, 687 24 Uherský
Ostroh, za cenu ve výši 1.120 Kč;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0396/Z13/10 ze dne 15.12.2010 - bod ruší - č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010
- bod B. 18. b);
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B. 7. a bod B. 38.;
- č. 0017/Z02/08 ze dne 17.12.2008 - bod A. 2.;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem
Gymnázia Jana Pivečky Slavičín zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v článku III. následně uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p. č. st. 1133 v k. ú. Slavičín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ
69797111, do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Střední
školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště zajistit plnění všech
podmínek a povinností stanovených v článku III. následně uzavřené Smlouvy o
bezúplatném převodu pozemku p. č. st. 2257/5 v k. ú. Uherské Hradiště z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví Zlínského kraje, a to
po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;
3. vedoucímu Odboru zdravotnictví zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v článku III. následně uzavřených Smluv o bezúplatném převodu
pozemků p. č. 127/16 v k. ú. Příluky u Zlína, p. č. 3901/7, p. č. 3972/11, p. č. st.
5955 a p. č. st. 7858/2 v k. ú. Zlín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,
do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

10.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0429/Z14/11

rozhodlo
o prominutí povinnosti úhrady:
1. penále vyměřeného Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Štefánikova
167, 730 30 Zlín, IČ 71185631, platebním výměrem č. 20/2010 dle přílohy č.
1292-10Z-P02,
2. odvodu a penále vyměřeného Obci Spytihněv, Spytihněv 359, 763 64
Spytihněv, platebním výměrem na odvod č. 23/2010 dle přílohy č. 1292-10Z-P11 a
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platebním výměrem na penále č. 1/2011dle přílohy č. 1292-10Z-P12,
3.odvodu a penále vyměřeného HC RI OKNA Zlín, občasnkému sdružení,
Březnická 4068, 760 01 Zlín, platebním výmětem na odvod a na penále č. 2/2011
KŘ dle přílohy č. 1292-10Z-P16;
ne vyho vuj e
žádosti o prominutí povinnosti úhrady odvodu a penále vyměřeného Sociálním
službám Města Bojkovice, příspěvkové organizaci, Černíkova 965, 687 71
Bojkovice, IČ 71225773, platebním výměrem č. 18/2010 dle přílohy č. 1292-10ZP06.

11.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0430/Z14/11

schvaluje
odměny za 2. pololetí roku 2010 členům komisí Rady Zlínského kraje, členům
výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu Zlínského kraje,
kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci kraje, ve výši
uvedené v příloze č. 0069-11Z-P01;
stano vuje
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, paušální částkou ve výši 150 Kč/hodina na rok 2011.

12.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0431/Z14/11

schvaluje
1. uzavření dohody o určení vlastnického práva a souhlasná prohlášení mezi
Zlínským krajem a obcí Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice 43, 769 01 Holešov,
IČ 287890, dle příloh č. 0015-11Z-P01 až č. 0015-11Z-P08;
2. záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- části pozemku p. č. 484/8, orná půda v katastrálním území Všetuly, obci Holešov,
do celkové výměry 8 500 m2, která bude z tohoto pozemku oddělena následně
zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č.
0015-11Z-P09,
za pozemky ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu, a to:
- část pozemku p. č. 313/10, ostatní plocha v katastrálním území Třebětice, obci
Třebětice do výměry 350 m2, oddělené z původního pozemku následně
zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č.
0015-11Z-P10,
- p. č. 496/1, orná půda,
- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha,
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- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, na LV č. 10002 pro k. ú. Všetuly a, obec Holešov;
3. budoucí kupní smlouvu se společností POKART spol. s r. o., se sídlem Josefa
Skupy 1708, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25574311, dle přílohy č. 0015-11Z-P11;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0251/Z11/06 ze dne 22.03.2006 bod 2.a) - položka LV 3534 v k. ú. Všetuly v
příloze č. 0230-06-P03, bod 2 b) - položky LV 3534 v k. ú. Všetuly a není na LV v
k. ú. Třebětice v příloze č. 0230-06-P04.

