Z18/11
!! Po opravě administrativní chyby I !!

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 14.12.2011

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0578/Z18/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1085-11ZP01.

2.

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 17. a 18. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0579/Z18/11

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 17. a 18. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1086-11Z-P01.

3.

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0580/Z18/11

bere na vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P01;
b) Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P02;
c) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P03;
d) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P04;
e) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P05;
f) Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 108711Z-P06;
g) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P07;
h) Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1087-11Z-P08;
i) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 108711Z-P09;
j) Výboru pro záležitosti Evropské unie Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č.
1087-11Z-P10;
k) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 1087-11Z-P11;
l) Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 108711Z-P12;
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m) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 1087-11Z-P13;
n) Výboru pro cestovní ruch a informace Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 1087-11Z-P14;
2. ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje.

4.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0581/Z18/11

schvaluje
a) v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 1040-11ZP01. Rozpočet je sestaven jako schodkový s celkovým objemem příjmů 8.334.602
tis. Kč, výdajů 9.263.461 tis. Kč a financování 928.859 tis. Kč s tím, že schodek
bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 882.000 tis. Kč
smluvně zajištěného u Evropské investiční banky a návratnou finanční výpomocí
ve výši 150.000 tis. Kč poskytnutou ze státního rozpočtu. Součástí financování
jsou splátky úvěrů ve výši 103.141 tis. Kč;
b) uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 3600/05/LCD
uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ 45244782, dne 04.01.2006, pro možnost překlenutí krátkodobého
nesouladu příjmů a výdajů Zlínského kraje formou čerpání debetního zůstatku na
běžném účtu Zlínského kraje č. 2785892/0800 do maximální výše 300.000 tis. Kč
za podmínky:
- debetní zůstatek v rámci sjednaného limitu, tj. 300.000 tis. Kč je úročen
pohyblivou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,09 % p. a. dle přílohy č. 1040-11Z-P02;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých
dotací, příspěvků a odvodů organizací s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012, mimo
použití rozpočtové rezervy a mimo případy, kdy rozpočtové opatření objemem
prostředků překročí 5 % schválené kapitoly, maximálně však do celkového objemu
5.000 tis. Kč,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření
za rok 2011 s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za rok 2011 vzniklého z důvodu v roce 2011 schválených (rozpočtem
2011 krytých), ale neproplacených závazků kraje,
e) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b) a
d),
f) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se
závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
2/34

Z18/11
!! Po opravě administrativní chyby I !!
g) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
h) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU a Finančních mechanismů EHP/Norsko,
i) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
j) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů
za porušení rozpočtové kázně.

5.

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0582/Z18/11

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč obci Neubuz, IČ 00568660, na pořádání akce "Zpívání u
stromečku" v roce 2011;
b) ve výši 20.000 Kč Tělovýchovné jednotě Bystřice pod Hostýnem, IČ 18188532,
na zajištění účasti dvou zástupců oddílu karate na 30. Mistrovství Evropy v
tradičním karate v Izraeli v roce 2011;
c) ve výši 30.000 Kč Českému sportovnímu klubu Uh.Brod, IČ 48489158, na
pořádání XI. ročníku tradičního zimního fotbalového turnaje v Uherském Brodě.

6.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0583/Z18/11

rozhodlo
o prominutí povinnosti úhrady
1. penále ve výši 2.394 Kč vyměřeného DSO - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, platebním výměrem č. 21/2011 KŘ dle přílohy č. 0925-11Z-P03;
2. části odvodu ve výši 3.752 Kč vyměřeného Základní škole Valašská Bystřice,
Valašská Bystřice 360, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 48773689, platebním
výměrem č. 23/2011 KŘ dle přílohy č. 0925-11Z-P07;
3. odvodu ve výši 247.076 Kč a penále ve výši 1.730 Kč vyměřeného obci Komňa,
687 71 Bojkovice, IČ 00207438, platebním výměrem č. 32/2011KŘ dle přílohy č.
0925-11Z-P13;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0061/2011 uvedené v příloze č. 0925-11Z-P11;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0065/2011 dle přílohy č. 0925-11Z-P12.
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7.

Plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0584/Z18/11

schvaluje
plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 0942-11Z-P01.

