Z15/11

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 27.04.2011

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0456/Z15/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0345-11ZP01.

2.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0457/Z15/11

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 14. a 15. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0346-11Z-P01.

3.

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0458/Z15/11

bere na vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0347-11Z-P01;
b) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0347-11Z-P02;
c) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje dle přílohy č. 0347-11Z-P03;
d) Výboru pro záleţitosti Evropské unie Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č.
0347-11Z-P04;
2. ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje,
b) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
c) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje.

4.

Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2012-2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0459/Z15/11

schvaluje
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rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2012-2015 dle přílohy č. 0308-11Z-P01.

5.

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0460/Z15/11

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 20.000 Kč obci Prlov, IČ 00304212, na pořádání pietního aktu - 66.
výročí tragické události vypálení domů v obci Prlov a umučení občanů obce Prlov
na sklonku II. světové války,
2. ve výši 15.000 Kč obci Drţková, IČ 00568546, na pořádání IV. ročníku
Mezinárodního výtvarného sympózia Drţková 2011 ve dnech 20.-28.05.2011,
3. ve výši 25.000 Kč obci Doubravy, IČ 00283886, na pořádání slavnostního
svěcení nové kaple Sv. Vojtěcha a hasičského praporu dne 30.04.2011;
b) poskytnutí peněţitého daru ve výši 200.000 Kč Japonskému červenému kříţi
(The Japanese Red Cross Society, address: 1-1-3 Shiba Daimon Minato-ku Tokyo
105-8521) na zmírnění následků vzniklých z ničivého zemětřesení, které zasáhlo
Japonsko dne 11.03.2011;
c) zrušení závazného ukazatele, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
dne 15.12.2010 usnesením č. 0375/Z13/10 - příloha č. 1128-10Z-P01 poskytnutí
neinvestičních účelových dotací Klubu kultury Uherské Hradiště, p. o., IČ
00092100:
1. ve výši 90.000 Kč na akci Slavnosti bratrství Čechů a Slováků,
2. ve výši 160.000 Kč na akci Slovácké slavnosti vína a otevření památek,
3. ve výši 20.000 Kč na Oslavy vzniku Československého státu,
4. ve výši 30.000 Kč na akci Silvestr na pomezí;
d) poskytnutí neinvestičních účelových dotací Klubu kultury Uherské Hradiště, p.
o., IČ 00092100:
1. ve výši 70.000 Kč na akce Slavnosti bratrství Čechů a Slováků a na Oslavy
vzniku Československého státu,
2. ve výši 15.000 Kč na akci Slovácké slavnosti vína a otevření památek,
3. ve výši 240.000 Kč na XXXVI. ročník ekologického festivalu Týká se to také
Tebe,
4. ve výši 25.000 Kč na akci Silvestr na pomezí.

6.

Dotace obcím na vyrozumívací a varovací systémy, věcné prostředky požární
ochrany a na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0461/Z15/11

schvaluje
a) poskytnutí účelových investičních dotací níţe uvedeným obcím na vyrozumívací
a varovací systémy:
1. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 210.000 Kč,
2. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 220.000 Kč,
3. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 200.000 Kč,
4. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 100.000 Kč,
5. městys Litenčice, IČ 00287431, ve výši 250.000 Kč,
6. obec Malá Bystřice, IČ 00304085, ve výši 150.000 Kč,
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7. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 300.000 Kč,
8. obec Petrůvka, IČ 68731957, ve výši 220.000 Kč,
9. obec Ţelechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 250.000;
b) poskytnutí účelových investičních dotací níţe uvedeným obcím na nákup
věcných prostředků poţární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
2. obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
3. obec Seninka, IČ 00635821, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
4. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
5. obec Drţková, IČ 00568546, ve výši 190.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
6. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 170.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
7. obec Hostětín, IČ 00542296, ve výši 140.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
8. obec Loučka, IČ 00568643, ve výši 120.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
9. obec Chvalnov-Lísky, IČ 00287270, ve výši 190.000 Kč, na nákup poţární
stříkačky,
10. obec Sulimov, IČ 00287792, ve výši 165.000 Kč, na nákup poţární stříkačky,
11. obec Zádveřice - Raková, IČ 00284718, ve výši 100.000 Kč, na nákup poţární
stříkačky,
12. město Kroměříţ, IČ 00287351, ve výši 50.000 Kč, na nákup 2 kusů přenosných
motorových stříkaček,
13. obec Ţelechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 50.000 Kč na nákup
kalového čerpadla,
14. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 42.000 Kč, na nákup kalového
čerpadla,
15. obec Pohořelice, IČ 00568686, ve výši 30.000 Kč, na nákup plovoucího
čerpadla,
16. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 30.000 Kč, na nákup plovoucího
čerpadla,
17. obec Lutonina, IČ 00568601, ve výši 39.000 Kč, na nákup elektrocentrály,
18. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 33.000 Kč, na nákup elektrocentrály,
19. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 30.000 Kč, na nákup elektrocentrály;
c) poskytnutí účelových neinvestičních dotací níţe uvedeným obcím na opravy a
nákup věcných prostředků poţární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 18.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
2. obec Cetechovice, IČ 00287121, ve výši 28.000 Kč, na opravu poţární
stříkačky,
3. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 64.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
4. obec Hradčovice, IČ 00290963, ve výši 83.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
5. obec Hrobice, IČ 00568571, ve výši 45.000 Kč, na opravu poţární stříkačky,
6. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 98.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
7. obec Chvalnov-Lísky, IČ 00287270, ve výši 16.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
8. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 17.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
9. obec Jasenná, IČ 00284017, ve výši 23.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
10. obec Komárno, IČ 00287326, ve výši 85.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu a na opravu poţární stříkačky,
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11. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 45.000 Kč, na nákup 5 kusů radiostanic,
12. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 150.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
13. obec Lechotice, IČ 00287407, ve výši 30.000 Kč, na opravu poţární stříkačky,
14. obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, ve výši 19.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
15. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 67.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
16. obec Lutonina, IČ 00568601, ve výši 17.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
17. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 25.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
18. obec Neubuz, IČ 00568660, ve výši 26.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
19. obec Nezdenice, IČ 00291161, ve výši 25.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
20. obec Oldřichovice, IČ 00568678, ve výši 29.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
21. obec Petrůvka, IČ 68731957, ve výši 45.000 Kč, na opravu poţární stříkačky,
22. obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 12.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
23. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 39.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
24. obec Tupesy, IČ 00542393, ve výši 39.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
25. obec Újezdec, IČ 00542288, ve výši 7.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
26. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 350.000 Kč, na opravu
cisternové automobilové stříkačky,
27. obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, ve výši 30.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
28. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 70.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
29. obec Veselá, IČ 00226203, ve výši 15.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
30. obec Všemina, IČ 00544507, ve výši 20.000 Kč, na nákup věcných prostředků,
31. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 16.000 Kč, na nákup věcných
prostředků,
32. obec Záhorovice, IČ 00207381, ve výši 24.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
33. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 200.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
34. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 49.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
35. obec Zděchov, IČ 00304484, ve výši 45.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků;
d) uzavření smluv s níţe uvedenými obcemi o poskytnutí účelových neinvestičních
dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek poţární ochrany sborů
dobrovolných hasičů obcí v níţe uvedených výších dle vzoru v příloze č. 019511Z-P02, a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0195-11Z-P03:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 100.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 100.000 Kč,
3. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 100.000 Kč,
4. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 100.000 Kč,
5. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 100.000 Kč,
6. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 100.000 Kč,
7. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 100.000 Kč,
8. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 100.000 Kč,
9. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 100.000 Kč,
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10. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 100.000 Kč,
11. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 100.000 Kč,
12. město Roţnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 850.000 Kč,
13. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 100.000 Kč,
14. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 100.000 Kč,
15. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 100.000 Kč,
16. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 200.000 Kč,
17. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 100.000 Kč,
18. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 100.000 Kč,
19. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 700.000 Kč.