13.

Příspěvkové organizace ZK - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci a Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0432/Z14/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 673.000 Kč mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na projekt "Obloha na dlani" dle přílohy č. 005311Z-P01;
b) ve výši 23.800.000 Kč mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací
Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, na projekt
"Regionální centrum pro strojírenství" dle přílohy č. 0053-11Z-P02;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.458.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum regionu
Valašsko, p.o. - Muzeum budoucnosti", dle přílohy č. 0053-11Z-P03;
3. poskytnutí investiční dotace ve výši 3.445.000 Kč příspěvkové organizaci
Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, na realizaci projektu
"Regionální centrum pro strojírenství" dle přílohy č. 0053-11Z-P04;
4. navýšení investiční dotace na celkovou částku 3.648.799 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Stavební obnova a
modernizaci zámku Lešná u Valašského Meziříčí", dle přílohy č. 0053-11Z-P05;
5. navýšení návratné finanční výpomoci na celkovou částku 25.000.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci
"Stavební obnova a modernizaci zámku Lešná u Valašského Meziříčí", dle přílohy
č. 0053-11Z-P06.

14.

Závazek veřejné služby a smlouva o poskytnutí dotace TIC

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0433/Z14/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, dle přílohy č. 0058-11Z-P01,
2. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.160.000 Kč
společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČ 26963574, dle přílohy č.
0058-11Z-P02.
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15.

Účelová neinvestiční dotace obci Žítková

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0434/Z14/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 51.668 Kč obci Žítková, Žítková 50,
687 74 Starý Hrozenkov, IČ 00542351, na zajištění zimní údržby místní
komunikace, po které je vedeno mezinárodní autobusové spojení obcí Žítková a
Drietoma.

16.

Dopravci - zrušení závazného vztahu rozpočtu a změna dodatku smlouvy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0435/Z14/11

ruší
1. závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011, v kapitole
č. 8.6. Dotace ostatním subjektům (ORJ 110) vůči dopravcům:
a) České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, ve
výši 246.900.000 Kč;
b) Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ
60730153, ve výši 4.200.000 Kč;
2. část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.12.2010 č. 0403/Z13/10
- bod j), kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření dodatku č. 8 ke
smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti uzavřené mezi
Zlínským krajem a dopravcem Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín,
Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1171-10Z-P10;
schvaluje
upravený dodatek č. 8 o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
uzavřené mezi Zlínským krajem a dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 003711Z-P01.

17.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0436/Z14/11

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje
pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 00283924, dle přílohy č. 0092-11ZP01.

18.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0437/Z14/11

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
dle přílohy č. 0044-11Z-P01.

19.

Podpora terénní práce ve Zlínském kraji v roce 2011 - schválení dotace na
projekt "Společné kroky"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0438/Z14/11

schvaluje
poskytnutí přímé neinvestiční dotace ve výši 294.432 Kč občanskému sdružení
ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE, ZLÍN, IČ 00568813, na projekt „Společné
kroky“ dle přílohy č. 0090-11Z-P01.

20.

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0439/Z14/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2011 dle přílohy č. 0075-11Z-P01;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10.000.000 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 092096, na zajištění financování
provozu dle přílohy č. 0075-11Z-P02.

21.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0440/Z14/11

schvaluje
1. dodatek č. 12 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0076-11Z-P01;
2. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0076-11Z-P02;
3. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Loučka, příspěvková
organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0076-11Z-P03;
4. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková
organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0076-11Z-P04;
5. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova pro seniory Napajedla, příspěvková
organizace, IČ 70850976, dle přílohy č. 0076-11Z-P05;
6. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Lukov, příspěvková
organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0076-11Z-P06;
7. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova s chráněným bydlením Fryšták,
příspěvková organizace, IČ 70850950, dle přílohy č. 0076-11Z-P07;
8. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova s chráněným bydlením Zlín,
příspěvková organizace, IČ 70850887, dle přílohy č. 0076-11Z-P08;
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9. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0076-11Z-P09;
10. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova na Dubíčku, příspěvková organizace,
IČ 70850968, dle přílohy č. 0076-11Z-P10;
11. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Hrádku, domova pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0076-11Z-P11.