8.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0585/Z18/11

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemku
- p. č. 2093/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 967 pro k. ú. Poličná, obec Valašské
Meziříčí do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00304387;
2. pozemků
- p. č. 4120/39, ostatní plocha,
- p. č. 4120/42, ostatní plocha,
- p. č. 4120/44, ostatní plocha,
- p. č. 4120/41, ostatní plocha,
- p. č. 4120/37, ostatní plocha,
- p. č. 4120/38, ostatní plocha,
- p. č. 4120/43, ostatní plocha,
- p. č. 4120/40, ostatní plocha,
- p. č. 4120/36, ostatní plocha,
- p. č. 4120/35, ostatní plocha,
- p. č. 4120/34, ostatní plocha,
- p. č. 4120/32, ostatní plocha,
- p. č. 2144/166, ostatní plocha,
- p. č. 2144/161, ostatní plocha,
- p. č. 2144/165, ostatní plocha,
- p. č. 2144/163, ostatní plocha,
- p. č. 2144/160, ostatní plocha,
- p. č. 2144/162, ostatní plocha,
- p. č. 2144/164, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 20876 pro obec a k. ú. Zlín, do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
3. pozemku
- p. č. 1611/39, ostatní plocha,
zapsaného 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, 763 26 Pozlovice, IČ 00568708;
4. pozemků
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- p. č. 1547/18, ostatní plocha,
- p. č. 1547/14, ostatní plocha,
- p. č. 1547/16, ostatní plocha,
- p. č. 1562/32, ostatní plocha,
- p. č. 1562/33, ostatní plocha,
- p. č. 1562/36, ostatní plocha,
- p. č. 1562/39, ostatní plocha,
- p. č. 1562/43, ostatní plocha,
- p. č. 1562/46, ostatní plocha,
- p. č. 1562/77, ostatní plocha,
- p. č. 1562/73, ostatní plocha,
- p. č. 1562/75, ostatní plocha,
- p. č. 1562/51, ostatní plocha,
- p. č. 1562/52, ostatní plocha,
- p. č. 1562/56, ostatní plocha,
- p. č. 1562/57, ostatní plocha,
- p. č. 1562/58, ostatní plocha,
- p. č. 1562/59, ostatní plocha,
- p. č. 1562/60, ostatní plocha,
- p. č. 1562/61, ostatní plocha,
- p. č. 1562/62, ostatní plocha,
- p. č. 1562/63, ostatní plocha,
- p. č. 1562/64, ostatní plocha,
- p. č. 1562/65, ostatní plocha,
- p. č. 1562/66, ostatní plocha,
- p. č. 1562/67, ostatní plocha,
- p. č. 1562/68, ostatní plocha,
- p. č. 1562/69, ostatní plocha,
- p. č. 1562/70, ostatní plocha,
- p. č. 1562/71, ostatní plocha,
- p. č. 1562/72, ostatní plocha,
- p. č. 1562/80, ostatní plocha,
- p. č. 1562/81, ostatní plocha,
- p. č. 1562/82, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 298 pro obec Dolní Lhota a k. ú.
Dolní Lhota u Luhačovic, do vlastnictví obce Dolní Lhota, Dolní Lhota 129, 763 23
Dolní Lhota, IČ 00283878;
5. části pozemků
- p. č. 1186/11, ostatní plocha do výměry 210 m2,
- p. č. 1186/20, ostatní plocha do výměry 70 m2,
- p. č. 1186/21, ostatní plocha do výměry 1 m2,
- p. č. 1186/53, ostatní plocha do výměry 368 m2,
- p. č. 1186/33, ostatní plocha do výměry 187 m2,
- p. č. 1186/39, ostatní plocha do výměry 7 m2,
- p. č. 1186/40, ostatní plocha do výměry 64 m2,
- p. č. 1186/18, ostatní plocha do výměry 1 m2,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Křekov, (přesná lokalizace a výměra předmětu
převodu - pozemků bude obsažena v geometrickém plánu skutečného zaměření
stavby "Chodníky v obci Křekov"), do vlastnictví obce Křekov, Křekov 5, 766 01
Valašské Klobouky, IČ 46276041;
6. pozemků
- p. č. 233/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 233/4, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- p. č. 233/5, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
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- p. č. 6461/9, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 4200-110/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
7. pozemku
- části p. č. 6469/3, ostatní plocha, do výměry max. 1.000 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem pro
obec a k. ú. Uherský Brod (přesná lokalizace a výměra předmětu převodu pozemku bude obsažena v geometrickém plánu skutečného zaměření stavby
"Chodník ke hvězdárně, k. ú. Uherský Brod"), do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
8. pozemku
- p. č. 23, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 593 pro obec Dřínov a k. ú. Dřínov u
Kroměříže, do vlastnictví obce Dřínov, Dřínov 155, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ
00287156, za podmínky, že obdarovaný nepřevede pozemek po dobu 10 let na
třetí osobu; v případě porušení této podmínky uhradí obdarovaný dárci částku ve
výši ceny zjištěné ke dni převodu;
B. směnu pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a
příslušenství a to:
- p. č. 202/11, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 903 pro obec Bystřice pod Hostýnem
a k. ú. Bílavsko;
- p. č. 448/5, ostatní plocha,
- p. č. 463/4, ostatní plocha,
- p. č. 463/5, ostatní plocha,
- p. č. 463/11, ostatní plocha,
- p. č. 463/12, ostatní plocha,
- p. č. 463/13, ostatní plocha,
- p. č. 463/15, ostatní plocha,
- p. č. 2859/4, ostatní plocha,
- p. č. 2859/12, ostatní plocha,
- p. č. 2859/13, ostatní plocha,
- p. č. 2859/14, ostatní plocha,
- p. č. 2867/12, ostatní plocha,
- p. č. 2892/15, vodní plocha,
- p. č. 2922/3, ostatní plocha,
- p. č. 2867/35, ostatní plocha,
- p. č. 2859/29, ostatní plocha,
- p. č. 2922/4, ostatní plocha,
- p. č. 2867/10, ostatní plocha,
- p. č. 2867/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec Bystřice pod
Hostýnem a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
- p. č. 2905/4, ostatní plocha, o výměře 1470 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1989-112/2011,
odsouhlaseného příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
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- p. č. 2856/4, ostatní plocha, o výměře 2237 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1993-123/2011,
odsouhlaseného příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
- p. č. 9, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 108/2, zahrada,
- p. č. 228/3, zahrada,
- p. č. 233/4, orná půda,
- p. č. 234/3, orná půda,
- p. č. 235/4, orná půda,
- p. č. 238/6, zahrada,
- p. č. 244/2, zahrada,
- p. č. 258/2, ostatní plocha,
- p. č. 259/3, orná půda,
- p. č. 265/2, orná půda,
- p. č. 654/3, ostatní plocha,
zapsaných 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;
za pozemky ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo
náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem , IČ 00287113, včetně všech jejich
součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 1137/9, ostatní plocha,
- p. č. 1137/10, ostatní plocha,
- p. č. 1137/11, ostatní plocha,
- p. č. 1137/17, ostatní plocha,
- p. č. 1137/30, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Bílavsko;
- p. č. 2840/6, ostatní plocha,
- p. č. 2840/7, ostatní plocha,
- p. č. 2840/12, ostatní plocha,
- p. č. 2840/15, ostatní plocha,
- p. č. 2808/9, ostatní plocha,
- p. č. 2808/15, ostatní plocha,
- p. č. 2808/16, ostatní plocha,
- p. č. 2808/18, ostatní plocha,
- p. č. 2808/33, ostatní plocha,
- p. č. 2808/43, ostatní plocha,
- p. č. 2808/45, ostatní plocha,
- p. č. 2808/54, ostatní plocha,
- p. č. 2808/65, ostatní plocha,
- p. č. 2808/66, ostatní plocha,
- p. č. 2856/9, ostatní plocha,
- p. č. 2856/17, ostatní plocha,
- p. č. 2856/18, ostatní plocha,
- p. č. 2856/19, ostatní plocha,
- p. č. 2856/54, ostatní plocha,
- p. č. 2859/7, ostatní plocha,
- p. č. 2859/9, ostatní plocha,
- p. č. 2859/15, ostatní plocha,
- p. č. 2859/27, ostatní plocha,
- p. č. 2879/6, ostatní plocha,
- p. č. 2879/147, ostatní plocha,
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- p. č. 2846/5, ostatní plocha,
- p. č. 2846/6, ostatní plocha,
- p. č. 2846/9, ostatní plocha,
- p. č. 2846/10, ostatní plocha,
- p. č. 2918/2, ostatní plocha,
- p. č. 175/3, ostatní plocha,
- p. č. 417/112, ostatní plocha,
- p. č. 2821/4, ostatní plocha,
- p. č. 2821/5, ostatní plocha,
- p. č. 2821/6, ostatní plocha,
- p. č. 2821/7, ostatní plocha,
- p. č. 2821/10, ostatní plocha,
- p. č. 2821/11, ostatní plocha,
- p. č. 2821/15, ostatní plocha,
- p. č. 2821/16, ostatní plocha,
- p. č. 2867/13, ostatní plocha,
- p. č. 2879/64, ostatní plocha,
- p. č. 2879/65, ostatní plocha,
- p. č. 2879/145, ostatní plocha,
- p. č. 2879/67, ostatní plocha,
- p. č. 2879/76, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č.10001 pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Bystřice pod Hostýnem;
- p. č. 1044/69, ostatní plocha,
- p. č. 1044/70, ostatní plocha,
- p. č. 1044/71, ostatní plocha,
- p. č. 1044/72, ostatní plocha,
- p. č. 95/2, ostatní plocha,
- p. č. 634/5, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Rychlov u Bystřice pod Hostýnem,
hodnota pozemků ve vlastnictví kraje, včetně součástí a příslušenství se stanovuje
ve výši 1.000 Kč, hodnota pozemků ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem,
včetně součástí a příslušenství se stanovuje ve výši 1.000 Kč.
C. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemků:
- p. č. 960/2, ostatní plocha,
- p. č. 960/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína do vlastnictví Miroslava Prachaře, Bohuslavice u Zlína 242, 763 15
Bohuslavice u Zlína za kupní cenu ve výši 82.475 Kč;
2. pozemku
- p. č. 1932/19, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 793 pro obec Pozděchov a k.ú.
Pozděchov do vlastnictví Anny Šuhajové, bytem Pozděchov 35, 756 11
Pozděchov, za cenu ve výši 3.681 Kč;
3. pozemku
- p. č. 895, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 79 pro obec Rožnov pod
Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví IZOLTING MORAVIA
s.r.o., IČ 26867125, Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši
107.631 Kč;
4. nemovitostí
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. 1866,
- objektu bez čp/če, jiná stavba , na pozemku p. č. 1868,
- pozemku p. č. 1866, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 1868, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 1867, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku 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 SERVIS CLIMAX a.s., IČ 25352628, se sídlem Vsetín, Jasenice 1253,
PSČ 755 01 za cenu ve výši 4.350.000 Kč;
5. nemovitostí
- objektu č. p. 76 (rodinný dům) na pozemku p. č. 279, zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku p. č. 279, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 280, zahrada,
- objektu č. p. 63 na pozemku p. č. 281, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 281, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če na pozemku p. č. 282, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 282, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 283, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 285/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 69 pro obec Zlín a k. ú. Klečůvka do
vlastnictví Josefu Doležalovi, bytem Klečůvka 60, PSČ 763 11, za cenu 3.315.465
Kč;
6. nemovitostí
- p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2921, ostatní plocha,
- stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1,
- zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Lopeníkem,
včetně stavby sklepa na p. č. 2829, venkovních úprav na p. č. 2921 (venkovní
posezení), na p. č. 2828 (dětské hřiště, studna, studánka, rezervoár vody, jímka
odpadních vod), na p. č. 2829 (zpevněná plocha), na p. č. 2830/1 (hřiště), na p. č.
2874/33 (zpevněná plocha), nezapsaných v katastru nemovitostí do vlastnictví
Obce Bystřice pod Lopeníkem, č. 262, PSČ 687 55, IČ 00290874 za cenu
3,621.857 Kč, ve 4 splátkách:
- 1. splátka ve výši 207.286,- Kč splatná po podpisu smlouvy,
- 2. splátka ve výši 1.000.000,- Kč splatná nejpozději ke dni 31.12.2012,
- 3. splátka ve výši 1.207.286,- splatná nejpozději ke dni 31.12.2013,
- 4. splátka ve výši 1.207.285,- splatná nejpozději ke dni 31.12.2014
pod sankcí zesplatnění celého závazku v případě prodlení byť i s jednou splátkou,
s tím, že pohledávka bude zajištěna formou notářského nebo exekutorského
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zápisu o dohodě se svolením vykonatelnosti;
7. nemovitostí
- stavby č. p. 1370, rodinný dům, na pozemku p. č. 3668,
- pozemek p. č. 3668, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín do
vlastnictví Drixon group s. r. o., IČ 25776258, se sídlem Praha, Roháčova 188/37
za cenu ve výši 2.999.000 Kč;
D. bezúplatný převod movitých věcí, umístěných v rekreačním areálu Zlínského
kraje v Bystřici pod Lopeníkem dle soupisu uvedeného v příloze č. P04 do
vlastnictví Obce Bystřice pod Lopeníkem, č. 262, PSČ 687 55, IČ 00290874;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0538/Z17/11 ze dne 21.09.2011 – písm. B., bod 43.