7.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0462/Z15/11

schvaluje
záměry
I. bezúplatného převodu nemovitosti včetně veškerých jejích součástí:
části pozemku:
- p. č. st. 1535/1, zastavěná plocha a nádvoří, do výměry 20 m2,
oddělené z původní parcely následně zpracovaným geometrickým plánem pro
obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou;
II. úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemku:
- p. č. 638/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice;
2. části pozemku:
- p. č. 634/1, ostatní plocha do výměry max. 90 m2 dle zákresu uvedeného v
příloze č. 0309-11Z-P01 s tím, ţe přesný rozsah bude stanoven následně
zpracovaným geometrickým plánem,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3101 pro obec Bystřice pod
Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem;
3. nemovitostí:
a) pozemků:
- p. č. 885/4, ostatní plocha,
- p. č. st. 1275, zastavěná ploch a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště;
b) stavby:
- bez čp/če, technická vybavenost na p. č. st. 1275,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 946 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
formou výběrového řízení dle přílohy č. 0309-11Z-P02;
4. nemovitostí:
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a) pozemku:
- p. č. 1961, zastavěná plocha a nádvoří,
b) stavby:
- bez čp/če, jiná stavba na p. č. 1961,
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. 0309-11Z-P03;
5. pozemků:
- p. č. 2753/260, ostatní plocha,
- p. č. 2753/261, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1335 pro obec Kněţpole a k. ú.
Kněţpole u Uherského Hradiště;
6. pozemků:
- p. č. st. 6124, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 7680, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín.

pracoviště

pověřuje
Radu Zlínského kraje rozhodováním o schválení záměrů převodu nemovitostí z
vlastnictví Zlínského kraje.

8.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0463/Z15/11

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, ţe náklady spojené s převodem hradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 2313/7, ostatní plocha,
- p. č. 2313/8, ostatní plocha,
- p. č. 2313/9, ostatní plocha,
- p. č. 2316/8, ostatní plocha,
- p. č. 2316/13, ostatní plocha,
- p. č. 2316/17, ostatní plocha,
- p. č. 2316/18, ostatní plocha,
- p. č. 2319/10, ostatní plocha,
- p. č. 2319/14, ostatní plocha,
- p. č. 2319/18, ostatní plocha,
- p. č. 2319/19, ostatní plocha,
- p. č. 2678/23, ostatní plocha,
- p. č. 3102/102, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1470 pro obec a k. ú. Zlechov, do
vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČ 65993390;
2. pozemku
- p. č. 5035/15, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 897 pro obec Popovice a k. ú.
Popovice u Uherského Hradiště, do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390;
3. pozemků
- p. č. 7513/388, ostatní plocha,
- p. č. 7513/405, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod,
do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČ 65993390;
4. pozemků
- p. č. 2313/17, ostatní plocha,
- p. č. 2319/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1470 pro obec a k. ú. Zlechov, do
vlastnictví obce Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ 00291609;
5. pozemků
- p. č. 5419/6, ostatní plocha,
- p. č. 5420/3, ostatní plocha,
- p. č. 5420/4, ostatní plocha,
- p. č. 5420/5, ostatní plocha,
- p. č. 5420/6, ostatní plocha,
- p. č. 5420/12, ostatní plocha,
- p. č. 5420/13, ostatní plocha,
- p. č. 5420/14, ostatní plocha,
- p. č. 5431/1, ostatní plocha,
- p. č. 5441/4, ostatní plocha,
- p. č. 5441/34, ostatní plocha,
- p. č. 5441/37, ostatní plocha,
- p. č. 5441/154, ostatní plocha,
- p. č. 5441/155, ostatní plocha,
- p. č. 5441/156, ostatní plocha,
- p. č. 5441/157, ostatní plocha,
- p. č. 5441/158, ostatní plocha,
- p. č. 5441/159, ostatní plocha,
- p. č. 5441/160, ostatní plocha,
- p. č. 5462/2, ostatní plocha,
- p. č. 5462/3, ostatní plocha,
- p. č. 5462/4, ostatní plocha,
- p. č. 5462/5, ostatní plocha,
- p. č. 5462/6, ostatní plocha,
- p. č. 5463/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 525 pro obec a k. ú. Pitín, do
vlastnictví obce Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice, IČ 00291234;
6. pozemků
- p. č. 4433/57, ostatní plocha,
- p. č. 4433/58, ostatní plocha,
- p. č. 4433/67, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín, do
vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, ţe náklady spojené s převodem nezahrnuté v kupní ceně
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uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 1375/2, ostatní plocha, o výměře 283 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 531-133/2010
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička I. do spoluvlastnictví Miroslava Zezulky,
bytem Valašská Bystřice 533, 756 27 Valašská Bystřice, Milana Zezulky, bytem
Valašská Bystřice 697, 756 27 Valašská Bystřice, Milana Maráka, bytem Valašská
Bystřice 597, 756 27 Valašská Bystřice a Josefa Chumchala, bytem Tylovice 1904,
756 61 Roţnov pod Radhoštěm, kaţdý id. podíl 1/4 za celkovou cenu ve výši
21.882 Kč;
2. pozemků
- p. č. 1568/4, ostatní plocha,
- p. č. 1568/12, lesní pozemek,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice, do
vlastnictví městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice za cenu ve
výši 381.445 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2011 dle přílohy č. 0316-11Z-P09;
neschvaluje
prodej nemovitostí:
- stavba bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1866,
- p. č. 1866, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavba 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 do
vlastnictví společnosti S.V.I.S. Trade a. s, se sídlem Liptál 291, 756 31 Liptál, IČ
64611507, za nabídnutou cenu ve výši 2.514.600 Kč.

