Z19/12
!! Po opravě administrativní chyby I !!

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 14.03.2012

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0629/Z19/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0131-12ZP01.

2.

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 18. a 19. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0630/Z19/12

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 18. a 19. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0132-12Z-P01.

3.

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0631/Z19/12

bere na vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje dle přílohy č. 0133-12Z-P01;
b) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0133-12Z-P02;
c) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0133-12Z-P03;
d) Výboru pro záležitosti Evropské unie Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č.
0133-12Z-P04;
2. ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru pro cestovní ruch a informace Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje;
3. zánik funkce předsedy Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského
kraje, Mgr. Hynka Stesky, z důvodu zániku mandátu člena Zastupitelstva Zlínského
kraje;
4. zánik funkce členky Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje, Mgr.
Dagmar Lacinové, z důvodu zániku mandátu členky Zastupitelstva Zlínského kraje;
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odvolává
1. z funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje Jana Vavřiníka;
2. z funkce člena Výboru pro cestovní ruch a informace Zastupitelstva Zlínského
kraje Josefa Sátoru;
volí
1. do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje Vladimíra
Pavelku;
2. do funkce člena Výboru pro cestovní ruch a informace Zastupitelstva Zlínského
kraje PhDr. Jaroslava Mikulíka;
3. do funkce předsedy Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje
Jana Pijáčka;
4. do funkce člena Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje MUDr.
Miroslava Krchňáka.

4.

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0632/Z19/12

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 200.000 Kč Florbalovému klubu PANTHERS OTROKOVICE, IČ
70289361, na činnost extraligového družstva mužů v roce 2012;
b) ve výši 150.000 Kč Zlínskému krajskému sdružení ČSTV, IČ 70925003 na
činnost sdružení v roce 2012;
c) ve ve výši 50.000 Kč městysu Nový Hrozenkov, IČ 00304131, na realizaci
projektu "100 let dechové hudby v Novém Hrozenkově" v roce 2012;
d) ve výši 15.000 Kč městu Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, na pořádání
výstavy "Zidle 2012 - Sedia 2012";
e) ve výši 40.000 městu Vsetín, IČ 00304450, na pořádání Mezinárodních
sportovních závodů mládeže ve Vsetíně v roce 2012;
f) ve výši 15.000 Kč obci Jablůnka, iČ 00303852, na pořádání akce „O nejlepší
Jablůnecků jabkovicu a nejlepší jabkovou buchtu“ v roce 2012;
2. snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace dle závazného ukazatele z
usnesení č. 0581/Z18/11 ze dne 14.12.2011 – v části přílohy č. 1040-11Z-P01,
kapitola 8.6 Dotace ostatním subjektům, a to Asociaci krajů, IČ 70933146, na
uhrazení členského příspěvku a projektů v roce 2012 o 1.000.000 Kč na celkových
2.000.000 Kč;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2012 dle přílohy č. 0104-12Z-P02.

5.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0633/Z19/12

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
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z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemku
- p. č. 696/13, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
oddělený z původního pozemku geometrickým plánem č. 320-210/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje,
Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ 00287679;
2. pozemků
a)
- p. č. 2041/10, ostatní plocha,
- p. č. 2041/23, ostatní plocha,
- p. č. 2041/24, ostatní plocha,
- p. č. 2041/25, ostatní plocha,
- p. č. 2041/26, ostatní plocha,
- p. č. 1986/10, ostatní plocha,
- p. č. 1986/18, ostatní plocha,
- p. č. 1986/22, ostatní plocha,
- p. č. 1986/25, ostatní plocha,
- p. č. 1986/34, ostatní plocha,
- p. č. 1986/41, ostatní plocha,
- p. č. 1986/44, ostatní plocha,
- p. č. 1986/45, ostatní plocha,
- p. č. 1986/47, ostatní plocha,
- p. č. 1986/49, ostatní plocha,
- p. č. 1986/50, ostatní plocha,
- p. č. 1986/51, ostatní plocha,
- p. č. 1986/52, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 967 pro k. ú. Poličná, obec Valašské
Meziříčí;
b)
- p. č. 191/1, ostatní plocha,
- p. č. 191/2, ostatní plocha,
- p. č. 192/2, ostatní plocha,
- p. č. 192/3, ostatní plocha,
- p. č. 192/4, ostatní plocha,
- p. č. 2789/8, ostatní plocha,
- p. č. 2789/10, ostatní plocha,
- p. č. 2789/11, ostatní plocha,
- p. č. 2789/12, ostatní plocha,
- p. č. 2789/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro k. ú. Valašské Meziříčíměsto, obec Valašské Meziříčí;
c)
- p. č. 1007/60, ostatní plocha,
- p. č. 1014/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro k. ú. Krásno nad Bečvou,
obec Valašské Meziříčí,
vše do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00304387;
3. pozemků
a)
- p. č. 3957, zahrada,
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- p. č. 3958, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín;
b) pozemku
- p. č. 6474/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5200 pro obec a k. ú. Vsetín
do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, s
podmínkou souběžného převodu části pozemků p. č. 5771 a p. č. 5774 v k. ú.
Vsetín do vlastnictví Zlínského kraje pro výstavbu nové kapacity sociálních služeb
v rámci transformace DZP Zašová;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. nemovitostí
- objekt č. e. 95 (stavba pro rodinnou rekreaci) na pozemku p. č. 82, zastavěná
plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 82, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 257 pro obec Salaš a k. ú. Salaš u
Velehradu do vlastnictví Hany Stieberové, bytem Brněnská 1900, 686 03 Staré
Město za cenu ve výši 390.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 976/4, zahrada,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1867 pro obec a k. ú. Babice u
Uherského Hradiště do spoluvlastnictví Aleny Sedláčkové, bytem Tečovice 355,
763 02 Zlín 4 (podíl id. 1/2) a Mgr. Ivany Mechlové, bytem Betty Smetanové 212,
763 12 Luhačovice (podíl id. 1/2), za cenu ve výši 2.575 Kč;
3. nemovitostí
- stavba č. p. 3723, rodinný dům, na pozemku p. č. st. 4486/2,
- pozemek p. č. st. 4486/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 768/233, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4977 pro obec a k. ú. Zlín, do
vlastnictví Martina Kováře, bytem trvale Nad Stadionem 576, 793 26 Vrbno pod
Pradědem, za cenu ve výši 1.450.000 Kč;
4. pozemků
- p. č. 1568/4, ostatní plocha,
- p. č. 1568/12, lesní pozemek,
- p. č. 1568/18, ostatní plocha,
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, PSČ 763 26, IČ 00568708, za
cenu ve výši 326.807 Kč za podmínek dle přílohy č. 0107-12Z-P07;
5. pozemku
- p. č. 6086/6, ostatní plocha
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 282 pro obec a k. ú. Halenkov, do
vlastnictví Ing. Františka Gřešáka, bytem J. K. Tyla 1412, 757 01 Valašské
Meziříčí, za cenu ve výši 11.794 Kč;
6. nemovitostí
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- stavby č. p. 606, objekt k bydlení, na pozemku p. č. st. 631 zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku p. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3056 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Hostýnem, do vlastnictví EFEXAN, s. r. o., IČ 28330471, se sídlem Masarykovo
náměstí 135, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61 za cenu ve výši 628.867 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2012 dle přílohy č. 0107-12Z-P10;
ruší
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- ze dne 14.12.2011 č. 0585/Z18/11 - písm. C., bod 6 a písm. D.,
- ze dne 27.04.2011 č. 0463/Z15/11 - písm. B., bod 2.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0634/Z19/12