9.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0586/Z18/11

schvaluje
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků nebo jejich částí:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Trnava a k. ú.Trnava u Zlína:
- p. č. 3096/1, ostatní plocha,
- p. č. 3096/5, ostatní plocha,
- p. č. 3096/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 206/5, ostatní plocha,
- p. č. 206/8, ostatní plocha,
- p. č. 1799/5, ostatní plocha,
- p. č. 1799/17, ostatní plocha,
- p. č. 1799/18, ostatní plocha,
- p. č. 1799/19, ostatní plocha,
- p. č. 1799/21, ostatní plocha,
- p. č. 1799/22, ostatní plocha,
- p. č. 1799/24, ostatní plocha,
- p. č. 1799/25, ostatní plocha,
- p. č. 2001/40, ostatní plocha,
- p. č. 2660/59, ostatní plocha,
- p. č. 2660/84, ostatní plocha,
- p. č. 2660/85, ostatní plocha,
- p. č. 2660/86, ostatní plocha,
- p. č. 2660/87, ostatní plocha,
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- p. č. 2660/88, ostatní plocha,
- p. č. 2735/78, ostatní plocha,
- p. č. 2735/79, ostatní plocha,
- p. č. 2735/80, ostatní plocha,
- p. č. 2735/81, ostatní plocha,
- p. č. 3500/6, ostatní plocha,
- p. č. 3565/2, ostatní plocha,
- p. č. 3565/84, ostatní plocha,
- p. č. 3565/89, ostatní plocha,
- p. č. 3565/90, ostatní plocha,
- p. č. 3565/91, ostatní plocha,
- p. č. 3565/92, ostatní plocha,
- p. č. 3565/93, ostatní plocha,
- p. č. 3565/94, ostatní plocha,
- p. č. 3565/95, ostatní plocha,
- p. č. 4120/4, ostatní plocha,
- p. č. 4120/22, ostatní plocha,
- p. č. 4120/25, ostatní plocha,
- p. č. 4120/26, ostatní plocha,
- p. č. 4120/27, ostatní plocha,
- p. č. 4120/28, ostatní plocha,
- p. č. 4120/29, ostatní plocha,
- p. č. 4120/30, ostatní plocha,
- p. č. 4120/31, ostatní plocha,
- p. č. 4120/33, ostatní plocha,
- p. č. 4120/45, ostatní plocha,
- p. č. 4120/46, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u
Luhačovic:
- p. č. 1547/15, ostatní plocha,
- p. č. 1562/40, ostatní plocha,
- p. č. 1562/48, ostatní plocha,
- p. č. 1562/49, ostatní plocha,
- p. č. 1562/54, ostatní plocha,
- p. č. 1562/55, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Dolní Lhota, Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní
Lhota, IČ 00283878;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 1611/34, ostatní plocha,
- p. č. 1611/35, ostatní plocha,
- p. č. 1611/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČ
00568708;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Křekov:
- p. č. 1211/1, ostatní plocha do výměry 20 m2,
- p. č. 1186/26, ostatní plocha, do výměry 50 m2,
- p. č. 140/1, ostatní pocha, do výměry 3 m2,
- p. č. 1186/37, ostatní plocha, do výměry 40 m2,
- p. č. 1186/35, ostatní plocha, do výměry 3 m2,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
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Zlínský kraj pro obec a k. ú. Křekov, (přesná lokalizace a výměra předmětu
převodu - pozemků bude obsažena v geometrickém plánu skutečného zaměření
stavby "Chodníky v obci Křekov"), od obce Křekov, Křekov 5, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 46276041;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 3/16, ostatní plocha,
- p. č. 171/1, ostatní plocha,
- p. č. 171/2, ostatní plocha,
- p. č. 171/36, ostatní plocha,
- p. č. 252/3, ostatní plocha,
- p. č. 351/1, ostatní plocha,
- p. č. 351/13, ostatní plocha,
- p. č. 351/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Šelešovice:
- p. č. 499/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany:
- p. č. 351/2, ostatní plocha,
- p. č. 410/15, ostatní plocha,
- p. č. 436/2, ostatní plocha,
- p. č. 437/2, ostatní plocha,
- p. č. 441/2, ostatní plocha,
- p. č. 959/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1487/2, ostatní plocha,
- p. č. 1488/60, ostatní plocha,
- p. č. 1488/71, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. 605/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1855/6, ostatní plocha,
- p. č. 5396/6, ostatní plocha,
- p. č. 5397/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
12. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 4200-110/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
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Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 7193/19, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- p. č. 7193/20, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
- p. č. 7193/21, ostatní plocha, o výměře 9 m2,
- p. č. 7193/22, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
00291463;