22.

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2010

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0441/Z14/11

be re n a vědomí
rozpis dotací ze státního rozpočtu v roce 2010 pro školy a školská zařízení dle
příloh č. 0084-11Z-P01 až č. 0084-11Z-P04.

23.

Školství - změna zřizovací listiny

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0442/Z14/11

schvaluje
dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zlínského kraje Dětský domov,
Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 008711Z-P01.

24.

Globální granty - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0443/Z14/11

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů:
1. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/2802/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0049 s příjemcem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, se sídlem nám T. G. Masaryka 2734, 760 01
Zlín, dle příloh č. 0082-11Z-P03 a č. 0082-11Z-P04,
2. dodatek č. 3 ke smlouvě č. D/2881/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0026 s příjemcem Základní škola Vidče, IČ 45211604, se
sídlem Vidče 181, 756 53, dle přílohy č. 0082-11Z-P06,
3. dodatek č. 3 ke smlouvě č. D/2886/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0061 s příjemcem Střední odborná škola Otrokovice, IČ
00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 008211Z-P08,
4. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2741/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/03.0037 s příjemcem Krajská pedagogicko-psychologická poradna
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0082-11Z-P10 a č. 0082-11Z-P11,
5. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2551/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0006 s příjemcem SEDUKON, o. p. s., IČ 25894099, se sídlem
Alejnikovova 1822/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle příloh č. 0082-11Z-P14 až č.
0082-11Z-P16.
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6. dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2880/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 s
příjemcem Základní škola Valašská Bystřice, IČ 48773689, dle příloh č. 0133-11ZP19 a č. 0133-11Z-P20.

25.

Rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0444/Z14/11

be re n a vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
29.12.2010 do 21.02.2011 dle přílohy č. 0096-11Z-P01;
schvaluje
1. změnu závazného vztahu v kapitole 7. Závazné ukazatele fondů v
Programovém fondu v části Podprogramy rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011
uvedených v příloze č. 0096-11Z-P03;
2. změnu závazných vztahů v kapitole 8.5. Dotace organizacím zřízeným a
založeným ZK rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011, dle přílohy č. 0096-11Z-P04;
3. rozpočtová opatření:
- č. ZZK/0002/2011 dle přílohy č. 0096-11Z-P05;
- č. ZZK/0003/2011 dle přílohy č. 0096-11Z-P06;
- č. ZZK/0006/2011 dle přílohy č. 0096-11Z-P07;
- č. ZZK/0007/2011 dle přílohy č. 0096-11Z-P08;
- č. ZZK/0009/2011 dle přílohy č. 0096-11Z-P09.

26.

Dohody o splátkách

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0445/Z14/11

schvaluje
1. uzavření dohody o splátkách dle přílohy č. 0106-11Z-P01;
2. uzavření dohody o splátkách dle přílohy č. 0106-11Z-P02.

27.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č.
D/1217/2010/STR

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0446/Z14/11

schvaluje
dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/1217/2010/STR dle přílohy č. 0125-11Z-P02.
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28.

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. D/0460/2008/STR

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0447/Z14/11

schvaluje
dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o partnerství č. D/0460/2008/STR dle přílohy
č. 0124-11Z-P01.

29.

Agrární komora ZK - smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0448/Z14/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 450.000 Kč společnosti Agrární komora Zlín, IČ 49432931, se sídlem
Bartošova 4393, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0102-11Z-P01,
b) ve výši 250.000 Kč společnosti Okresní agrární komora Kroměříž, IČ 49435418,
se sídlem nám. Míru 3287, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0102-11Z-P02,
c) ve výši 250.000 Kč společnosti Okresní agrární komora Uherské Hradiště, IČ
49434438, se sídlem Svatoplukova 346, 686 76 Uherské Hradiště, dle přílohy č.
0102-11Z-P03,
d) ve výši 250.000 Kč společnosti Agrární komora Valašska, IČ 47676515, se
sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0102-11Z-P04.