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 a k. ú. Vsetín:
- p. č. 2574, 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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 120/1, 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;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 675/22, ostatní plocha,
- p. č. 677/1, ostatní plocha,
- p. č. 677/15, ostatní plocha,
- p. č. 731/3, ostatní plocha,
- p. č. 731/7, ostatní plocha,
- p. č. 689/3, 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;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k .ú. Komárovice:
- p. č. 888/2, ostatní plocha,
- p. č. 893/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Poličná:
- p. č. 1986/38, ostatní plocha,
- p. č. 1986/42, ostatní plocha,
- p. č. 1986/43, ostatní plocha,
- p. č. 1986/46, ostatní plocha,
- p. č. 1986/48, 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;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 3721/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 640/9, ostatní plocha,
- p. č. 863, 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;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú.
Tylovice:
- p. č. 1337/1, 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 Valašské Meziříčí a k. ú. Krhová:
- p. č. 2150/1, ostatní plocha,
- p. č. 2151/1, 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 Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 956/51, 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;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Podolí a k. ú. Podolí u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 1138/39, 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;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1520/20, 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;
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13 a) vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské
Meziříčí - město:
- p. č. 194/24, ostatní plocha,
- p. č. 194/26, ostatní plocha,
- p. č. 194/29, ostatní plocha,
- p. č. 194/30, ostatní plocha,
- p. č. 194/31 ostatní plocha,
- p. č. 194/33, ostatní plocha,
- p. č. 2789/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001
b) vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 1014/6, ostatní plocha,
- p. č. 1014/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001
vše od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00304387;
14. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6319-125/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 5771/2, ostatní plocha o výměře 1586 m2,
od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Velké
Karlovice:
- p. č. 8216/7, ostatní plocha,
- p. č. 8216/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1628 od Aloise a Milady Navrátilových, oba bytem Komárov
200, 798 12 Kralice na Hané za cenu ve výši 6.000 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dobrkovice a k. ú. Dobrkovice:
- p. č. 1215/4, ostatní plocha,
- p. č. 1215/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 112 od Jaromíra Důbravy, bytem Dobrkovice 93, 763 07 Velký
Ořechov, Jaroslava Důbravy, bytem Dobrkovice 93, 763 07 Velký Ořechov, Jany
Janotové, bytem Dobrkovice 93, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.680 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sehradice a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/9, ostatní plocha,
- p. č. 2782/10, ostatní plocha,
- p. č. 2782/11, ostatní plocha,
- p. č. 2782/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 91 od Josefa Žebráčka, bytem Sehradice 104, 763 23 Dolní
Lhota u Luhačovic, Petra Žebráčka, bytem Sehradice 104, 763 23 Dolní Lhota u
Luhačovic za cenu ve výši 4.480 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
- p. č. 3678/10, ostatní plocha,
- p. č. 3678/11, ostatní plocha,
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- p. č. 3678/12, ostatní plocha,
- p. č. 3678/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 56 od ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 za cenu ve výši
33.000 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- id. 5/6 p. č. 1524/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1505 od Bohumila Čechmánka, bytem tř. Maršála
Malinovského 776, 686 01 Uherské Hradiště, Jarmily Čechmánkové, bytem
Bílovice 231, 687 12 Bílovice, JUDr. Aleny Wolfové, bytem Kněžny Emmy 229/4,
276 01 Mělník za cenu ve výši 367 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
- p. č. 11012, ostatní plocha,
- p. č. 11027, ostatní plocha,
- p. č. 11151/7, ostatní plocha,
- p. č. 11152/2, ostatní plocha,
- p. č. 11152/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 246 od Františka Páče, bytem Ostrožská Lhota 458, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 5.150 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 1131, ostatní plocha,
- p. č. 4553/29, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1459 od Ing. Antonína Vaculíka, bytem Podolí 128, 686 04
Kunovice za cenu ve výši 2.550 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/96, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1246 od Josefa Zuzáka, bytem Antonínská 335, 687 25 Hluk
za cenu ve výši 4.470 Kč;
b)
- p. č. 8161/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4472 od Barbory Orsákové, bytem Antonínská 335, 687 25
Hluk, Josefa Zuzáka, bytem Antonínská 335, 687 25 Hluk za cenu ve výši 6.280
Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nová Dědina a k. ú. Nová Dědina:
- p. č. 252/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 497 od Marcely Pejchové, bytem Jarohněvice 53, 768 01
Jarohněvice za cenu ve výši 760 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
a)
- p. č. 2129/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 42 od Břetislava Žocha, bytem Přátelství 507, 753 01 Hranice,
Svatomíra Žocha, bytem Nemocniční 1183, 783 91 Uničov za cenu ve výši 120 Kč;
b)
- p. č. 2128/31, ostatní plocha,
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- p. č. 2129/16, ostatní plocha,
- p. č. 2132/16, ostatní plocha,
- p. č. 2132/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 136 od Drahoslava Bučka, bytem Ovocná 3870/11, 767 01
Kroměříž, Josefa Bučka, bytem Popovice 4, 768 12 Rataje u Kroměříže, Petra
Farona, bytem Okružní 4725, 760 05 Zlín, Marie Kohlové, bytem Okružní 4734,
760 05 Zlín, Aleny Navrátilové, Šrámkova 519, 763 02 Zlín-Malenovice, Miroslavy