Uherský Brod, IČ

13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 261/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- pozemku p. č. 426/4, zahrada,
zapsaného na LV č. 10001 od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 699/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 81 od Miroslava Ovčáčíka, bytem Komárno 1, 768 71
Rajnochovice za cenu ve výši 600 Kč;
2.vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavkov pod Hostýnem:
- p. č. 1402/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 211 od Marty Pospíšilové, bytem ul. 6. května 602, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 2.360 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1840/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4595 od Marcely Hartmannové, bytem Jiráskova 1815, 755 01
Vsetín, Miry Hartmannové, bytem Vrchlického 397/3, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
za cenu ve výši 10.670 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 3527/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 284 od Jana Svobody, bytem Petruškova 2739/13, Ostrava
Jih – Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, Jiřího Svobody, bytem Police 27, 756 44 Loučka
u Valašského Meziříčí, MUDr. Věry Svobodové, bytem U Věžových domů 2935/5,
434 01 Most 1 za cenu ve výši 9.400 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vysoké Pole a k. ú. Vysoké Pole:
a)
- p. č. 2366/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 657 od Ing. Jana Kořenka, bytem Sadová 1082, 763 12
Vizovice za cenu ve výši 3.200 Kč;
b)
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- p. č. 2366/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 377 od Miloslava Janků, bytem Vysoké Pole 184, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 2.640 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kaňovice a k. ú. Kaňovice u
Luhačovic:
- p. č. 1494/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 17 od Ludmily Halašové, bytem Janová 169, 755 01 Vsetín 1,
Ing. Bronislava Mikla, bytem Nová Ves pod Pleší 379, 262 04 Nová Ves pod Pleší,
Jaromíra Mikla, bytem Prostřední Bečva 125, 756 56 Prostřední Bečva, Miroslavy
Talašové, bytem Biskupice 119, 763 41 Biskupice u Luhačovic, Jarmily Vojáčkové,
bytem Biskupice 23, 763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 6.040 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u
Valašských Klobouk:
- p. č. 3652/36, ostatní plocha,
- p. č. 3652/37, ostatní plocha,
- p. č. 3652/41, ostatní plocha,
- p. č. 3652/43, ostatní plocha,
- p. č. 3652/49, ostatní plocha,
- p. č. 3652/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 379 od manželů Pavla a Blaženy Machů, oba bytem Vysoké
Pole 39, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 20.680 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dobrkovice a k. ú. Dobrkovice:
a)
- p. č. 1215/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 38 od manželů Jaroslava a Ludmily Hladišových, bytem
Dobrkovice 4, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.040 Kč;
b)
- p. č. 1215/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60 od Ing. Zdeňka Lukašíka, bytem Prakšice 274, 687 56
Prakšice za
cenu ve výši 2.760 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sehradice a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/40, ostatní plocha,
- p. č. 2782/42, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 195 od Zemědělského družstva Olšava, se sídlem Sehradice
217, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ 00135313 za cenu ve výši 1.800 Kč;
10.vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 1127, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 166 od Jiřího Hanáčka, bytem Chylická 47, 687 22 Ostrožská
Nová Ves za cenu ve výši 4.800 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
- p. č. 11116, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3360 od Jany Hlaváčové, bytem Nádražní 1074/10, 697 01
Kyjov a Ing. Věry Peprníčkové, bytem Kunovská 73, 687 22 Ostrožská Nová Ves
za cenu ve výši 1.150 Kč;
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12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlechov a k. ú. Zlechov:
- p. č. 2306/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1327 od Ludmily Sedlářové, bytem Tupesy 135, 687 07
Tupesy za cenu ve výši 5.350 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osvětimany a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3191/8, ostatní plocha,
- p. č. 3191/19, ostatní plocha,
- p. č. 3191/21, ostatní plocha,
- p. č. 3191/68, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 52 od Františka Zálešáka, bytem Chaloupky 574, 698 01
Veselí nad Moravou a Zdeňka Zálešáka, bytem Osvětimany 45, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 37.350 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u
Osvětiman:
- p. č. 2007/40, ostatní plocha,
- p. č. 2007/85, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 405 od Ing. Radima Jeteliny, bytem Štěpnická 1064, 686 06
Uherské Hradiště za cenu ve výši 3.700 Kč;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u
Litenčic:
- p. č. 745/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 143 od Jana Cigánka, bytem Nivy I 2400, 760 01 Zlín za cenu
ve výši 11.360 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
a)
- podíl id. 1/3 p. č. 3003/157, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3434 od JUDr. Jana Tesky, Havlíčkova 1239, 686 01 Uherské
Hradiště, insolvenčního správce Martina Šimčíka, Hlavní 682, 687 25 Hluk, za
cenu ve výši 643 Kč za podmínek dle přílohy č. 1042-11ZP02;
b)
- podíl id. 2/3 p. č. 3003/157, ostatní plocha,
zapsaného na LV 3434 od Anny Rybnikářové, bytem Sadová 450, 687 25 Hluk a
Jana Nassira, bytem Seifertova 988/21, 130 00 Praha 3 - Žižkov, za cenu ve výši
1287 Kč;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 – bod A. 9. odrážka pátá – p. č. 2786/18;
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 – bod C. 15. a);
- č. 0505/Z16/11 ze dne 29.06.2011 – bod B. 1. w).

10.

Plán rozvoje 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0587/Z18/11

schvaluje
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Plán rozvoje 2012 dle přílohy č. 1038-11Z-P01.

11.

Příspěvkové organizace ZK - investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0588/Z18/11

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 7.000.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ 00837237, na akci „Střední škola
oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce kotelny a topného systému“;
b) ve výši 6.500.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464 na akci
"Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - stavební
úpravy a přístavba SPC Zlín";
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0054/2011 dle přílohy č. 0870-11Z-P01.