30.

Převod nemovitosti z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0449/Z14/11

schvaluje
1. úplatný převod nemovitosti včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
- pozemek p. č. st. 615/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2, oddělený
z původního pozemku geometrickým plánem č. 1890-184/2010, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Uherské Hradiště,
do vlastnictví společnosti Uherskohradišťská nemocnice, a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, za cenu ve výši 85.548 Kč;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2011 dle přílohy č. 0128-11Z-P02.

31.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0450/Z14/11

vyjad řuje souhlas
se spoluúčastí Zlínského kraje na financování realizace projektu přístrojového
vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s., podporovaného

13/16

Z14/11

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
3.750.000 Kč.

32.

Zdravotnictví - vyřazení majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na
rok 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0451/Z14/11

schvaluje
1. vyřazení nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje spočívajícího v odstranění staveb:
- stavba bez čp/če (budova 53), stavba občanského vybavení na pozemcích č. st.
1028/1, 1028/4, 1028/2, 1028/3, zapsaná na LV č. 412 příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Příluky u Zlína;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2011 dle přílohy č. 0127-11Z-P01.

33.

Školní hospodářství - záměr prodeje obchodního podílu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0452/Z14/11

schvaluje
záměr převodu 100 % obchodního podílu Zlínského kraje ve společnosti Školní
hospodářství, s. r. o., IČ 26938243, formou výběrového řízení, dle přílohy č. 013011Z-P02.

34.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci a investiční dotace pro projekty z OP
Životní prostředí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0453/Z14/11

schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 4.728.522 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín, IČ 46276327, na realizaci projektu „„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně“,
dle přílohy č. 0138-11Z-P01;
2. ve výši 17.103.094 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na realizaci projektu „Střední odborná
škola a gymnázium Staré Město - stavební úpravy k realizaci opatření úspor
energie“, dle přílohy č. 0138-11Z-P02;
3. ve výši 14.070.580 Kč s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola –
Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci projektu „ISŠ - COP Valašské
Meziříčí - zateplení budov“, dle přílohy č. 0138-11Z-P03;
4. ve výši 13.975.774 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor
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energie na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky“, dle přílohy č. 013811Z-P04;
5. ve výši 6.886.966 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Střední škole oděvní a služeb Vizovice“ dle přílohy č. 0138-11Z-P05;
6. ve výši 25.040.651 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci
projektu „Opatření úspor energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm“, dle přílohy č. 0138-11Z-P06;
7. ve výši 5.017.453 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
Uherský Brod, IČ 00055107, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor
energie na Středním odborném učilišti Uherský Brod“, dle přílohy č. 0138-11Z-P07;
8. ve výši 2.720.321 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola
Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor
energie na Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod“, dle přílohy
č. 0138-11Z-P08;
9. ve výši 8.017.185 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium J. A. Komenského
a Jazyková škola s právem státní zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, na
realizaci projektu „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod – stavební úpravy k realizaci úspor energie“, dle
přílohy č. 0138-11Z-P09;
10. ve výši 3.884.339 Kč s příspěvkovou organizací Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, na realizaci projektu „Dětský domov,
Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy“, dle
přílohy č. 0138-11Z-P10;
b) změnu č. 3 rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 16/2010/ŘDP, které bylo
vydáno příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, název akce „Opatření úspor
energie Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm“, dle přílohy č. 0138-11Z-P11;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2011, dle přílohy č. 0138-11Z-P12.

35.

Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0454/Z14/11

odvolává
Ing. Tomáše Šimčíka z funkce člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava;
volí
Mgr. Josefa Slováka členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava.
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36.

Zdravotnictví - poskytnutí úvěru KNTB a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0455/Z14/11

schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru KNTB, a. s., IČ 27661989, ve výši
50.000.000 Kč s dobou splatnosti k 31.12.2012 dle přílohy č. 0177-11Z-P02;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2011 dle přílohy č. 0177-11Z-P03.

Zlín 23. února 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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