Zwesperové, bytem Sokolská 622, 760 01 Zlín za cenu ve výši 6.520 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Žalkovice a k. ú. Žalkovice:
- p. č. 372/13, ostatní plocha,
- p. č. 372/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 348 od Jaroslava Ostrčila, bytem Žalkovice 4, 768 23 Břest za
cenu ve výši 3.480 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1509/58, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 616 od Margity Horáčkové, bytem Bělovská 124, 768 21
Kvasice za cenu ve výši 200 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Roštín a k. ú. Roštín:
a)
- p. č. 2772/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 500 od Anežky Kaňokové, bytem Roštín 207, 768 03 Roštín
za cenu ve výši 600 Kč;
b)
- p. č. 2772/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 984 od Miroslava Cenigy, bytem Roštín 72, 768 03 Roštín,
Evy Cenigové, bytem Roštín 72, 768 03 Roštín za cenu ve výši 1.150 Kč;
c)
- p. č. 2813/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 883 od Radovana a Jany Manových, oba bytem Roštín 56,
768 03 Roštín za cenu ve výši 3.450 Kč;
d)
- p. č. 2814/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od COOP družstvo HB, se sídlem Havlíčkova 3305, 580 01
Havlíčkův Brod, IČ 00032115 za cenu ve výši 700 Kč;
e)
- p. č. 2814/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 191 od Bohuslavy Janoštíkové, bytem Těšnovice 47, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 400 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota:
a)
- p. č. 1415/4, ostatní plocha o výměře 18 m2,
- p. č. 1416/2, ostatní plocha o výměře 5 m2,
- p. č. 1420/8, ostatní plocha o výměře 54 m2,
- p. č. 1630, ostatní plocha o výměře 31 m2,
- p. č. 1428/2, ostatní plocha o výměře 45 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 519-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic od Františka
Žáčka, bytem Dolní Lhota 41, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
7.650 Kč;
b)
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- p. č. 1417/2, ostatní plocha o výměře 26 m2,
- p. č. 1420/6, ostatní plocha o výměře 35 m2,
- p. č. 1429/2, ostatní plocha o výměře 99 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 519-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic od Dagmar
Martincové, bytem Dolní Lhota 33, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, Ludmily
Martincové, bytem Dolní Lhota 33, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic a Miroslava
Martince, bytem Dolní Lhota 33, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
8.000 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota:
a)
- p. č. 888/42, ostatní plocha o výměře 13 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Jany
Pavlišové, bytem Horní Lhota 188, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
650 Kč;
b)
- p. č. 888/44, ostatní plocha o výměře 20 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Vladislavy
Fojtů, bytem Horní Lhota 184, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
1.000 Kč;
c)
- p. č. 888/45, ostatní plocha o výměře 41 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Marie
Koutné, bytem Družstevní 87, 763 26 Luhačovice za cenu ve výši 2.050 Kč;
d)
- p. č. 888/47, ostatní plocha o výměře 65 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Sanytrák
reality s. r. o., se sídlem Horní Lhota 121, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ 263
03 612, za cenu ve výši 3.250 Kč;
e)
- p. č. 1882/11, ostatní plocha o výměře 10 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 412-629/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u Luhačovic od Evy
Štraitové, bytem Horní Lhota 49, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši
500 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Bylnice:
a)
- p. č. 1408/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV 1202 od Františka Hořáka, bytem U Dráhy 442, Bylnice, 763 31
Brumov-Bylnice a Marie Hořákoé, bytem Široká 160, Bylnice, 763 31 BrumovBylnice, za cenu ve výši 123.930 Kč;
b)
- p. č. 1408/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 309 od Stanislava Juřici, bytem Mýto 4, Bylnice, 763 31
Brumov-Bylnice, za cenu ve výši 448 Kč;
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c)
- p. č. 1408/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 424 od Rajky Šánkové, bytem Široká 76, Bylnice, 763 61
Brumov-Bylnice, za cenu ve výši 1.088 Kč;
d)
- p. č. 1408/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2240 od Marie Pinďákové, bytem Zahrádky 494, Bylnice, 763
61 Brumov-Bylnice, za cenu ve výši 128 Kč;
e)
p. č. 1432/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2451 od FC TRIODYN BYLNICE, o. s., se sídlem Bylnice, 763
61 Brumov-Bylnice, IČ 18810730, za cenu ve výši 960 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 2080/4, orná půda o výměře 139 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1151-275/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, od Jarmily
Karníkové, bytem 1. Května 218/5, 751 24 Přerov 4, Jana Dobrovského, bytem
Lýskova 1035/5, 635 00 Brno-Bystrc, Danuše Petrové, bytem třída Míru 118/10,
Neředín, 779 00 Olomouc, Ing. RNDr. Jana Sítaře, bytem Blatec 162, 783 75 Dub
nad Moravou, za cenu ve výši 6.950 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 8157/3, ostatní plocha,
- p. č. 8159/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Pozemkového fondu České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072, za cenu ve výši 10.400 Kč;
19.
a) vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín,
- p. č. 1119/155, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4963,
b)
- p. č. 1119/241, ostatní plocha, o výměře 203 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 7252-221/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín,
od společnosti Stass, a. s., se sídlem třída J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ
18811396, za cenu ve výši 772.500 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 424/6, zahrada,
- p. č. 424/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 738 od manželů Ing. Jana a Ing. Daniely Bosákových, oba
bytem Mikulůvka 289, 756 24 Bystřička za cenu ve výši 400.000 Kč a podmínek
dle přílohy č. 0105-12Z-P03;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- ze dne 21.09.2011 č. 0538/Z17/11 - bod B. 14. a);
- ze dne 21.09.2011 č. 0538/Z17/11 - bod B. 23. b);
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- ze dne 21.09.2011 č. 0538/Z17/11 - bod B. 24. d).