12.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0589/Z18/11

schvaluje
a) změnu č. 1:
1. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 10/2011/ŘDP příspěvkové
organizaci Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu
"Stavební úpravy pro zajištění snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ
Otrokovice", dle přílohy č. 0876-11Z-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 8/2011/ŘDP příspěvkové organizaci
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
na realizaci projektu "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm – realizace úsporných opatření" dle přílohy č. 0876-11Z-P02;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 5/2011/ŘDP 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. 0876-11Z-P03;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 9/2011/ŘDP příspěvkové organizaci
Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, na realizaci projektu "Obchodní
akademie Kroměříž - zateplení objektu", dle přílohy č. 0876-11Z-P04;
5. rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3/2011/ŘDP, na základě které se snižuje
poskytnutá investiční dotace o 458.000 Kč na celkovou částku 5.521.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, na realizaci projektu "Vytvoření moderní technické základny", dle přílohy
č. 0876-11Z-P19;
b) uzavření dodatku č. 1:
1. ke smlouvě č. D/1974/2011/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje, na základě kterého se prodlužuje termín vrácení
návratné finanční výpomoci do 31.03.2012 příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci projektu "Environmentální střediska
muzea regionu Valašsko", dle přílohy č. 0876-11Z-P05;
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2. ke smlouvě č. D/0261/2011/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje , na základě kterého se prodlužuje termín vrácení
návratné finanční výpomoci do 31.03.2012 příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci projektu "Muzeum budoucnosti
Vsetín", dle přílohy č. 0876-11Z-P06;
3. ke smlouvě č. D/1056/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná
finanční výpomoc ve výši 16.561.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná
škola Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění
snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č.
0876-11Z-P07;
4. ke smlouvě č. D/1063/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná
finanční výpomoc ve výši 4.511.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci
projektu "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm –
realizace úsporných opatření" dle přílohy č. 0876-11Z-P08;
5. ke smlouvě č. D/1064/2011/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná
finanční výpomoc ve výši 7.184.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní
akademie Kroměříž, IČ 63458730, na realizaci projektu "Obchodní akademie
Kroměříž - zateplení objektu", dle přílohy č. 0876-11Z-P09;
c) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 258.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu „Realizace opatření úspor energie na
Středním odborném učilišti Valašské Klobouky“, dle přílohy č. 0876-11Z-P10;
2. ve výši 59.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky Slavičín,
IČ 46276327, na realizaci projektu "„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně", dle přílohy
č. 0876-11Z-P11;
3. ve výši 931.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na realizaci projektu „Realizace opatření
úspor energie na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město“, dle přílohy č.
0876-11Z-P12;
4. ve výši 125.000 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. 0876-11Z-P13;
5. ve výši 107.000 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. 0876-11Z-P14;
6. ve výši 16.561.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu "Stavební úpravy pro zajištění
snížení energetické náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice", dle přílohy č.
0876-11Z-P15;
7. 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. 087611Z-P16;
8. ve výši 7.547.000 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, na realizaci projektu "Environmentální střediska muzea regionu
Valašsko", dle přílohy č. 0876-11Z-P17;
9. ve výši 2.458.000 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, na realizaci projektu "Muzeum budoucnosti Vsetín", dle přílohy č. 087611Z-P18;
10. z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10.200.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, na realizaci
projektu "Vytvoření moderní technické základny", dle přílohy č. 0876-11Z-P20;
d) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 458.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, na
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realizaci projektu "Vytvoření moderní technické základny", dle přílohy č. 0876-11ZP21.

13.

Program SROP - uplatnění smluvních sankcí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0590/Z18/11

ukládá
společnosti PIERO s. r. o., Kaplanova 3862/8, 768 03 Kroměříž, IČ28268288,
sankci za porušení čl. 3., bodu 4. Smlouvy o financování akce č. 5079/2005 ve
znění dodatku č. 1, reg. číslo D/1554/2006/EKO/1 dle přílohy č. 1023-11Z-P01 ve
výši 36.165,29 Kč.

14.

PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0591/Z18/11

schvaluje
věcnou specifikaci včetně finančního rámce PF03-12 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 1034-11Z-P01.

15.

Technologické inovační centrum - závazek veřejné služby 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0592/Z18/11

schvaluje
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. 1025-11Z-P01.

16.

Doprava - demolice mostů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0593/Z18/11

schvaluje
demolice mostů, které jsou součástí investičních záměrů:
a) č. 812/3/110/180/09/11 k provedení díla "Silnice III/42822: Jankovice, most
ev.č.42822-4",
b) č. 814/3/110/182/09/11 k provedení díla "Silnice III/01864: Komárno, průjezdní
úsek, vč. mostu ev. č. 01864-1"
c) č. 815/3/110/183/09/11 k provedení díla "Silnice III/4873a: Hovězí, most ev. č.
4873a.
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17.

Doprava - dodatek č. 11 ke zřizovací listině Ředitelství silnic Zlínského kraje,
p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0594/Z18/11

schvaluje
dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 1000-11Z-P01 a č. 1000-11Z-P02.

18.

Kultura - investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0595/Z18/11

schvaluje
poskytnutí investiční dotace Muzeu regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ
00098574, ve výši 250.000 Kč na pořízení osobního automobilu za podmínek
stanovených v rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0892-11ZP01.

19.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - dotace na rok 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0596/Z18/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
3.969.000 Kč společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, dle přílohy č. 1062-11Z-P01.

20.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - poskytnutí účelové dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0597/Z18/11

schvaluje
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje Filharmonii Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 00283924, ve výši 19.550.000 Kč, na rok 2012, dle přílohy č.
1061-11Z-P01.

21.

Baťův kanál – Babice, Spytihněv

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0598/Z18/11

schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi
Zlínským krajem a obcí Babice, IČ 00290777, dle přílohy č. 1063-11Z-P01;
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2033/2011/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Spytihněv, IČ 00284491, dle přílohy č. 1063-11Z-P03.

22.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 42

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0599/Z18/11

schvaluje
změnu č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obce Veselá - lokalitě Drahy dle přílohy č. 0827-11Z-P01.

23.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0600/Z18/11

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
dle přílohy č. 1012-11Z-P01.

24.

Podprogramy na rok 2012 na úseku zemědělství, životního prostředí a
venkova

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0601/Z18/11

schvaluje
věcnou specifikaci včetně finančního rámce:
1. PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 1010-11Z-P01,
2. PF08-12 Podprogram pro začínající včelaře dle přílohy č. 1010-11Z-P02,
3. PF04-12 Podprogram pro rozvoj ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 101011Z-P03.

25.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o účelové investiční dotaci Povodí Moravy, s. p.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0602/Z18/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0771/2011/ŽPZE mezi Zlínským krajem a Povodím
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Moravy, s. p., IČ 70890013, dle přílohy č. 1011-11Z-P01.

26.

Dotace obci na výkon opatrovnictví

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0603/Z18/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování provozních výdajů obce
Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad, IČ 00291536, ve výši 50.000 Kč souvisejících
se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví dle přílohy č.
1055-11Z-P02.

27.

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0604/Z18/11

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím na financování
provozu v roce 2012 v celkové výši 2.849.000 Kč v členění:
1. Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992, ve výši
1.500.000 Kč dle přílohy č. 1054-11Z-P01;
2. Hrádku, domovu pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, ve výši
812.000 Kč dle přílohy č. 1054-11Z-P03;
3. Radosti, domovu pro osoby se zdravotním postižením, IČ70850861, ve výši
537.000 Kč dle přílohy č. 1054-11Z-P05.

28.

Schválení podprogramů na rok 2012 v oblasti romské integrace,
dobrovolnictví a prevence rizikových typů chování

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0605/Z18/11

schvaluje
věcnou specifikaci včetně finančního rámce:
1. PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji
pro rok 2012 dle přílohy č. 1057-11Z-P01;
2. PF06-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
rozvoje občanské společnosti dle přílohy č. 1057-11Z-P02;
3. PF07-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 1057-11Z-P03.

29.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2012-2014 - návrhová a prováděcí část

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

21/34

Z18/11
!! Po opravě administrativní chyby I !!
0606/Z18/11

schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20122014, návrhovou a prováděcí část, dle příloh č. 1059-11Z-P01 až č. 1059-11Z-P04.

30.