9.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0464/Z15/11

schvaluje
A. bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich
součástí a příslušenství:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 4965/74, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 4965/76, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2541 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostroţská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 1117, ostatní plocha,
- p. č. 4180, ostatní plocha,
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- p. č. 4256, ostatní plocha,
- p. č. 4317, ostatní plocha,
- p. č. 4390, ostatní plocha,
- p. č. 1176, ostatní plocha,
- p. č. 4555/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostroţská Nová Ves a k. ú.
Ostroţská Nová Ves:
- p. č. 10926, ostatní plocha,
- p. č. 11043, ostatní plocha,
- p. č. 6588, ostatní plocha,
- p. č. 6589, ostatní plocha,
- p. č. 6594, ostatní plocha,
- p. č. 6595, ostatní plocha,
- p. č. 6600, ostatní plocha,
- p. č. 10702/2, ostatní plocha,
- p. č. 10703/2, ostatní plocha,
- p. č. 11147/1, ostatní plocha,
- p. č. 11147/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pornice:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 1841/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 651 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0311-11Z-P01;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1124/1, ostatní plocha,
- p. č. 1124/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0311-11Z-P02;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Kostelany:
- p. č. 1006/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0311-11Z-P03;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedachlebice a k. ú. Nedachlebice:
- p. č. 2605/28, ostatní plocha,
- p. č. 2605/29, ostatní plocha,
- p. č. 2605/49, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0311-11Z-P04;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Popovice a k. ú. Popovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 1033/11, ostatní plocha,
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- p. č. 1033/12, ostatní plocha,
- p. č. 5035/18, ostatní plocha,
- p. č. 5035/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1382 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 7166/13, ostatní plocha,
- p. č. 7166/14.ostatní plocha,
- p. č. 7166/15, ostatní plocha,
- p. č. 7166/16, ostatní plocha,
- p. č. 7166/17, ostatní plocha,
- p. č. 7166/18, ostatní plocha,
- p. č. 7166/19, ostatní plocha,
- p. č. 7166/20, ostatní plocha,
- p. č. 7513/407, ostatní plocha,
- p. č. 7513/408, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 4962 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pitín a k. ú. Pitín:
- p. č. 5419/3, ostatní plocha,
- p. č. 5419/9, ostatní plocha,
- p. č. 5441/32, ostatní plocha,
- p. č. 5441/91, ostatní plocha,
- p. č. 5441/103, ostatní plocha,
- p. č. 5441/105, ostatní plocha,
- p. č. 5441/164, ostatní plocha,
- p. č. 5441/165, ostatní plocha,
- p. č. 5441/166, ostatní plocha,
- p. č. 5462/7, ostatní plocha,
- p. č. 5462/8, ostatní plocha,
- p. č. 5462/9, ostatní plocha,
- p. č. 5462/10, ostatní plocha,
- p. č. 5462/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice, IČ
00291234;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 2959/13, orná půda,
zapsaná na LV č. 10001 od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- pozemku p. č. st. 4460, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavby bez čp/če, občanská vybavenost na p. č. st. 4460,
zapsaných na LV č. 4990 od ČR - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 71009396, se
závazky nabyvatele, ţe:
- po dobu 5 let od nabytí vlastnictví bude nemovitosti uţívat k zajištění poskytování
zdravotnických sluţeb, nepřevede nemovitosti třetí osobě, nebude je vyuţívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům pronajímat,
- v případě porušení těchto závazků uhradí smluvní pokutu ve výši ceny
nemovitostí ke dni nabytí vlastnictví stanovené dle v té době platného cenového
předpisu a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, smluvní pokutu
lze uloţit i opakovaně,
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a s tím, ţe porušením závazků není, budou-li nemovitosti pronajaty Krajské
nemocnici T. Bati, a. s.;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště se závazky
nabyvatele, ţe::
- stavby č. p. 1195, občanská vybavenost na p. č. st. 2375 (id. podíl 23/100),
- stavby bez čp/če, občanská vybavenost na p. č. st. 2374 (id. podíl 23/100),
zapsaných na LV č. 3016 od ČR - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 71009396;
- po dobu 5 let od nabytí vlastnictví nepřevede spoluvlastnický id. podíl 23/100 třetí
osobě,
- v případě porušení tohoto závazku uhradí smluvní pokutu ve výši ceny
nemovitostí (id. podíl 23/100) ke dni nabytí vlastnictví stanovené dle v té době
platného cenového předpisu a náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 590/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Komárovice:
- p. č. 908/1, ostatní plocha,
- p. č. 908/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Lešná:
- p. č. 601/4, ostatní plocha,
- p. č. 604, ostatní plocha,
- p. č. 605, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 2087/1, ostatní plocha,
- p. č. 2117, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lačnov:
- p. č. 3467, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14784/7, ostatní plocha,
- p. č. 2492, ostatní plocha,
- p. č. 2493, ostatní plocha,
- p. č. 14782/12, ostatní plocha,
- p. č. 14783/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1211/3, ostatní plocha,
- p. č. 2478, ostatní plocha,
- p. č. 2486, ostatní plocha,
- p. č. 2490, ostatní plocha,
- p. č. 2491, ostatní plocha,
- p. č. 2585/2, ostatní plocha,
- p. č. 2586, ostatní plocha,
- p. č. 2591, ostatní plocha,
- p. č. 2592, ostatní plocha,
- p. č. 2626, ostatní plocha,
- p. č. 2627, ostatní plocha,
- p. č. 2628, ostatní plocha,
- p. č. 2629, ostatní plocha,
- p. č. 2630, ostatní plocha,
- p. č. 2631, ostatní plocha,
- p. č. 2632, ostatní plocha,
- p. č. 2633, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 5677 od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bezměrov:
- p. č. 1886/2, ostatní plocha,
- p. č. 1918, ostatní plocha,
- p. č. 1922/3, ostatní plocha,
- p. č. 1937, ostatní plocha,
- p. č. 1939, ostatní plocha,
- p. č. 1944, ostatní plocha,
- p. č. 1949, ostatní plocha,
- p. č. 1950, ostatní plocha,
- p. č. 1953, ostatní plocha,
- p. č. 1960, ostatní plocha,
- p. č. 1965, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 639 od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, za podmínek dle přílohy č. 0311-11Z-P05;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic:
- p. č. 265, ostatní plocha,
- p. č. 267, ostatní plocha,
- p. č. 269, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 425 od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, za podmínek dle přílohy č. 0311-11Z-P05;
B. úplatné nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a
příslušenství:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostroţská Nová Ves a k. ú.
Ostroţská Nová Ves:
- p. č. 11154/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2322 od Jaroslava Kani, bytem Antonínská 355, 687 25 Hluk,
za cenu ve výši 2.850 Kč;
2.

vedených

v

katastru

nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1515/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1501 od Hany Bočkové, bytem Nový Lán 768, 687 24
Uherský Ostroh, za cenu ve výši 2.200 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
- p. č. 8158/15, ostatní plocha,
- p. č. 8160/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1823 od Jarmily Kročové, bytem Na Přídělech 1440, 687 25
Hluk, za cenu ve výši 7.090 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedakonice a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1975/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 16 od Milady Horáčkové, bytem Kopánky 1730, 686 03 Staré
Město, Julie Večeřové, bytem Milíčova 709, 763 02 Zlín-Malenovice, za cenu ve
výši 7.050 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4843/15, ostatní plocha,
- p. č. 4843/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1827 od Leony Borowské, bytem Altéře 189, 686 03 Staré
Město, za cenu ve výši 8.720 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2025/11, ostatní plocha,
- p. č. 2025/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 431 od manţelů Josefa a Anny Balcárkových, oba bytem
Kudlovice 267, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, za cenu ve výši 8.200 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Traplice a k. ú. Traplice:
- p. č. 3105/82, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1191 od Josefa Slavíka, bytem Zlechov 434, 687 10 Zlechov,
za cenu ve výši 3.920 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 3849/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2465 od Františka Hanáčka, bytem Na Řádku 1508, 686 04
Kunovice, za cenu ve výši 5.910 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlechov a k. ú. Zlechov:
a)
- p. č. 2324/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 427 od Marie Vávrové, bytem Zlechov 44, 687 10 Zlechov, za
cenu ve výši 2.630 Kč;
b)
- p. č. 2201/3, ostatní plocha,
- p. č. 2202/2, ostatní plocha,
- p.č. 2310/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 298 od Josefa Vávry, bytem Tupesy 164, 687 07 Tupesy, za
cenu ve výši 8.590 Kč;
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10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
- p. č. 1324/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 361 od Jarmily Čuříkové, bytem Nad Výpustou 527, 763 21
Slavičín, za cenu ve výši 123.440 Kč;
11.vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice:
a)
- p. č. 1509/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 796 od manţelů Jaroslava a Jany Dočkalových, oba bytem
Bělovská 529, 768 21 Kvasice, za cenu ve výši 480 Kč;
b)
- p. č. 1509/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1226 od Náboţenské obce Církve československé husitské v
Kvasicích, se sídlem Husova 400, 768 21 Kvasice, IČ 65763611, za cenu 1.160
Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Chvalnov:
- p. č. 1441/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 451 od manţelů Vlastimila a Jany Novákových, oba bytem
Lísky 36, 768 05 Koryčany, za cenu ve výši 2.350 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavkov pod Hostýnem a k.ú.
Slavkov pod Hostýnem:
a)
- p. č. 1402/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 31 od manţelů Ladislava a Heleny Krajcarových, oba bytem
Slavkov pod Hostýnem 7, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 4.440
Kč;
b)
- p. č. 1402/5, ostatní plocha,
- p. č. 1402/12, ostatní plocha,
- p. č. 1402/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 55 od Marie Kunderové, bytem Slavkov pod Hostýnem 10, 768
61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 4.120 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bělov a k.ú. Bělov:
- p. č. 567/8, ostatní plocha,
- p. č. 567/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 149 od manţelů Ing. Petra a Aleny Guryčových, oba bytem
Snp 1180, 765 02 Otrokovice 2 za cenu ve výši 3.320 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú.
Rychlov u Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 1053/2, ostatní plocha,
- p. č. 1044/74, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2583 od Břetislava Šimona, bytem Meziříčská 855, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu 164.843 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú.
Sovadina:
- p. č. 512/6, ostatní plocha,
- p. č. 602/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 147 od Břetislava Šimona, bytem Meziříčská 855, 768 61
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Bystřice pod Hostýnem za cenu 40.829 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Roţnov pod Radhoštěm, k. ú.
Tylovice
- p. č. 64/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 774 od Jany Tiché, bytem Tylovice 2699, 756 61 Roţnov pod
Radhoštěm za cenu 1.900 Kč;
C. souhlasné prohlášení v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 031111Z-P06;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod III. x) 2.;
- č. 0529/Z18/07 ze dne 20.06.2007 – bod II. k) 6.;
- č. 0529/Z18/07 ze dne 20.06.2007 – bod II. w) 1.;
- č. 0568/Z19/07 ze dne 19.09.2007 – bod 1. II. hh) 1.;
- č. 0568/Z19/07 ze dne 19.09.2007 – bod 1. II. jj) 3.;
- č. 0639/Z21/08 ze dne 19.03.2008 – bod II. oo);
- č. 0639/Z21/08 ze dne 19.03.2008 – bod II. pp) 5.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod III. a) 11.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod III. ff) 4.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod III. kk) 5.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod III. mm) 11.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 – bod III. rr) 1.;
- č. 0725/Z23/08 ze dne 10.09.2008 – bod III. z);
- č. 0054/Z03/09 ze dne 18.03.2009 – bod I. A. 6.;
- č. 0054/Z03/09 ze dne 18.03.2009 – bod I. B. 3. a);
- č. 0324/Z12/10 ze dne 15.09.2010 – bod B. 29. a);
- č. 0529/Z18/07 ze dne 20.06.2007 - bod I. oo) odráţka 56. - 57.;
- č. 0054/Z03/09 ze dne 18.03.2009 - bod I. A. 4. odráţka 6.;
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B. 10.;
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod B. 14. odráţka 2. - 4.;
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod C. 6. p);
- č. 0138/Z07/09 ze dne 16.09.2009 - bod B. 10. a);
- č. 0054/Z03/09 ze dne 18.03.2009 - bod I. A. 15. odráţka 3;
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 - bod B. 28;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství v součinnosti s ředitelem
Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v článku III. následně uzavřených smluv o bezúplatném převodu
pozemků do vlastnictví Zlínského kraje z vlastnictví:
a) ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí
390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 1841/41 v k. ú. Pornice, p. č. 1124/1, p. č. 1124/4 v k. ú.
Zdounky, p. č. 1006/23 v k. ú. Kostelany - po dobu 5 let od účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí;
- p. č. 2605/28, p. č. 2605/29, p. č. 2605/49 v k. ú. Nedachlebice - po dobu 10 let
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;
b) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ
65993390:
- p. č. 1886/2, p. č. 1918, p. č. 1922/3, p. č. 1937, p. č. 1939, p. č. 1944, p. č. 1949,
p. č. 1950, p. č. 1953, p. č. 1960, p. č. 1965 v k. ú. Bezměrov a p. č. 265, p. č.
267, p. č. 269 v k. ú. Bojanovice u Zlobic po dobu 10 let od účinků vkladu
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vlastnického práva do katastru nemovitostí;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v následně uzavřených Smlouvách o bezúplatném převodu pozemku
p. č. st. 4460 a stavby bez čp/če na p. č. st. 4460 v k. ú. Zlín, staveb č. p. 1195 na
p. č. st. 2375 a bez čp/če na p. č. st. 2374 v k. ú. Uherské Hradiště z vlastnictví
ČR - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 71009396, do vlastnictví Zlínského kraje, a to po
dobu 5 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