7.

Odepsání pohledávek bývalého Školního statku Staré Město

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0635/Z19/12

schvaluje
odepsání pohledávky Zlínského kraje převzaté po bývalé příspěvkové organizaci
Školní statek Staré Město vůči firmě František Kolařík - autodoprava, Kobylí na
Moravě 697, PSČ 691 10, ve výši 558.754,70 Kč.

8.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0636/Z19/12

bere na vědomí
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu
nevyhovět:
1. žádosti ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 72038519 o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
15.733 Kč,
2. žádosti MŠ Dřínov, Dřínov 71, 768 33 Dřínov, IČ 7098987 o prominutí sankcí za
porušení rozpočtové kázně, odvodu ve výši 4.301 Kč a penále ve výši 1.645 Kč.

9.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0637/Z19/12

schvaluje
odměny za 2. pololetí roku 2011 členům komisí Rady Zlínského kraje, členům
výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu Zlínského kraje,
kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci kraje, ve výši
uvedené v příloze č. 0101-12Z-P01.

10.

Příspěvkové organizace ZK - rozpočtová opatření a poskytnutí investičních
dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0638/Z19/12

schvaluje
1. rozpočtové opatření:
a) č. ZZK/0002/2012 dle přílohy č. 0012-12Z-P01;
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b) č. ZZK/0003/2012 dle přílohy č. 0012-12Z-P02;
c) č. ZZK/0016/2012 dle přílohy č. 0012-12Z-P04;
d) č. ZZK/0019/2012 dle přílohy č. 0012-12Z-P05;
2. poskytnutí investiční dotace:
a) příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, na akci
„SŠPHZ Uherské Hradiště - spojovací krček“, dle přílohy č. 0012-12Z-P01;
b) příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1435, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, na akci "Tauferova střední
odborná škola veterinární Kroměříž - Rekonstrukce sportovního hřiště" dle přílohy
č. 0012-12Z-P03;
c) příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka
Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, na akci "SOU Uherský Brod –
Zateplení a výměna oken dílen odborného výcviku" dle přílohy č. 0012-12Z-P04;
d) příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765
02 Otrokovice, IČ 00128198, na akci "Střední odborná škola Otrokovice – stavební
úpravy" dle přílohy č. 0012-12Z-P05.

11.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0639/Z19/12

schvaluje
1. dohodu o společném řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV
Holešov a o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností
Vodovody a kanalizace Kroměříž, se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ
49451871, dle přílohy č. 0091-12Z-P01;
2. zástavní smlouvu mezi Zlínským krajem a společností Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ 49451871, dle
přílohy č. 0091-12Z-P02;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2012 dle přílohy č. 0091-12Z-P03;
4. uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem a
společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27689841, za podmínek dle přílohy č. 0091-12Z-P04;
5. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
mezi Zlínským krajem a společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, za podmínek dle přílohy č. 0091-12Z-P06;
akceptuje
vyjádření Ministerstva financí k žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní
smlouvy ze dne 16. září 2011 dle přílohy č. 0091-12Z-P08;
ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21.09.2011 č. 0542/Z17/11, část
schvaluje - bod 3., kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření
smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem a společností JMP
Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ 27689841, za
podmínek dle přílohy č. 0722-11Z-P05.
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12.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0640/Z19/12

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 232 tis. Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola Valašské Meziříčí, se sídlem Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00843504, na akci „Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí –
realizace úspor energie“, dle přílohy č. 0099-12Z-P01,
b) ve výši 310 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, na
akci „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – realizace úspor energie –
tělocvična Uherské Hradiště“, dle přílohy č. 0099-12Z-P02,
c) ve výši 370 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, Mostní, se sídlem
Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČ 61716391, na akci „Základní škola Zlín, Mostní –
Stavební úpravy stravovacího objektu“, dle přílohy č. 0099-12Z-P03,
d) ve výši 5.362.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová
a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 00559644, na akci „Realizace opatření úspor energie na Střední
škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“, dle přílohy č. 009912Z-P04,
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 1/2012/ŘDP, na
základě které se snižuje poskytnutá investiční dotace o 106.000 Kč, na celkovou
částku 352.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 00559644, na akci „Vytvoření moderní technické základny na Střední škole
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“, dle přílohy č. 0099-12ZP05,
3. uzavření dodatku č. 1:
a) ke smlouvě č. D/0006/2012/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná
finanční výpomoc ve výši 8.518.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644 na akci „Vytvoření moderní technické
základny na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“,
dle přílohy č. 0099-12Z-P06,
b) ke smlouvě č. D/0029/2012/ŘDP, na základě kterého se poskytuje návratná
finanční výpomoc ve výši 7.514.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na realizaci
akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Environmentální střediska muzea regionu
Valašsko", dle přílohy č. 0099-12Z-P07,
4. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 5.438.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00559644, na akci „Realizace opatření úspor energie na
Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště“, dle přílohy
č. 0099-12Z-P08,
b) ve výši 533.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. T. Bati 331, 765 02 Otrokovice, IČ 61716677, na akci
„Střední průmyslová škola Otrokovice - Přeshraniční systém inovačního vzdělávání
ve středním odborném školství“, dle přílohy č. 0099-12Z-P09,
c) ve výši 20.512.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola informatiky,
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elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na akci „Opatření úspor energie Střední
školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm“, dle přílohy č.
0099-12Z-P10,
d) ve výši 689.000 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Obloha na
dlani", dle přílohy č. 0099-12Z-P11,
5. rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2012, dle přílohy č. 0099-12Z-P12;
ruší
usnesení ze dne 14.12.2011, č. 0589/Z18/11, část schvaluje, písm. c), bod 7,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci 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. 0876-11Z-P16.

13.

Doprava - dodatek č. 12 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0641/Z19/12

schvaluje
dodatek č. 12 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0082-12Z-P01 a č. 0082-12Z-P02.

14.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0642/Z19/12

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
dle přílohy č. 0084-12Z-P01.

15.

Agrární komory Zlínského kraje - poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0643/Z19/12

ruší
závazný vztah ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012, v kapitole č.
8.6. Dotace ostatním subjektům (ORJ 70 - Odbor životního prostředí a
zemědělství) vůči Agrární komoře Zlínského kraje, IČ 70954747, na zajištění
celokrajsky významných aktivit (Dožínky Zlínského kraje 2012, TOP Víno
Slovácka, Ovčácký den na Valašsku, Perla Zlínska) ve výši 1.200.000 Kč;
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schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace následujícím subjektům:
a) Agrární komoře Zlín, IČ 49432931, ve výši 300.000 Kč na zajištění prezentace
"Perla Zlínska" dle přílohy č. 0129-12Z-P01;
b) Okresní agrární komoře Kroměříž, IČ 49435418, ve výši 325.000 Kč na zajištění
"Dožínek Zlínského kraje 2012" dle přílohy č. 0129-12Z-P02;
c) Okresní agrární komoře pro okres Uherské Hradiště, IČ 49434438, ve výši
300.000 Kč na zajištění prezentace "TOP Víno Slovácka" dle přílohy č. 0129-12ZP03;
d) Agrární komoře Valašska, IČ 47676515, ve výši 275.000 Kč na zajištění ukázky
"Ovčáckého dne na Valašsku" dle přílohy č. 0129-12Z-P04.

16.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 43

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0644/Z19/12

schvaluje
změnu č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části vodovodu
obce Podolí u Valašského Meziříčí dle přílohy č. 0130-12Z-P01.

17.