PF09-11 Podprogram prevence kriminality - dodatek ke smlouvě - městys
Pozlovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0607/Z18/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. D/1132/2011/KH
uzavřené mezi Zlínským krajem a městysem Pozlovice, IČ 00568708, v rámci
PF09-11 Podprogram na podporu obcí v oblasti prevence kriminality v projektu
"Bezpečně kráčíme světem - víme, jak se ubránit" dle přílohy č. 1089-11Z-P01.

31.

Zdravotnictví - změna zřizovací listiny Dětského centra Zlín, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0608/Z18/11

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, p. o.,
Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0988-11Z-P01.

32.

Zdravotnictví - vyřazení nemovitého majetku

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0609/Z18/11

schvaluje
vyřazení nemovitého majetku nezapisovaného do katastru nemovitostí, vedeného
v majetku Zlínského kraje jako část souboru pod inventárním číslem
KUZLH000BSOS z vlastnictví Zlínského kraje, a to dnem nabytí právních účinků
potvrzení stavebního úřadu o neexistenci stavby:
- studna u kotelny na pozemku p. č. 3247 a p. č. 3233 v k. ú. Vsetín, pořizovací
cena 39.572 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

33.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0610/Z18/11

bere na vědomí
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informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 109111Z-P01 až č. 1091-11Z-P05.
ukládá
Radě Zlínského kraje, jako jedinému akcionáři, zabývat se systémovým řešením v
nemocnicích zřizovaných Zlínským krajem s cílem vyřešení neuspokojivého stavu.

34.

Školství - dotace, rozpočtové opatření, dodatek ke smlouvě o návratné
finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0611/Z18/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0059/2011 dle přílohy č. 1081-11Z-P01;
2. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327, ve výši 98.000 Kč na nákup
ICT techniky;
b) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, ve výši
122.000 Kč na nákup ICT techniky;
c) Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, ve výši 105.000 Kč na nákup ICT
techniky;
d) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, ve výši 122.000 Kč na nákup ICT
techniky;
e) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, ve výši 98.000 Kč na
nákup ICT techniky;
f) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 136.000
Kč na nákup ICT techniky;
3. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2186/2011/ŠK uzavřené s příspěvkovou organizací Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu OPPS "A
já su synek z Klobúk ... a já su cérka z Pruského" dle přílohy č. 1081-11Z-P02.

35.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0612/Z18/11

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje
vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č. 1073-11Z-P01 až č.
1073-11Z-P03.

36.

Školství - sloučení středních škol

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0613/Z18/11

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město (přejímající
příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola
technická Uherské Hradiště, IČ 14450445, se sídlem Revoluční 747, 686 06
Uherské Hradiště (zanikající příspěvková organizace) s účinností od 01.01.2012;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.01.2012.

37.

Školní hospodářství, s. r. o. - dohoda o změně obsahu závazku s dohodou o
splátkovém kalendáři

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0614/Z18/11

schvaluje
dohodu o změně obsahu závazku s dohodou o splátkovém kalendáři mezi
Zlínským krajem, IČ 70891320, a Školním hospodářstvím, s. r. o., IČ 26938243,
dle přílohy č. 1079-11Z-P01.