10.

Roční zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2010

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0465/Z15/11

bere na vědomí
Roční zprávu o stavu poţární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2010 dle přílohy č.
0314-11Z-P01.

11.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - změna sídla

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0466/Z15/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k úplnému znění zakládací smlouvy společnosti Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, dle přílohy č. 0249-11Z-P01.

12.

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0467/Z15/11

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Miroslava Berku, bytem Štěpnická 1106, 686 06 Uherské Hradiště;
2. Michaelu Janíkovou, bytem Za Dědinou 2, 686 01 Uherské Hradiště;
3. Mgr. Michaelu Miklíkovou, bytem Za Vodou 177, 769 01 Holešov;
4. JUDr. Stanislavu Mikulcovou, bytem Těšovská 290, 687 34 Uherský Brod;
5. Věru Šmídovou, bytem Druţstevní 1561, 688 01 Uherský Brod.

13.

"Regionální letiště Přerov" - smlouva o financování na rok 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0468/Z15/11

schvaluje
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poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje společnosti Regionální letiště
Přerov a. s., IČ 28572971, ve výši 4.000.000 Kč, dle přílohy č. 0236-11Z-P01.

14.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0469/Z15/11

schvaluje
a) poskytnutí investiční dotace:
1. ve výši 21.819.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice,
IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění sníţení
energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č. 0233-11ZP01;
2. ve výši 2.969.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105, na realizaci projektu "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Zateplení 2
budov", dle přílohy č. 0233-11Z-P02;
3. ve výši 8.979.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Roţnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Roţnov pod Radhoštěm – realizace úsporných
opatření" dle přílohy č. 0233-11Z-P03;
4. ve výši 34.648.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie", dle přílohy č. 023311Z-P04;
5. ve výši 5.116.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříţ, IČ
63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie Kroměříţ - zateplení
objektu", dle přílohy č. 0233-11Z-P05;
6. ve výši 2.936.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální sluţby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DPS
Buchlovice“ dle přílohy č. 0233-11Z-P06;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 16.861.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění
sníţení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č.
0233-11Z-P07;
2. ve výši 3.903.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť,
IČ 00559105, na realizaci projektu "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Zateplení 2
budov", dle přílohy č. 0233-11Z-P08;
3. ve výši 4.874.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola zemědělská a
přírodovědná Roţnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu "Střední
škola zemědělská a přírodovědná Roţnov pod Radhoštěm – realizace úsporných
opatření" dle přílohy č. 0233-11Z-P09;
4. ve výši 7.548.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci projektu "Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie", dle přílohy č. 023311Z-P10;
5. ve výši 9.851.000 Kč s příspěvkovou organizací Obchodní akademie Kroměříţ,
IČ 63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie Kroměříţ - zateplení
objektu", dle přílohy č. 0233-11Z-P11;
6. ve výši 5.097.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální sluţby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DPS
Buchlovice“ dle přílohy č. 0233-11Z-P12;
7. ve výši 1.909.000 Kč s příspěvkovou organizací Sociální sluţby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DZP
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Medlovice“ dle přílohy č. 0233-11Z-P13;
c) změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4/2011/ŘDP, na základě které se
poskytuje investiční dotace ve výši 4.832.799 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574 na realizaci projektu "Stavební obnova a
modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" dle přílohy č. 0233-11Z-P14;
d) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. D/2912/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 24.762.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci projektu
"Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí" dle přílohy
č. 0233-11Z-P15.