Podpora terénní práce ve Zlínském kraji v roce 2012 - schválení dotace na
projekt "Společné kroky"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0645/Z19/12

schvaluje
poskytnutí přímé neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč občanskému sdružení
ARGO, SPOLEČNOST DOBRÉ VŮLE, ZLÍN, IČ 00568813, na projekt „Společné
kroky“v roce 2012 dle přílohy č. 0112-12Z-P01.

18.

Sociální služby - zrušení sociální služby, bezúplatný převod majetku na
město Fryšták a sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0646/Z19/12

schvaluje
za podmínky, že nejpozději do 15.05.2012 bude Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových vyjádřen souhlas s níže navrhovaným způsobem využití
staveb č. p. 381, 382, 383, Fryšták:
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení, identifikátor služby 8287571,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace,
IČ 70850950, k 30.06.2012;
2. sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, se
sídlem Hradská 82,763 17 Lukov (přejímající příspěvková organizace) a Domova s
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chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, se sídlem
Komenského 381, 763 16 Fryšták (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.07.2012 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci vyjma práva hospodaření k nemovitosti
specifikované v příloze č. 0115-12Z-P04;
3. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0115-12Z-P03, k 30.06.2012, který se
vztahuje k poskytování služby chráněné bydlení v Domově s chráněným bydlením
Fryšták, příspěvková organizace, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.12.2011, z majetku předaného k hospodaření Domovu s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, a darování
tohoto majetku městu Fryšták, IČ 00283916, s účinností od 01.07.2012;
4. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Fryšták, IČ
00283916, dle příloh č. 0115-12Z-P02 a č. 0115-12Z-P03;
5. bezúplatný převod nemovitosti včetně veškerých jejích součástí a příslušenství
ze spoluvlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
uhradí obdarovaný, a to stavby č. p. 381, 382, 383, občanské vybavenosti, na
pozemcích p. č. 19/1, 19/2,19/3, id. podíl 3/4 zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
1550 pro obec a k. ú. Fryšták, do vlastnictví města Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ 00283916, dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 0115-12Z-P04 a
č. 0115-12Z-P05.

19.

Sociální služby - sloučení příspěvkových organizací Domov pro seniory
Burešov a Domov s chráněným bydlením Zlín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0647/Z19/12

schvaluje
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení - identifikátor služby 8203834,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové organizaci, IČ
70850887, ke dni 30.06.2012;
2. sloučení Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace, IČ 70851042,
se sídlem Burešov 4884, 760 01 Zlín (přejímající příspěvková organizace) a
Domova s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové organizace, IČ 70850887, se
sídlem Broučkova 292, 760 01 Zlín (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.07.2012 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci;
3. dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvkové
organizace, IČ 70851042, dle přílohy č. 0116-12Z-P01.

20.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0648/Z19/12

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů:
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2621/2010/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0045 uzavřené s příjemcem Střední
odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské
17/33

Z19/12
!! Po opravě administrativní chyby I !!
Hradiště, IČ 14450445; nový příjemce je Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č.
0126-12Z-P02;
2. dodatek č. 3 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2585/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0012 uzavřené s příjemcem Střední
odborná škola Slavičín, se sídlem Divnice 119, 763 21 Slavičín, IČ 15527808; nový
příjemce je Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní
822, 763 2,1 Slavičín, IČ: 46276327, dle přílohy č. 0126-12Z-P04;
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2955/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 uzavřené s příjemcem Město
Kroměříž, IČ 00287351, dle přílohy č. 0126-12Z-P06;
4. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2559/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 uzavřené s příjemcem
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č.
0126-12Z-P08;
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3003/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0040 uzavřené s příjemcem Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ: 00851663, dle
přílohy č. 0126-12Z-P10;
6. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/0051/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/01.0007 uzavřené s příjemcem
Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0126-12Z-P12;
7. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2941/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021 uzavřené s příjemcem Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č.
0126-12Z-P14;
8. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2705/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.08/02.007 uzavřené s
příjemcem Free Art, s. r. o., IČ 62361945, dle příloh č. 0126-12Z-P17 a č. 012612Z-P18;
9. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2559/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 uzavřené s příjemcem
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č.
0126-12Z-P20;
10. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č.
D/3003/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0040 uzavřené s
příjemcem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín,
IČ 00851663, dle přílohy č. 0126-12Z-P22.

21.

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0649/Z19/12

bere na vědomí
rozpis dotací ze státního rozpočtu v roce 2011 na školy a školská zařízení dle
příloh č. 0122-12Z-P01 až č. 0122-12Z-P04.

22.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0650/Z19/12

schvaluje
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dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje
vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č. 0123-12Z-P01 až č.
0123-12Z-P04.

23.

Rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0651/Z19/12

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
09.01.2012 do 05.03.2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření:
- č. ZZK/0004/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P03;
- č. ZZK/0005/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P04;
- č. ZZK/0008/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P05;
- č. ZZK/0011/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P06;
- č. ZZK/0012/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P07;
- č. ZZK/0013/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P08;
- č. ZZK/0015/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P09;
- č. ZZK/0017/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P10;
- č. ZZK/0020/2012 dle přílohy č. 0134-12Z-P11.

24.

Úprava č. 1 Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2012-2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0652/Z19/12

schvaluje
Úpravu č. 1 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2012-2015 dle přílohy č.
0172-12Z-P01.