38.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0615/Z18/11

schvaluje
a) poskytnutí podpor v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.38 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve
Zlínském kraji II v členění:
1. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
Školní 1640, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dotace ve výši
2.915.766,32 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0026, "Modernizace výuky odborných
předmětů v oblasti ICT a elektrotechniky";
2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši 9.922.541,76 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/01.0018, "Učíme v prostoru";
3. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 0054771, dotace ve výši 2.145.844,25 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/01.0021, "Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí";
4. Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ
61715999, dotace ve výši 3.135.895,35 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0015,
"Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých
řemesel a oborů gastro";
5. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146/2, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dotace ve výši 5.281.303,58 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/01.0013, "Zavedení nových metod a informačních technologií do
výuky praktických cvičení z biologie na Gymnáziu Františka Palackého Valašské
Meziříčí";
6. Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327,
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dotace ve výši 2.983.687,42 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0030, "Modernizace
výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín";
7. Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 61716707, dotace ve výši 1.471.687,03 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0035,
"Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky";
8. Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 05 Uherské Hradiště, IČ
25318390, dotace ve výši 2.414.582,08 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0004,
"Inovace a modernizace strojírenských oborů pro potřeby současné praxe a trhu
práce";
9. Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod,
IČ 00055107, dotace ve výši 2.060.031,02 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0016,
"Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel";
10. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, IČ
00226611, dotace ve výši 2.166.755,80 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0002,
"Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie";
11. Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ
00559482, dotace ve výši 9.894.314 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0014, "Výuková
centra progresivních technologií";
12. Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539,
767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dotace ve výši 2.523.638,62 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.38/01.0006, "Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž";
13. Gymnázium Zlín–Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČ 00559105,
dotace ve výši 2.696.870 Kč na akci CZ.1.07/1.1.38/01.0019, " Voda – koloběh
života a poznání";
b) poskytnutí podpor v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.39 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve
vzdělávání ve Zlínském kraji II v členění:
1. Základní škola INTEGRA Vsetín, Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín, IČ
69211612, dotace ve výši 6.312.568,40 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0019,
"Cestou do života";
2. Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí, okres Uherské Hradiště,
Mariánské náměstí 41, 688 01 Uherský Brod, IČ 70932336, dotace ve výši
4.125.817,98 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0006, "Poradenské pracoviště pomáhá
inkluzívnímu vzdělávání žáků základní školy";
3. Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, třída Svobody
868, 763 02 Zlín- Malenovice, IČ 71008110, dotace ve výši 2.852.821,42 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.39/01.0007, "Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými
žáky";
4. Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace, U SÝPEK
1462/2, 767 01 Kroměříž, IČ 70877017, dotace ve výši 3.510.760,54 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/01.0005, "Škola pro radost";
5. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 63/01 CENTAUREA,
Větrná 2469, 688 01 Uherský Brod, IČ 65326385, dotace ve výši 4.042.862,90 Kč
na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0009, "Kluby neformálního vzdělávání – podpora žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami";
6. Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské
Meziříčí, Vsetínská 454, Vsetínská 454/53, 757 01 Vsetín, IČ 00843598, dotace ve
výši 2.976.880,40 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0013, "Logopedická síť";
7. Free Art, s. r. o., Bohumínská 788/61, 71001 Ostrava, IČ 62361945, dotace ve
výši 2.771.227,19 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0003, "Mediální výchova a
multimediální tvorba pro žáky se sluchovým postižením na středních školách ve
Zlínském kraji";
8. Free Art, s. r. o., Bohumínská 788/61, 71001 Ostrava, IČ 62361945, dotace ve
výši 2.195.283,80 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0004, "Výuka finanční gramotnosti
pro sluchově postižené žáky středních škol ve Zlínském kraji";
9. Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, Turkmenská 1612, 75501
Vsetín, IČ 70238898, dotace ve výši 2.341.753,46 Kč na akci
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CZ.1.07/1.2.39/01.0008, "Krok správným směrem";
10. Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště,
Obchodní 1639, 68801 Uherský Brod, IČ 70991928, dotace ve výši 1.596.497,52
Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/01.0011, "Pomoz mi, abych to dokázal sám";
c) poskytnutí podpor v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.51 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji II v členění:
1. Střední odborná škola Otrokovice, Tř. Tomáše Bati 1266, 765 06 Otrokovice, IČ
00128198, dotace ve výši 4.569.318,97 Kč na akci CZ.1.07/1.3.51/01.0013,
"Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje – sekce
Pedagogičtí pracovníci";
2. KUSTOD s. r. o., Horní Libchava 10, 471 11 Horní Libchava, IČ 27330052,
dotace ve výši 9.937.444,98 Kč na akci CZ.1.07/1.3.51/01.0017, "Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky ve
Zlínském kraji";
3. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101,
757 01, Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dotace ve výši 7.671.415,68 Kč na akci
CZ.1.07/1.3.51/01.0010, "Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí
pracovníků škol a školských zařízení";
4. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši 9.865.182,32 Kč na akci
CZ.1.07/1.3.51/01.0012, "Učíme se navzájem";
5. Expertní skupina Callisto CZ, s. r. o., Cítov 80, 277 04 Mělník, IČ 27139115,
dotace ve výši 9.855.516,81 Kč na akci CZ.1.07/1.3.51/01.0001, "Řešení
neřešitelného";
d) vytvoření zásobníku projektů v rámci 1. výzvy k předkládání projektů globálního
grantu Zlínského kraje reg. č. CZ.1.07/1.3.51 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji II v členění:
1. Střední odborná škola Otrokovice, Tř. Tomáše Bati 1266, 765 06 Otrokovice, IČ
00128198, dotace ve výši 7.128.138,78 Kč na akci CZ.1.07/1.3.51/01.0014,
"Angličtina pro učitele škol a školských zařízení";
e) poskytnutí podpor v rámci 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.03 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
ve Zlínském kraji v členění:
1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši 6.999.999,52 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/03.0014, "Vzdělávání a nové trendy pro elektropraxi";
2. MARLIN, s. r. o., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
60733306, dotace ve výši 2.180.665,25 Kč na akci, CZ.1.07/3.2.03/03.0022,
"Podpora dalšího vzdělávání v oblasti obsluhy a programování CNC strojů";
3. Metod Konzult IPM, s. r. o., Ostružnická 329/14, 779 00 Olomouc, IČ 47975318,
dotace ve výši 3.093.110,40 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0025, "Facility
Management a Řízení průmyslových provozů - Modulární programy pro
dlouhodobý záměr dalšího vzdělávání a RIS Zlínského kraje";
4. JVM - RPIC, spol. s r. o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 46961429, dotace ve
výši 4.145.458 Kč na akci, CZ.1.07/3.2.03/03.0004, "Vzdělávání začínajících
podnikatelů ve ZK II";
5. Mateřské centrum Valašské Meziříčí-EMCÉČKO, J. K. Tyla 418, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 70238952, dotace ve výši 3.339.224,14 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/03.0026, "Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky NNO,
zejména pracovníky mateřských a rodinných center a organizací pracujících s
mládeží";
6. Oblastní spolek ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646/1, 767 01 Kroměříž,
IČ00426351, dotace ve výši 2.881.982,64 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0006,
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"Vzdělávání lektorů Českého červeného kříže Kroměříž";
7. Centrum podpory marketingového vzdělávání, o. s., Zálešná II 3414, 760 01
Zlín,
IČ
26567083,
dotace
ve
výši
1.210.616,28
Kč
na
akci
CZ.1.07/3.2.03/03.0009, "Praktický marketing pro cestovní ruch - vytvoření a pilotní
ověření nového vzdělávacího programu";
8. SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r. o., Na Stavidle 1505, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26235846, dotace ve výši 4.527.026,87 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/03.0023, "Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích
programů sváření";
9. Euroface Consulting s. r. o., Komenského náměstí 381/20, 767 01 Kroměříž, IČ
27660974, dotace ve výši 2.480.157,04 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0007,
"Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání manažerů, personalistů, interních lektorů
a obchodníků a nákupčích v MSP ve Zlínském kraji";
10. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova
372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, dotace ve výši 4.463.135,28 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/03.0013, "Vývoj a ověření vzdělávacího mezioborového programu
Informatika ve zdravotnictví";
11. Tutor, s. r. o., U půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČ 27362981, dotace ve výši
3.332.697,27 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0011, "Moderní obchodní sedmiboj";
12. INC Consulting spol. s r. o., třída Kpt. Jaroše 1891/32, 602 00 Brno, IČ
63486261, dotace ve výši 1.990.524,30 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0001,
"Školení pro manažery - manažerské rozhovory";
13. USUS s. r. o., Nádražní 558/116, 664 51 Šlapanice, IČ 26232570, dotace ve
výši 1.950.923,50 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0002, "Tvorba kurzů pro další
rozvoj interních lektorů a koučů";
14. Centrum podpory marketingového vzdělávání, o. s., Zálešná II 3414, 760 01
Zlín,
IČ
26567083,
dotace
ve
výši
1.630.052,00
Kč
na
akci
CZ.1.07/3.2.03/03.0010, "Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro
zaměstnance v gastronomii „Online sommelier";
15. PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., Skalka II 500, 760 01 Zlín, IČ 25568027,
dotace ve výši 4.628.535,84 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0017, "Inovací a tvorbou
dalšího vzdělávání ke zvyšování potenciálu firem Zlínského kraje";
16. LIONS CZ s. r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 26865190, dotace ve výši
2.465.874,32 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/03.0021, "LIONS CZ vzdělávací program
pro inovace a konkurenceschopnost";
Dotace příjemcům uvedeným pod písmenem "e" budou poskytnuty ve výše
uvedených částkách, maximálně však vždy jen do výše částky odpovídající limitu,
který ke dni poskytnutí podpory zbývá danému příjemci v rámci podpory de minimis
dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku L 379 dne
28.12.2006).
f) uzavření dodatku ke smlouvě o financování grantového projektu č.:
1. D/2585/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0012 s
příjemcem Střední odborná škola Slavičín, IČ 15527808, dle přílohy č. 1075-11ZP09.

39.

Stanovisko k žádosti města Otrokovice o převedení zřizovatelské funkce ke
Gymnáziu Otrokovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0616/Z18/11

bere na vědomí
žádost města Otrokovice o převedení zřizovatelské funkce ke Gymnáziu
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Otrokovice;
nesouhlasí
s předáním zřizovatelské funkce k příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice,
IČ 61716693, zřizované Zlínským krajem, na město Otrokovice;
deklaruje
že Zlínský kraj jako zřizovatel nemá v plánu rušit ani slučovat příspěvkovou
organizaci Gymnázium Otrokovice.

40.

Úprava č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0617/Z18/11

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
03.10.2011 do 12.12.2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření:
- č. ZZK/0053/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P05,
- č. ZZK/0055/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P06,
- č. ZZK/0056/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P07,
- č. ZZK/0057/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P08,
- č. ZZK/0058/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P09,
- č. ZZK/0060/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P10,
- č. ZZK/0062/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P11,
- č. ZZK/0063/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P13,
- č. ZZK/0064/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P14,
- č. ZZK/0066/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P15,
- č. ZZK/0067/2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P16;
2. úpravu č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1088-11Z-P03 v
celkové výši:
příjmy
8.729.761 tis. Kč;
výdaje
9.031.379 tis. Kč;
financování
301.618 tis. Kč.

41.