15.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0470/Z15/11

schvaluje
1. směnu nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 484/15, orná půda, o výměře 8 500 m2 v k. ú. Všetuly, obci
Holešov, odděleného z původního pozemku p. č. 484/8, orná půda, geometrickým
plánem č.1277-135/2010 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov, ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, včetně všech jeho
součástí a příslušenství, dle přílohy č. 0307-11Z-P01,
za pozemky ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha
3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, a to:
- pozemku p. č. 313/33, ostatní plocha, o výměře 337 m2 v k. ú. Třebětice, obci
Třebětice, odděleného z původního pozemku p. č. 313/10, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 1071-134/2010 pro k. ú. Třebětice, obec Třebětice,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, dle přílohy č. 0307-11Z-P01,
- p. č. 496/1, orná půda,
- p. č. 496/6, ostatní plocha,
- p. č. 496/7, orná půda,
- p. č. 496/8, ostatní plocha
- p. č. 957/1, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 10002 pro k. ú. Všetuly, obec Holešov,
včetně všech jejich součástí a příslušenství,
s tím, ţe Zlínský kraj uhradí případný rozdíl z cen stanovených znaleckými
posudky aktuálními k datu převodu ve prospěch Pozemkového fondu ČR a
náklady spojené s realizací směny;
2. záměry převodů nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
a) částí pozemků p. č. 2760/1, ostatní plocha, do výměry 9 000 m2, p. č. 2760/7,
ostatní plocha, do výměry 350 m2, p. č. 2760/9, ostatní plocha, do výměry 300 m2,
p. č. 2760/24, ostatní plocha, do výměry 350 m2, vše v katastrálním území a obci
Holešov, které budou z těchto pozemků odděleny následně zpracovaným
geometrickým plánem, dle orientační situace v příloze č. 0307-11Z-P04,
b) částí pozemků p. č. 2641/1, ostatní plocha, do výměry 4 000 m2, p. č. 2760/1,
ostatní plocha, do výměry 17 000 m2 a p. č. 2760/37, ostatní plocha, do výměry 1
000 m2, vše v katastrálním území Holešov, obci Holešov, které budou z těchto
pozemků odděleny následně zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační
situace v příloze č. 0307-11Z-P05;
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c) částí pozemků p. č. 2760/1, ostatní plocha, do výměry 19 000 m2 a p. č. 2641/1,
ostatní plocha, do výměry 4 605 m2, vše v katastrálním území a obci Holešov,
které budou z těchto pozemků odděleny následně zpracovaným geometrickým
plánem, dle orientační situace v příloze č. 0307-11Z-P09;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2011 dle přílohy č. 0307-11Z-P08.

16.

Zdravotnictví - UHN a. s. - příprava projektu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0471/Z15/11

schvaluje
záměr zajištění budoucího úvěru poskytovaný Uherskohradišťské nemocnici a. s.,
na financování realizace investiční akce „Uherskohradišťská nemocnice –
Centrální objekty - I. etapa“ v části, která je v investorství Uherskohradišťské
nemocnice a. s., formou poskytnutí ručitelského závazku Zlínského kraje.

17.

Doprava – snížení investiční dotace PO (Velehrad-Salaš, Dušná)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0472/Z15/11

schvaluje
sníţení investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, na stavební a strojní investice o částku 2.408 tis. Kč na novou výši
122.592 tis. Kč.

18.

Zajištění akcí BESIP a provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji v
roce 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0473/Z15/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 380.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum sluţeb pro silniční dopravu,
s. p. o., IČ 70898219, se sídlem Letňanská 24, 190 00 Praha 9, na zajištění a
vlastní realizaci akcí v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích (BESIP) ve Zlínském kraji a zajištění provozu dětských dopravních
hřišť ve Zlínském kraji (Zlín, Vsetín, Roţnov pod Radhoštěm, Loukov) v roce 2011;
2. ve výši 60.000 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 2011;
3. ve výši 100.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Otrokovicích v roce 2011;
4. ve výši 130.000 Kč městu Kroměříţ, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115,
767 01 Kroměříţ, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříţi v
roce 2011;
5. ve výši 50.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
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náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Brodě v roce 2011;
6. ve výši 50.000 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 2011;
7. ve výši 15.000 Kč obci Kvasice, IČ 00287385, se sídlem nám. A. Dohnala 18,
768 21 Kvasice, na zajištění obnovy vodorovného dopravního značení dětského
dopravního hřiště v Kvasicích v roce 2011.

19.

Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0474/Z15/11

schvaluje
dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0291-11Z-P01 a č. 0291-11Z-P02.

20.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0475/Z15/11

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a
akcí v členění:
1. Město Brumov - Bylnice, IČ 00283819
ve výši 10.000 Kč na akci:
Brumovské divadelní léto
2. Město Chropyně, IČ 00287245
ve výši 5.000 Kč na akci:
Hanácké slavnosti
3. Město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 10.000 Kč na akci:
Zámecké kulturní léto
4. Obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 5.000 Kč na akci:
Dny valašského divadla v Hovězí
5. Město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 10.000 Kč na akci:
Škola lidových tanců v Kunovicích 2011
6. Obec Spytihněv, IČ 00284491
ve výši 5.000 Kč na akci:
Koncert na řece - Opera Diversa
7. Obec Kašava, IČ 00284050
ve výši 10.000 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2011
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8. Město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
ve výši 30.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
9. Arcibiskupství olomoucké, Olomouc, IČ 00445151
ve výši 10.000 Kč na akci:
Noc kostelů
10. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace, IČ 00851817
ve výši 5.000 Kč na akci:
Talent ze šuplíku V. - literární soutěţ pro začínající spisovatele

21.

Baťův kanál - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0476/Z15/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0267/2010/STR mezi Zlínským krajem a Sdruţením obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, dle přílohy č.
0266-11Z-P01;
2. poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 600.000 Kč městu Uherský Ostroh, IČ 291480, na realizaci provozní
chaty (kancelář, sklad) a chaty sociálního zařízení (WC, umývárny ţeny, muţi) v k.
ú. Uherský Ostroh pro stanující turisty Baťova kanálu, dle přílohy č. 0266-11Z-P02,
b) ve výši 2.138.000 Kč městu Napajedla, IČ 00284220, na realizaci stavby
cyklostezky podél Baťova kanálu v k. ú. Napajedla 7b stavba – Napajedla – 2. část,
dle přílohy č. 0266-11Z-P03;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2011 dle přílohy č. 0266-11Z-P04.

22.

Otevřené brány 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0477/Z15/11

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu mezd průvodců v sakrálních
památkách obci Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, IČ 00304417, ve výši 22.000
Kč.

23.

PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0478/Z15/11

schvaluje
a) poskytnutí dotací na realizaci projektů obnovy venkova v souladu s pravidly
PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2011 v členění:
1. Obec Skaštice, IČ 00488909, účelová neinvestiční dotace ve výši 715.000 Kč,
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na akci PF02-11DT1/456 Oprava střechy na bývalé škole ve Skašticích,
2. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, účelová neinvestiční dotace ve výši 184.000
Kč, na akci PF02-11DT1/457 Odstranění havarijního stavu MŠ Horní Lideč,
3. Obec Lhotsko, IČ 00568619, účelová investiční dotace ve výši 666.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/468 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lhotsko,
4. Obec Pohořelice, IČ 00568686, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/477 Zastřešení objektu MŠ a OÚ,
5. Obec Karlovice, IČ 46276076, účelová neinvestiční dotace ve výši 379.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/494 Oprava havarijního stavu budovy obecního úřadu,
6. Obec Veselá, IČ 00226203, účelová neinvestiční dotace ve výši 530.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/505 Oprava havarijního stavu střechy na kulturním zařízení
Veselanka,
7. Obec Racková, IČ 00284386, účelová neinvestiční dotace ve výši 123.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/493 Splnění hygienických poţadavků v ZŠ Racková,
8. Obec Šelešovice, IČ 70890587, účelová investiční dotace ve výši 90.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/400 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šelešovice,
9. Obec Stříţovice, IČ 00287784, účelová neinvestiční dotace ve výši 91.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/416 Oprava veřejného osvětlení v obci Stříţovice,
10. Obec Rudice, IČ 00542270, účelová neinvestiční dotace ve výši 440.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/419 Výměna střechy, oken, dveří a vrat u hasičské zbrojnice
v Rudicích,
11. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, účelová investiční dotace ve výši
1.000.000 Kč, na akci PF02-11DT1/444 Havarijní stav střechy objektu MŠ,
12. Obec Nezdenice, IČ 00291161, účelová neinvestiční dotace ve výši 143.000
Kč, na akci PF02-11DT1/461 ZŠ a MŠ Nezdenice - výměna oken,
13. Obec Topolná, IČ 00291421, účelová investiční dotace ve výši 467.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/472 Rekonstrukce kulturního střediska Bůrovce,
14. Obec Rymice, IČ 00544558, účelová neinvestiční dotace ve výši 280.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/483 Výměna střešní krytiny a oken budovy Obecního úřadu
Rymice,
15. Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, účelová neinvestiční dotace ve
výši 446.000 Kč, na akci PF02-11DT1/501 Výměna střechy ZŠ a MŠ,
16. Obec Kašava, IČ 00284050, účelová investiční dotace ve výši 944.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/502 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Kašava,
17. Obec Zlámanec, IČ 00368687, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/503 Stavební úpravy Obecního úřadu Zlámanec 95, I. Etapa OÚ a občanská vybavenost,
18. Obec Haluzice, IČ 00837288, účelová neinvestiční dotace ve výši 153.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/434 ,,EKO - LED" veřejné osvětlení,
19. Obec Veletiny, IČ 00542385, účelová investiční dotace ve výši 291.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/440 Zateplení víceúčelové budovy - OÚ, KD a Hasičská
zbrojnice,
20. Obec Liptál, IČ 00304051, účelová neinvestiční dotace ve výši 276.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/459 Oprava tělocvičny Základní školy Liptál,
21. Obec Nedašov, IČ 00284246, účelová neinvestiční dotace ve výši 262.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/476 Oprava veřejného osvětlení v obci Nedašov,
22. Obec Pašovice, IČ 00542326, účelová neinvestiční dotace ve výši 117.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/406 Výměna oken v budově MŠ Pašovice,
23. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, účelová neinvestiční dotace ve výši
417.000 Kč, na akci PF02-11DT1/422 Oprava veřejného osvětlení Bohuslavice
nad Vláří,
24. Obec Trnava, IČ 00284581, účelová neinvestiční dotace ve výši 246.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/441 Dokončení výměny havarijního stavu oken v základní
škole,
25. Obec Tupesy, IČ 00542393, účelová neinvestiční dotace ve výši 372.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/448 Oprava střešního pláště mateřské školy v Tupesích,
26. Obec Záhorovice, IČ 00207381, účelová neinvestiční dotace ve výši 570.000
Kč, na akci PF02-11DT1/465 ZŠ Záhorovice-výměna oken, dveří, ventilů ÚT, kotlů
ÚT a odvlhčení,
27. Obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, účelová neinvestiční dotace ve výši
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707.000 Kč, na akci PF02-11DT1/469 Kulturní zařízení - havarijní stav,
28. Obec Březnice, IČ 48471828, účelová investiční dotace ve výši 148.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/490 Rekonstrukce VO v centru obce Březnice,
29. Obec Tučapy, IČ 00362506, účelová neinvestiční dotace ve výši 449.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/439 Oprava střechy Obecního úřadu,
30. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, účelová neinvestiční dotace ve výši
600.000 Kč, na akci PF02-11DT1/491 Stavební úpravy kanceláře OÚ,
31. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, účelová neinvestiční dotace ve výši
999.000 Kč, na akci PF02-11DT1/497 Záchrana objektu bývalé hasičské zbrojnice
Starý Hrozenkov,
32. Obec Pitín, IČ 00291234, účelová neinvestiční dotace ve výši 920.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/506 Oprava kulturního domu v Pitíně,
33. Obec Míškovice, IČ 00287491, účelová investiční dotace ve výši 496.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/509 Dokončení rekonstrukce budovy MŠ,
34. Obec Rajnochovice, IČ 00287661, účelová neinvestiční dotace ve výši 799.000
Kč, na akci PF02-11DT1/407 Oprava jídelny v ZŠ Rajnochovice,
35. Obec Břest, IČ 00287105, účelová neinvestiční dotace ve výši 96.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/415 Oprava Mateřské školy Břest - 2. etapa,
36. Obec Břestek, IČ 00542253, účelová investiční dotace ve výši 960.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/460 Rekonstrukce objektu sportovní haly Břestek,
37. Obec Ţelechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, účelová neinvestiční dotace ve
výši 503.000 Kč, na akci PF02-11DT1/471 Oprava havarijního stavu střechy
budovy Mateřské školky,
38. Obec Babice, IČ 00290777, účelová neinvestiční dotace ve výši 228000,- Kč,
na akci PF02-11DT1/425 Oprava havarijního stavu střechy objektu "Na mýtince",
39. Obec Mysločovice, IČ 00284211, účelová neinvestiční dotace ve výši 86.000
Kč, na akci PF02-11DT1/498 Odstranění havarijních stavů na veřejném osvětlení,
40. Obec Všemina, IČ 00544507, účelová neinvestiční dotace ve výši 93.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/464 Oprava venkovní vlhké části soklu MŠ,
41. Obec Študlov, IČ 00304336, účelová neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/420 Výměna oken KD Študlov, odstranění havarijního stavu,
42. Obec Rusava, IČ 00287709, účelová investiční dotace ve výši 259.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/429 Rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu,
43. Obec Kladeruby, IČ 00303933, účelová neinvestiční dotace ve výši 125.000
Kč, na akci PF02-11DT1/485 Oprava ÚT v kulturním zařízení,
44. Obec Lhota, IČ 00568635, účelová neinvestiční dotace ve výši 206.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/507 Stavební opravy víceúčelové budovy KD - havarijní stav,
45. Obec Neubuz, IČ 00568660, účelová neinvestiční dotace ve výši 431.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/512 Oprava školní jídelny - výdejny,
46. Obec Seninka, IČ 00635821, účelová investiční dotace ve výši 171.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/404 Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Seninka,
47. Obec Kunovice, IČ 00635812, účelová neinvestiční dotace ve výši 59.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/410 Výměna oken v kulturním sálu obce Kunovice,
48. Obec Vidče, IČ 00304433, účelová neinvestiční dotace ve výši 160.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/421 Havarijní stav střechy tělocvičny Vidče,
49. Obec Kaňovice, IČ 00226238, účelová neinvestiční dotace ve výši 210.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/430 Oprava střechy na víceúčelové budově obecního úřadu,
50. Obec Rudimov, IČ 46276050, účelová neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/473 Výměna veřejného osvětlení v obci Rudimov - "Led za
sodík",
51. Obec Jankovice, IČ 00542369, účelová neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/489 Kulturní dům - výměna výplní otvorů,
52. Obec Zástřizly, IČ 00380857, účelová neinvestiční dotace ve výši 68.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/432 Oprava a renovace veřejného osvětlení v obci,
53. Obec Lidečko, IČ 00304042, účelová investiční dotace ve výši 246.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/482 II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení,
54. Obec Bystřička, IČ 00303739, účelová investiční dotace ve výši 296.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/405 Rekonstrukce veřejného osvětlení Bystřička,
55. Obec Vlachova Lhota, IČ 46276033, účelová neinvestiční dotace ve výši
430.000 Kč, na akci PF02-11DT1/508 Výměna oken na budově č. 81,
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56. Obec Branky, IČ 00303712, účelová neinvestiční dotace ve výši 311.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/424 Výměna veřejného osvětlení v obci Branky,
57. Obec Petrůvka, IČ 68731957, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/479 Kulturní dům Petrůvka - odstranění havarijního stavu
stropní a střešní konstrukce,
58. Obec Návojná, IČ 00226220, účelová neinvestiční dotace ve výši 230.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/450 Výměna oken na hasičské zbrojnici,
59. Obec Lubná, IČ 00287458, účelová investiční dotace ve výši 770.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/455 Rekonstrukce veřejného osvětlení,
60. Obec Šumice, IČ 00291404, účelová investiční dotace ve výši 202.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/402 Výměna oken a zateplení vstupu do ZŠ Šumice,
61. Obec Oldřichovice, IČ 00568678, účelová neinvestiční dotace ve výši 621.000
Kč, na akci PF02-11DT1/409 Sanace vlhkého zdiva víceúčelové budovy č. p. 68,
62. Obec Hostětín, IČ 00542296, účelová investiční dotace ve výši 657.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/417 Rekonstrukce klubovny,
63. Obec Sušice, IČ 00542261, účelová investiční dotace ve výši 411.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/451 Rekonstrukce hasičské zbrojnice - II. Etapa,
64. Obec Rokytnice, IČ 70805202, účelová investiční dotace ve výši 400.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/466 Rekonstrukce střechy Základní a mateřské školy
Rokytnice,
65. Obec Osíčko, IČ 00287563, účelová investiční dotace ve výši 459.000 Kč, na
akci PF02-11DT1/445 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Osíčko,
66. Obec Jestřabí, IČ 00837300, účelová neinvestiční dotace ve výši 478.000 Kč,
na akci PF02-11DT1/433 Oprava budov Mateřské školy a Kulturního domu v
Jestřabí,
67. Obec Počenice-Tetětice, IČ 00287601, účelová neinvestiční dotace ve výši
300.000 Kč, na akci PF02-11DT1/478 Výměna havarijních výplní otvorů na
víceúčelové budově v Počenicích,
68. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, účelová neinvestiční dotace ve výši 454.000
Kč, na akci PF02-11DT1/446 ZŠ Horní Němčí - oprava střechy, včetně zateplení
budovy směrem do dvora;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2011 dle přílohy č. 0294-11Z-P04.