25.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0653/Z19/12

schvaluje
a) uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí účelových neinvestičních
dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů obcí v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0178-12Z-P01,
a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0178-12Z-P02:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 100.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 100.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 100.000 Kč,
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4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 100.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 100.000 Kč,
6. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 100.000 Kč,
7. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 100.000 Kč,
8. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 200.000 Kč,
9. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 100.000 Kč,
10. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 100.000 Kč,
11. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 100.000 Kč,
12. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 100.000 Kč,
13. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 850.000 Kč,
14. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 100.000 Kč,
15. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 100.000 Kč,
16. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 100.000 Kč,
17. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 200.000 Kč,
18. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 100.000 Kč,
19. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 100.000 Kč,
20. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 900.000 Kč;
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na vyrozumívací a
varovací systémy:
1. obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, ve výši 273.000 Kč,
2. město Brumov - Bylnice, IČ 00283819, ve výši 70.000 Kč,
3. obec Ořechov, IČ 00542300, ve výši 56.000 Kč.
4. obec Veselá, IČ 00226203, ve výši 117.000 Kč;
c) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Dolní Lhota, IČ 00283878, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
2. obec Jankovice, IČ 00287288, ve výši 77.000 Kč, na nákup požární stříkačky
PS-12,
3. obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 140.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
4. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 290.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
5. obec Kladeruby, IČ 00303933, ve výši 340.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
6. obec Komňa, IČ 00207438, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
7. obec Lačnov, IČ 00303968, ve výši 325.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
8. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 277.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
9. městys Litenčice, IČ 00287431, ve výši 130.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
10. obec Mikulůvka, IČ 00304107, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
11. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 325.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
12. obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
13. obec Pačlavice, IČ 00287580, ve výši 180.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
14. obec Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 325.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
15. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 45.000 Kč, na nákup
pohonné motorové jednotky k vyprošťovacím nástrojům,
16. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
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17. obec Študlov, IČ 00304336, ve výši 260.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
18. obec Trnava, IČ 00284581, ve výši 28.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla;
d) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Bařice - Velké Těšany, IČ 00287024, ve výši 20.000 Kč, na nákup věcných
prostředků požární ochrany,
2. obec Biskupice, IČ 00283771, ve výši 24.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 55.000 Kč, na nákup 6 kusů radiostanic,
4. obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 110.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
5. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 290.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
6. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 24.000 Kč, na nákup
plovoucího čerpadla,
7. obec Dolní Němčí, IČ 00290904, ve výši 19.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
8. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 65.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
9. obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, ve výši 45.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
10. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 180.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
11. obec Komárov, IČ 00568597, ve výši 38.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
12. obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, ve výši 38.000 Kč, na nákup
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků
požární ochrany,
13. obec Lhotsko, IČ 00568619, ve výši 50.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany,
14. obec Liptál, IČ 00304051, ve výši 128.000 Kč, na nákup věcných prostředků
požární ochrany a na opravy požárních stříkaček,
15. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 30.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu,
16. obec Návojná, IČ 00226220, ve výši 33.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
17. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 54.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
18. obec Ořechov, IČ 00542300, ve výši 34.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární
ochrany,
19. obec Police, IČ 00635804, ve výši 43.000 Kč, na nákup věcných prostředků
požární ochrany,
20. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 88.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
21. obec Provodov, IČ 00284378, ve výši 44.000 Kč, na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků a plovoucího čerpadla,
22. obec Roštění, IČ 00287687, ve výši 50.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a kalového čerpadla,
23. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 75.000 Kč, na nákup
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků
požární ochrany,
24. obec Rudimov, IČ 46276050, ve výši 27.000 Kč, na opravu zásahového
dopravního automobilu,
25. obec Růžďka, IČ 00304280, ve výši 55.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany,
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26. město Slavičín, IČ 00284459,
ochranných zásahových pracovních
ochrany,
27. obec Šelešovice, IČ 70890587,
automobilové stříkačky,
28. obec Újezdec, IČ 00542288,
ochranných zásahových pracovních
ochrany.

ve výši 31.000 Kč, na nákup osobních
prostředků a věcných prostředků požární
ve výši 325.000 Kč, na opravu cisternové
ve výši 17.000 Kč, na nákup osobních
prostředků a věcných prostředků požární

26.

Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0654/Z19/12

bere na vědomí
a) zánik funkce člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
Mgr. Hynka Stesky, z důvodu zániku mandátu člena Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) zánik funkce členky výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,
Mgr. Dagmar Lacinové, z důvodu zániku mandátu členky Zastupitelstva Zlínského
kraje;
volí
a) Ing. Zbyňka Kuderu členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava;
b) Mgr. Taťánu Nersesjan členkou výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava.

27.

Projekt "14|15 BATŮV INSTITUT" - zřízení příspěvkové organizace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0655/Z19/12

zřizuje
příspěvkovou organizaci: "14|15 Baťův institut, příspěvková organizace", k datu
01.04.2012;
schvaluje
zřizovací listinu 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, dle přílohy č. 016112Z-P01.

28.

Projekt: "Centrální objekt UHN a. s. – I. Etapa" – realizace projektu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0656/Z19/12

bere na vědomí
informace o Projektu „Centrální objekt UHN a. s. – I. etapa“ týkající se průběhu
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přípravy investiční akce dle příloh č. 0162-12Z-P01 až č. 0162-12Z-P13c;
schvaluje
1. uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s ručením
Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB, a. s., Uherskohradišťské nemocnici
a. s., mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., IČ 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště, dle přílohy č. 0162-12Z-P14;
2. poskytnutí ručitelského závazku Zlínského kraje k zajištění bankovního úvěru
Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0162-12Z-P15.

29.

Krajská hospodářská komora - navýšení dotace na činnost Kontaktního
centra pro východní trhy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0657/Z19/12

schvaluje
navýšení dotace o 100.000 Kč na 850.000 Kč pro Krajskou hospodářskou komoru
Zlínského kraje na činnost Kontaktního centra pro východní trhy.

30.

Školství - Gymnázium Uherské Hradiště

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0658/Z19/12

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 793.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská tř. 218, Uh. Hradiště, IČ 60371684, na
akci "Gymnázium Uherské Hradiště - stavební úpravy stravovacího objektu";
2. nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
- p. č. st. 853/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 853/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 153/1, ostatní plocha,
- p. č. 153/3, ostatní plocha,
- jiná stavba č. p. 682 na pozemku p. č. st. 853/2,
- jiná stavba č. p. 683 na pozemku p. č. st. 853/1,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2973 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště, od FAST - MOTOR, s. r. o., Velehradská 682, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 25507885, za cenu ve výši 17.400.000 Kč, za podmínky výmazu zástavních
práv a věcných břemen;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2012 dle přílohy č. 0163-12Z-P01.

31.