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0618/Z18/11

schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na
vybudování vyrozumívacího a varovacího systému níže uvedeným obcím:
1. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 210.000 Kč, dle přílohy č. 1116-11Z-P01,
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2. obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 220.000 Kč, dle přílohy č. 1116-11Z-P02,
3. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 300.000 Kč, dle přílohy č. 1116-11ZP03;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
obci Zborovice, IČ 00287920, ve výši 30.000 Kč na nákup plovoucího čerpadla pro
jednotku SDH obce dle přílohy č. 1116-11Z-P04.

42.

Dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie pro
Zlínský kraj - zprostředkovatel

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0619/Z18/11

schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na krytí povodňových
škod z května a června 2010 dle příloh č. 1120-11Z-P01 a č. 1120-11Z-P04 s:
1. obec Drnovice, IČ 00557889, ve výši 84.924 Kč;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na krytí
povodňových škod z května a června 2010 dle příloh č. 1120-11Z-P01 a č. 112011Z-P04 s obcemi:
1. obec Bělov, IČ 00287032, ve výši 24.744 Kč,
2. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 218.951 Kč,
3. obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, ve výši 44.424 Kč,
4. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 2.572.397 Kč,
5. obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 193.189 Kč,
6. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 22.961 Kč,
7. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 73.243 Kč,
8. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 48.294 Kč,
9. obec Prlov, IČ 00304212, ve výši 163.376 Kč,
10. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 573.446 Kč,
11. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 1.494.100 Kč,
12. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 256.258 Kč,
13. obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 163.922 Kč,
14. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 52.468 Kč,
15. město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 34.112 Kč,
16. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 916.768 Kč,
17. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 199.266 Kč;
c) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na krytí
povodňových škod z května a června 2010 dle příloh č. 1120-11Z-P01 a č. 112011Z-P04 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ
70934860, ve výši 9.402.007 Kč;
d) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na krytí
povodňových škod z května a června 2010 s městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00304271, ve výši 1.188.742 Kč, dle příloh č. 1120-11Z-P02 a č. 1120-11Z-P04.

43.

Statuty fondů Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0620/Z18/11

schvaluje
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1. ST/01/01/11 Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje dle
přílohy č. 1103-11Z-P01,
2. ST/02/01/11 Statut Fondu kultury Zlínského kraje dle přílohy č. 1103-11Z-P02,
3. ST/03/01/11 Statut Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje dle přílohy č. 110311Z-P03,
4. ST/04/01/11 Statut Programového fondu Zlínského kraje dle přílohy č. 110311Z-P04,
5. ST/05/01/11 Statut Sociálního fondu Zlínského kraje dle přílohy č. 1103-11ZP05.

44.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0621/Z18/11

schvaluje
1. kupní smlouvu se společností POKART spol. s r. o., se sídlem Josefa Skupy
1708, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25574311, dle přílohy č. 1112-11Z-P01;
2. převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
- pozemku p. č. 2760/88, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 2760/89, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec a katastrální území
Holešov,
- pozemku p. č. 474/60, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 474/61, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3558 pro obec Holešov a katastrální
území Všetuly,
do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 28085400.

45.

Projekt "Brána do vesmíru"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0622/Z18/11

ruší
usnesení ZZK č. 0567/Z17/11 ze dne 21.09.2011, ve kterém ZZK schválilo
zajištění spolufinancování příspěvkové organizace Zlínského kraje Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na projekt "Brána do vesmíru" ve výši 397.000 Kč
(tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Hvězdárny Valašské Meziříčí v projektu)
dle přílohy č. 0781-11Z-P01;
schvaluje
zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci projektu "Brána do vesmíru" ve výši
397.500 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Hvězdárny Valašské
Meziříčí v projektu) dle přílohy č. 1111-11Z-P01.
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46.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na rok 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0623/Z18/11

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9.252.500 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 mezi Zlínským krajem a společností
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 1095-11Z-P01.

47.

Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0624/Z18/11

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa–Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 1096-11Z-P01;
b) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1096-11Z-P02;
c) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1096-11Z-P03;
d) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 1096-11ZP04;
e) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1096-11Z-P05;
f) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 1096-11Z-P06;
g) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VEOLIA TRANSPORT
MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, dle
přílohy č. 1096-11Z-P07;
h) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Hodonín,
Brněnská 48, IČ 60747536, dle přílohy č. 1096-11Z-P08;
i) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Vyškovměsto, Jiřího Wolkera 416/1, IČ 26950731, dle přílohy č. 1096-11Z-P09;
j) dodatek č. 9 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 109611Z-P10;
k) dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě mezi
Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110
15 Praha 1, IČ 70994226, dle přílohy č. 1096-11Z-P13;
2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2011:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, navýšení o částku 458.000 Kč na celkovou částku 15.071.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 3.448.000 Kč na celkovou částku 142.440.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 975.000 Kč na celkovou částku 59.259.000 Kč;
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d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 1.420.000 Kč na celkovou
částku 68.050.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, navýšení o částku 24.000 Kč na celkovou částku 1.150.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009,
navýšení o částku 50.000 Kč na celkovou částku 2.856.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, navýšení o částku 117.000 Kč na
celkovou částku 6.841.000 Kč;
h) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, navýšení o částku 6.000 Kč na celkovou částku 586.000 Kč;
i) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, navýšení o částku 400.000 Kč na celkovou částku
4.750.000 Kč;
j) pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226, navýšení o částku 443.000 Kč na celkovou částku 247.193.000 Kč;
3. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2012:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, v celkové výši 15.291.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 144.830.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 60.622.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 69.615.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, v celkové výši 1.176.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 2.922.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, v celkové výši 6.998.000 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536, v
celkové výši 392.000 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, v celkové výši 600.000 Kč;
j) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 4.860.000 Kč;
k) pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226, v celkové výši 257.515.000 Kč.

48.

Doprava - Generel dopravy Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0625/Z18/11

schvaluje
návrh "Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje - Návrh výhledové koncepce"
dle příloh č. 1149-11Z-P01 a č. 1149-11Z-P02.

49.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - smlouva o vyrovnávací platbě
na rok 2012
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0626/Z18/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 1099-11Z-P03,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné
služby mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, dle přílohy č. 1099-11Z-P04;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2012, dle přílohy č. 1099-11Z-P05.

50.

Smlouvy o zajištění činnosti lékařské služby první pomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0627/Z18/11

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění činnosti lékařské služby první pomoci mezi Zlínským
krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 27661989,
dle příloh č. 1128-11Z-P01 a č. 1128-11Z-P06;
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle příloh č. 1128-11Z-P02 a č. 1128-11Z-P06;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660, Kroměříž, IČ 27660532, dle
příloh č. 1128-11Z-P03 a č. 1128-11Z-P06;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 26871068, dle
příloh č. 1128-11Z-P04 a č. 1128-11Z-P06;
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, IČ
26822105, dle příloh č. 1128-11Z-P05 a č. 1128-11Z-P06.

51.

Zdravotnictví - projekt KNTB

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0628/Z18/11

projednalo a bere na vědomí
informaci o cílech projektu Krajské nemocnice T. Bati "Bezpečný region Zdravotnictví II", spolufinancovaného v rámci výzvy operačního programu
přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 SFEU;
konstatuje
dostatečnost finančního zajištění Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., na spoluúčast
na projektu "Bezpečný region - Zdravotnictví II".
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Zlín 14. prosince 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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