24.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0479/Z15/11

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
dle přílohy č. 0295-11Z-P01.

25.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 40

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0480/Z15/11

schvaluje
změnu č. 40 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obce Prakšice dle přílohy č. 0101-11Z-P01.
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26.

PF07-11 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování - schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0481/Z15/11

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-11 Podprogram na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2011 ve výši:
a) 230.000 Kč občanskému sdruţení R-Ego Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-11/053 „Činnost Poradenského centra R-Ego“;
b) 450.000 Kč Sdruţení Podané ruce, o. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-0711/059 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a
terénní sluţby";
c) 220.000 Kč Oblastní charitě Kroměříţ, IČ 18189750, na projekt PF-07-11/062
"Kontaktní a poradenské centrum PLUS";
d) 190.000 Kč Oblastní charitě Kroměříţ, IČ 18189750, na projekt PF-07-11/060
"Terénní program PLUS";
e) 220.000 Kč občanskému sdruţení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0711/055 „K centrum Zlín“;
f) 190.000 Kč občanskému sdruţení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0711/056 „Streetwork Zlín“;
g) 230.000 Kč občanskému sdruţení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-11/074 „Kontaktní centrum Klíč“;
h) 200.000 Kč občanskému sdruţení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-11/075 „Terénní programy Agarta“;
2. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF09-11 Podprogramu na
podporu obcí v oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji pro rok 2011:
a) ve výši 45.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, na projekt PF09-11/0025 "Signál v
tísni, to je Alarm";
b) ve výši 21.000 městysu Pozlovice, IČ 00568708, na projekt PF09-11/0026
"Bezpečně kráčíme světem - víme, jak se ubránit";
c) ve výši 34.000 Kč obci Hošťálková, IČ 00303798, na projekt PF09-11/0028
"Řetízek pro seniory";
d) ve výši 120.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na projekt PF09-11/0029
"Sportovní vybavení".

27.

Tisk č. 0318-11Z

Záměr zřízení bytového fondu Zlínského kraje

STAŽENO

28.

Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu nemocnic

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0482/Z15/11

schvaluje
1. dohodu o narovnání sporných nároků mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se
sídlem třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, a obchodní společností Vsetínská nemocnice
a. s., IČ 26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeţí 600, 762 75 Zlín, dle přílohy č.
0324-11Z-P03;
2. peněţitý vklad ve výši 25.000.000 Kč a nepeněţitý vklad v hodnotě 112.800.000
Kč, kterým dojde ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vsetínská
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nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeţí 600, 762 75 Zlín, z
98.000.000 Kč na 235.800.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno
formou upsání nových akcií, přičemţ peněţitý vklad bude splacen:
a) započtením peněţité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem třída
T. Bati 21, 761 90 Zlín, ve výši 10.000.000 Kč vzniklé na základě dohody o
narovnání sporných nároků, uzavřené se společností Vsetínská nemocnice a. s.
proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií,
b) přímým peněţitým vkladem ve výši 15.000.000 Kč;
Nepeněţitý vklad bude splacen nemovitým majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje
uvedeným v příloze č. 0324-11Z-P02, jehoţ hodnota byla oceněna posudkem
znalce č. 4605 - 28/2011 ze dne 29.03.2011.
3. záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., nepeněţitým vkladem, který je tvořen nemovitým majetkem uvedeným v
příloze č. 0324-11Z-P05;
4. záměr převodu nemovitostí uvedených v příloze č. 0324-11Z-P05 formou
nepeněţitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti Krajská
nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeţí 600, 762 75
Zlín;
5. rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2011 dle přílohy č. 0324-11Z-P06;
pověřuje
Radu Zlínského kraje realizací peněţitého a nepeněţitého vkladu, kterou dojde ke
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ
26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeţí 600, 762 75 Zlín, z 98.000.000 Kč na
235.800.000 Kč.

29.

Vyřazení nemovitého majetku

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0483/Z15/11

schvaluje
vyřazení nemovitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje spočívající v odstranění
staveb:
1. budova neevidovaná v katastru nemovitostí (stavba oceloplechového
standardního skladu o rozměrech 5m x 3m - u skladu údrţby), na pozemku p. č.
383/1 v k. ú. Uherské Hradiště, pořizovací cena 8.537 Kč;
2. budova neevidovaná v katastru nemovitostí (stavba oceloplechového skladu - u
spalovny), na pozemku p. č. 383/1 v k. ú. Uherské Hradiště, pořizovací cena
70.800 Kč.

30.

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0484/Z15/11

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu mládeţe a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu v členění:
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1. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 12.000 Kč na
Mezinárodní halový fotbalový turnaj ţáků a přípravek;
2. Obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní turnaj
v minigolfu;
3. Obec Mrlínek, IČ 47934701, ve výši 5.000 Kč na VII.ročník "Halový fotbalový
turnaj mládeţe";
4. Obec Podkopná Lhota, IČ 00544493, ve výši 5.000 Kč na Pohárová soutěţ
"ZLÍNSKÁ LIGA MLADÝCH HASIČU";
5. Obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 25.000 Kč na VII. ročník závodu
horských kol "Karlovský Pepimaraton";
6. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 10.000 Kč na Letní mistrovství České
republiky dorostu v plavání;
7. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve výši 9.000 Kč na
Fotbalový turnaj "O pohár ředitele SOU";
8. Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši 8.000 Kč na
Turnaj středních škol ve florbale dívek;
9. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 100.000 Kč na
XVI.ročník "Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek";
10. Tělovýchovná jednota Roţnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 7.000 Kč
na Závod ţactva ve skoku na lyţích "Beskydský pohár";
11. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 15.000 Kč na akce:
a) Soutěţ světového poháru ve sportovním šermu kordem juniorů (BasilejŠvýcarsko): 5.000 Kč,
b) Přebor Zlínského kraje ve squashi: 5.000 Kč,
c) Mezinárodní turnaj v házené muţů: 5.000 Kč;
12. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, Vsetín, IČ 22676759, ve výši 20.000 Kč na
Mezinárodní hokejový turnaj mládeţe ročníku 2000 a mladší "WORLD
TOURNAMENT XX" (Zell am See-Rakousko);
13. Zlínské krajské sdruţení ČSTV, Zlín, IČ 70925003, v celkové výši 16.000 Kč na
akce:
a) Mistrovství České republiky juniorek v kuţelkách: 10.000 Kč,
b) Krajský přebor ve sportovní gymnastice muţů a ţen: 6.000 Kč.

31.

Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0485/Z15/11

schvaluje
poskytnutí investiční dotace společnosti Altissimo, s. r. o., Zlín, IČ 26928388, ve
výši 500.000 Kč na výstavbu horolezeckého centra ve Zlíně (IV. etapa).

27/32

Z15/11

32.

Globální granty - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0486/Z15/11

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů:
1. dodatek č. 3 ke smlouvě č. D/2785/2008/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/01.0038 s příjemcem Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, se sídlem Tyršova 1069,
755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0326-11Z-P02,
2. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2537/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.08/02.0055 s příjemcem Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, se sídlem Tyršova 1069,
755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0326-11Z-P04,
3. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2763/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/03.0011 s příjemcem Sedukon, o. p. s., IČ 25894099, se sídlem
Alejnikovova 1822/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle přílohy č. 0326-11Z-P06,
4. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2638/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/03.0013 s příjemcem ZŠ Zlín, Mostní, IČ 61716391, se sídlem
Mostní 2397, 761 67 Zlín, dle přílohy č. 0326-11Z-P08,
5. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2647/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/03.0021 s příjemcem Střední škola Mesit, o. p. s., IČ 25318390, se
sídlem Druţstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0326-11Z-P11,
6. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/3026/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0001 s příjemcem Základní škola a Mateřská škola Vsetín,
Turkmenská, IČ 70238898, se sídlem Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, dle přílohy
č. 0326-11Z-P13,
7. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/2636/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0015 s příjemcem Základní škola Integra Vsetín, IČ 69211612,
se sídlem Rybníky 1628, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0326-11Z-P15,
8. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0088/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/01.0018 s příjemcem Základní škola Integra Vsetín, IČ 69211612,
se sídlem Rybníky 1628, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0326-11Z-P17,
9. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/2536/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0019 s příjemcem Základní škola Sedmikráska, o. p. s., IČ
25853708, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, dle přílohy
č. 0326-11Z-P19,
10. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0068/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/01.0011 s příjemcem Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, se sídlem Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, dle přílohy č.
0326-11Z-P21,
11. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0122/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/01.0004 s příjemcem Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, IČ
71008110, se sídlem třída Svobody 868, 763 02 Zlín, dle přílohy č. 0326-11Z-P23,
12. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/2538/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0017 s příjemcem Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.
r. o., IČ 25349520, se sídlem Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0326-11Z-P25,
13. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2705/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.2.08/02.0007 s příjemcem Free Art, s. r. o., IČ 62361945, se sídlem
Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 0326-11Z-P27,
14. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/0985/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/3.2.03/01.0023 s příjemce Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, se sídlem Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 032611Z-P29;
15. dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/0973/2010/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/3.2.03/01.0011 s příjemce JVM–RPIC, spol. s r. o., IČ 46961429, se
sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0326-11Z-P31;
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16. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2557/2009/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.3.09/02.0008 s příjemcem Gymnázium Kroměříţ, Masarykovo náměstí
496, IČ 70843309, se sídlem Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříţ, dle
přílohy č. 0326-11Z-P32.

33.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2009 - 2010

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0487/Z15/11

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní
rok 2009 - 2010 ve znění přílohy č. 0207-11Z-P01.

34.

Školství - sloučení středních škol Zlín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0488/Z15/11

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, se sídlem Štefánikova 3015, 761 42 Zlín (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola ZlínKlečůvka, IČ 61716529, se sídlem Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 (zanikající
příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2011;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2011;
3. dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ
00545121, dle přílohy č. 0206-11Z-P02.

35.

Školství - sloučení středních škol Vsetín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0489/Z15/11

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín (přejímající
příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední škola obchodu a sluţeb
Vsetín, IČ 00535001, se sídlem Horní náměstí 50, 755 01 Vsetín (zanikající
příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2011;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2011;
3. dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín,
IČ 13643878, dle přílohy č. 0211-11Z-P02.

36.

Školství - sloučení středních škol Uherský Brod

29/32

Z15/11

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0490/Z15/11

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ
14450437, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod (přejímající příspěvková
organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola Uherský Brod, IČ
60371862, se sídlem Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod (zanikající
příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2011;
2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace ze Střední průmyslová škola
Uherský Brod na Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, s
účinností od 01.07.2011;
3. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2011;
4. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Střední průmyslové školy Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0212-11Z-P02.

37.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0491/Z15/11

schvaluje
1. dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zlínského kraje Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle
přílohy č. 0278-11Z-P01;
2. dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ
60371757, dle přílohy č. 0278-11Z-P02.

38.

Školní hospodářství - převod obchodního podílu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0492/Z15/11

schvaluje
převod 100 % obchodního podílu Zlínského kraje ve společnosti Školní
hospodářství, s. r. o., IČ 26938243, městu Staré Město, IČ 00567884, za cenu
15.000.000 Kč a za podmínek stanovených ve smlouvě o převodu obchodního
podílu uvedené v příloze č. 0334-11Z-P01.

39.

Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0493/Z15/11

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
07.03.2011 do 18.04.2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P01;

30/32

Z15/11

schvaluje
1. rozpočtová opatření:
- č. ZZK/0014/2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P05,
- č. ZZK/0016/2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P06,
- č. ZZK/0017/2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P07,
- č. ZZK/0019/2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P08,
- č. ZZK/0023/2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P09,
- č. ZZK/0024/2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P10,
2. úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 0348-11Z-P03 v
celkové výši:
příjmy
8.537.528.000 Kč;
výdaje
9.399.402.000 Kč;
financování
861.874.000 Kč.

40.

PO – dodatky ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0494/Z15/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0229/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 573.949,50 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, na projekt „Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod –
stavební úpravy k realizaci úspor energie“, dle přílohy č. 0371-11Z-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0244/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 267.826,72 Kč příspěvkové
organizaci Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, na projekt „Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola
Zlín - zateplení budovy školy“, dle přílohy č. 0371-11Z-P02.

41.

PF03-11 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0495/Z15/11

schvaluje
poskytnutí investičních dotací na realizaci předprojektové přípravy projektů
brownfields v souladu s pravidly PF03-11 Podprogram podpory předprojektové
přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v členění:
1. DEKOR, spol. s r. o., U strţe 1, 140 00 Praha 4, IČ 16361261, dotace ve výši
456.000 Kč na akci PF-03-11/0015 Příprava k pokračování revitalizace
zdevastovaného areálu ZD Buchlovice;
2. ELSEREMO, a. s., Kloboucká 865, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ 25565893,
dotace ve výši 500.000 Kč na akci PF-03-11/0016 Komplexní revitalizace a
rekonstrukce Pivovaru Brumov pro rekreační, ubytovací a kulturní vyuţití a s tím
související záchrana nemovité kulturní památky;
3. Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice, IČ 00303917, dotace ve výši
382.000 Kč na akci PF-03-11/0017 Objemová studie vyuţití bývalého kravína -

31/32

Z15/11

nové centrum obce Kateřinice;
4. GRETES s. r. o., Kudlovice 107, 687 03 Babice, IČ 26235366, dotace ve výši
353.000 Kč na akci PF-03-11/0018 Revitalizace objektu bývalé výrobny kuřat na
moderní pilařskou výrobu;
5. Obec Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice, IČ 00287580, dotace ve výši
153.000 Kč na akci PF-03-11/0020 Regenerace plochy bývalé zámecké zahrady
Pačlavice;
6. Soukup Zlín, s. r. o., Václavská 45, 760 01 Zlín, IČ 26976315, dotace ve výši
156.000 Kč na akci PF-03-11/0021 Studie bioplynové stanice Kudlov.

42.

Projekt: "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0496/Z15/11

ruší
1. usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0226/Z09/09 ze dne 16.12.2009 v
části schvaluje, kterým bylo schváleno zajištění spolufinancování příspěvkové
organizaci Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na
projekt "Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR)" ve výši
7.580.000 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů v projektu);
2. závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 v kapitole č.
8.7 Návratné finanční výpomoci vůči subjektu Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, ve výši 30.000.000 Kč na stavební a strojní investice;
schvaluje
1. zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na projekt "Silnice III/50736: Nedašova Lhota
(ČR) – Červený Kameň (SR)" ve výši 30.166.287 Kč (tj. 45,31 % z celkových
uznatelných nákladů v projektu) v souladu s přílohou č. 0393-11Z-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2011 dle přílohy č. 0393-11Z-P05.

Zlín 27. dubna 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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