Dotace v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0659/Z19/12

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů
sociálních služeb v celkové výši 6.621.000 Kč v členění:
1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Hrbová 1561, Vsetín, IČ
25909614
a) identifikátor 8174297 - Azylové domy - 480.000 Kč,
b) identifikátor 9542194 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 500.000 Kč,
2. Centrum pro lidi se zdravotním postižením, Zdeňka Fibicha 287, Valašské
Meziříčí,
IČ 69211639
a) identifikátor 3086728 - Sociálně terapeutické dílny - 450.000 Kč,
3. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, Mostní 4058,
Zlín,
IČ 25300083
a) identifikátor 4759751 - Sociální rehabilitace - 360.000 Kč,
4. Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, Otrokovice, IČ 46276262
a) identifikátor 1553860 - Terénní programy - 184.000 Kč,
b) identifikátor 9696552 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 135.000 Kč,
c) identifikátor 3747876 - Azylové domy - 234.000 Kč,
5. Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
a) identifikátor 3490404 - Sociální rehabilitace - 240.000 Kč,
b) identifikátor 3701441 - Azylové domy - 360.000 Kč,
c) identifikátor 6155658 - Terénní programy - 150.000 Kč
d) identifikátor 8253969 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 350.000 Kč,
6. Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže,
Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123031
a) identifikátor 7986987 - Sociálně terapeutické dílny - 400.000 Kč,
7. NADĚJE o. s., K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky, IČ 00570931
a) identifikátor 1146538 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 78.000 Kč,
b) identifikátor 3376388 - Sociálně terapeutické dílny - 640.000 Kč,
c) identifikátor 8065540 - Sociálně terapeutické dílny - 420.000 Kč,
8. Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, Uherský Brod, IČ 48489336
a) identifikátor 3001486 - Azylové domy - 480.000 Kč,
b) identifikátor 6420497 - Sociálně terapeutické dílny - 360.000 Kč,
9. Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, Zlín, IČ 67028144
a) identifikátor 3333640 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 115.000 Kč,
b) identifikátor 4158057 - Terénní programy - 100.000 Kč,
10.Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., Na Rybníkách 1628,
Vsetín,
IČ 26842149
a) identifikátor 8229670 - Sociálně terapeutické dílny - 215.000 Kč,
11.SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny
2292,
Uherský Brod, IČ 71230629
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a) identifikátor 6327242 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 120.000 Kč,
b) identifikátor 4417383 - Denní stacionáře - 250.000 Kč.

32.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0660/Z19/12

schvaluje
1. dodatek č. 12 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 0184-12Z-P01;
2. dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum poradenství
pro rodinné a partnerské vztahy, IČ 70850992, dle přílohy č. 0184-12Z-P02.

33.

Podprogramy na podporu prevence, integrace a dobrovolnictví v roce 2012 schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0661/Z19/12

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. v rámci PF07-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2012 ve výši:
a) 230.000 Kč občanskému sdružení R-Ego, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-12/083 „Činnost Poradenského centra R-Ego“;
b) 460.000 Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-0712/084 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a
terénní služby";
c) 230.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-12/079
"Kontaktní a poradenské centrum PLUS";
d) 200.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-12/080
"Terénní program PLUS";
e) 230.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0712/089 „K centrum Zlín“;
f) 195.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-0712/090 „Streetwork Zlín“;
g) 230.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-12/100 „Kontaktní centrum Klíč“;
h) 200.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt
PF-07-11/098 „Terénní programy Agarta“;
i) 90.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-0712/105 „TULIP - Tu je líp";
2. v rámci PF05-12 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve
Zlínském kraji pro rok 2012 ve výši:
a) 120.000 Kč občanskému sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na
projekt PF-05-12/043 „Sportujeme s dětmi“;
b) 120.000 Kč občanskému sdružení Aver dživipen, Vsetín, IČ 27059120, na
projekt PF-05-12/044 „Čistota pro všechny“;
3. v rámci PF06-12 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na
úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2012 ve výši 70.000 Kč o. s.
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Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF-06-12/046 „Výchova a
vzdělávání dobrovolníků“.

34.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0662/Z19/12

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou Valašské Meziříčí, IČ 00843504, a
Vysokou školou báňskou-Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č.
0201-12Z-P01, a to na dobu určitou pět let od doby podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

35.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje
2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0663/Z19/12

schvaluje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2012
pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího
vzdělávání dle přílohy č. 0195-12Z-P01.

36.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2010-2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0664/Z19/12

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní
rok 2010-2011 ve znění přílohy č. 0196-12Z-P01.

37.

Technologické inovační centrum - dodatek smlouvy č. 1

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0665/Z19/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0427/2009/STR o poskytnutí účelové
dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, dle přílohy č. 0228-12Z-P02.
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38.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce - 1. výběrové
řízení

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0666/Z19/12

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
kulturních aktivit a akcí v členění:
1. obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 5.000 Kč na akci:
Dny valašského divadla v Hovězí
2. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083
ve výši 5.000 Kč na akci:
Fesťáček 2012
3. obec Štítná nad Vláří, IČ 00284556
ve výši 5.000 Kč na akci:
Popovské hudební slavnosti
4. FILMFEST, s. r. o., Zlín, IČ 26273365
ve výši 5.000 Kč na akci:
Duhová kulička
5. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 5.000 Kč na akci:
Maňasovy sehradice
6. Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092100
v celkové výši 15.000 Kč na akce:
IV. Mezinárodní malířské sympozium Hradišťský plenér 2012 - 10.000 Kč
Zazpívej, slavíčku 2012 - 5.000 Kč
7. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 10.000 Kč na akci:
9. Zámecké kulturní léto
8. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 35 000 Kč na akci:
Jízda králů v Kunovicích 2012
9. Matice Svatohostýnská, IČ 00206776
v celkové výši 150.000 Kč na akce:
Přehlídka farních divadelních souborů - 80.000 Kč
Festival farních schól - 70.000 Kč
10. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, IČ 00851817
ve výši 5.000 Kč na akci:
O poklad strýca Juráša aneb "Český rok - duben"
11. Sdružení pro rozvoj Soláně, o. s., Karolinka, IČ 26589532
ve výši 5.000 Kč na akci:
Kulturní rok na Soláni
12. Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151
ve výši 10.000 Kč na akci:
Noc kostelů
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13. obec Strání, IČ 00291340
ve výši 15.000 Kč na akci:
Pod Javorinů - XI. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb
14. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
ve výši 20.000 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti.

39.

Dodatky ke smlouvám o dotaci organizací Zlínského kraje (Centrála
cestovního ruchu VM a HYJÉ koně Zlínského kraje o. p. s)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0667/Z19/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2576/2011/STR s
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 277 44 485, dle přílohy
č. 0242-12Z-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/2608/2011/STR s HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p.
s., IČ 28273796, dle přílohy č. 0242-12Z-P02;
ruší
v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 závazný ukazatel, kterým Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000
Kč Klubu českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, na obnovu a
značení turistických a cykloturistických tras v turistickém regionu Východní Morava.

40.

Otevřené brány - dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0668/Z19/12

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu mezd průvodců v sakrálních
památkách:
a) Římskokatolické farnosti Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
IČ 46256598, ve výši 10.000 Kč;
b) Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín- Štípa, IČ 48471712,
ve výši 90.000 Kč;
c) Matici Svatohostýnské, Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem, IČ
00206776, ve výši 66.000 Kč;
d) Římskokatolické farnosti Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, ve výši
60.000 Kč.

41.

PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

28/33

Z19/12
!! Po opravě administrativní chyby I !!
Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0669/Z19/12

bere na vědomí
hodnocení a výsledky výběru žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z
Programového fondu Zlínského kraje v rámci PF02-12 Podprogram na podporu
obnovy venkova dle příloh č. 0213-12Z-P01 až č. 0213-12Z-P03;
schvaluje
a) poskytnutí dotací na realizaci projektů obnovy venkova v souladu s pravidly
PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2012 v členění:
1. Obec Pašovice, IČ 00542326, účelová investiční dotace ve výši 667.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/543 Silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek - SO 102 chodníky- 1. etapa,
2. Obec Dolní Bečva, IČ 00303747, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000
Kč, na akci PF02-12DT1/613 Stavební úpravy půdy v ZŠ Dolní Bečva,
3. Obec Drslavice, IČ 00360597, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/622 Stavební úpravy objektu čp. 95, Drslavice, I. etapa,
4. Obec Hrobice, IČ 00568571, účelová investiční dotace ve výši 985.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/599 Stavební úpravy a rozšíření sociálního zařízení Mateřské
školy v Hrobicích.,
5. Obec Němčice, IČ 00544604, účelová investiční dotace ve výši 321.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/628 Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Němčice,
6. Obec Vlčková, IČ 00568767, účelová investiční dotace ve výši 985.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/631 Multifunkční zařízení v KD Vlčková - půdní vestavba
kulturního domu,
7. Obec Žeranovice, IČ 00287971, účelová neinvestiční dotace ve výši 221.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/583 Oprava sociálního zařízení mateřské školy Žeranovice,
8. Obec Nezdenice, IČ 00291161, účelová investiční dotace ve výši 220.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/538 Rekonstrukce chodníku u silnice III/49511 Nezdenice,
9. Obec Pohořelice, IČ 00568686, účelová investiční dotace ve výši 519.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/566 Rekonstrukce a vybudování chodníků v rámci
rekonstrukce okružní křižovatky,
10. Obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, účelová investiční dotace ve výši
1.000.000 Kč, na akci PF02-12DT1/567 Dům lidových tradic Boršice u Blatnice,
11. Obec Rataje, IČ 00287679, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/581 Přístavba MŠ Rataje,
12. Obec Kudlovice, IČ 00291072, účelová investiční dotace ve výši 195.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/579 Chodník ke škole Kudlovice-rekonstrukce,
13. Obec Rymice, IČ 00544558, účelová investiční dotace ve výši 495.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/630 Rekonstrukce místní komunikace v Rymicích,
14. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, účelová investiční dotace ve výši
1.000.000 Kč, na akci PF02-12DT1/639 Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova
Lhota,
15. Obec Kateřinice, IČ 00303917, účelová investiční dotace ve výši 500.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/620 Stavební úpravy MŠ v Kateřinicích - rekonstrukce
hygienického zázemí a přilehlých prostor,
16. Městys Litenčice, IČ 00287431, účelová investiční dotace ve výši 630.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/564 Přestřešení Mateřské školy Litenčice č. p. 68,
17. Obec Veselá, IČ 00226203, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/636 Víceúčelová transformace objektu Veselanky - knihovna,
OÚ, obecní archív,
18. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291391, účelová investiční dotace ve výši
958.000 Kč, na akci PF02-12DT1/614 Rekonstrukce opěrné zdi a místní
komunikace ve Starém Hrozenkově,
19. Obec Pitín, IČ 00291234, účelová neinvestiční dotace ve výši 996.000 Kč, na
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akci PF02-12DT1/633 Oprava nevyužitých prostor kulturního domu v Pitíně,
20. Obec Troubky-Zdislavice, IČ 00287822, účelová investiční dotace ve výši
495.000 Kč, na akci PF02-12DT1/575 Chodníky podél silnice II/428: Troubky Zdislavice, průjezdní úsek - II. část,
21. Obec Šumice, IČ 00291404, účelová investiční dotace ve výši 87.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/563 Rekonsrukce chodníku u základní školy Šumice,
22. Obec Březolupy, IČ 00290840, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/542 Rekonstrukce místní komunikace U pálenice, Březolupy,
23. Obec Rusava, IČ 00287709, účelová investiční dotace ve výši 128.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/578 Rekonstrukce pěší komunikace před obecním úřadem,
24. Obec Valašská Polanka, IČ 00304361, účelová investiční dotace ve výši
240.000 Kč, na akci PF02-12DT1/539 Chodníky a parkoviště u obecního úřadu,
25. Obec Košíky, IČ 00542377, účelová neinvestiční dotace ve výši 307.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/637 Oprava fasády a střechy MŠ v Košíkách,
26. Obec Nedašov, IČ 00284246, účelová investiční dotace ve výši 881.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/594 Vestavba mateřské školy Nedašov,
27. Obec Traplice, IČ 00291439, účelová investiční dotace ve výši 479.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/548 Stavební úpravy a změna užívání části budovy ZŠ na MŠ,
28. Obec Žalkovice, IČ 00287962, účelová investiční dotace ve výši 896.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/602 Přístavba a stavební úpravy ZŠ Žalkovice,
29. Obec Cetechovice, IČ 00287121, účelová investiční dotace ve výši 154.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/570 Rekonstrukce chodníků Cetechovice,
30. Obec Lípa, IČ 00568627, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/541 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch Lípa, část
Chaloupky, stavba SO- 04 - Doplnění kanalizace v Lípě,
31. Obec Nová Dědina, IČ 00287555, účelová investiční dotace ve výši 969.000
Kč, na akci PF02-12DT1/551 Stavební úpravy MŠ Nová Dědina,
32. Obec Rajnochovice, IČ 00287661, účelová neinvestiční dotace ve výši 487.000
Kč, na akci PF02-12DT1/587 Kuchyň v novém kabátku,
33. Obec Biskupice, IČ 00283771, účelová investiční dotace ve výši 270.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/580 Rekonstrukce chodníku Biskupice,
34. Obec Lačnov, IČ 00303968, účelová investiční dotace ve výši 81.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/625 Zpevněná plocha pro parkování osobních automobilů u ZŠ a
MŠ v Lačnově,
35. Obec Police, IČ 00635804, účelová investiční dotace ve výši 205.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/609 Rekonstrukce chodníku a opěrné zdi u č.p. 58 v obci Police,
36. Obec Karlovice, IČ 46276076, účelová neinvestiční dotace ve výši 733.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/584 Transformace kulturního domu na centrum
volnočasových aktivit v obci Karlovice,
37. Obec Střelná, IČ 00304310, účelová investiční dotace ve výši 300.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/616 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Střelná - III. etapa,
38. Obec Vidče, IČ 00304433, účelová neinvestiční dotace ve výši 191.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/586 Oprava sociálních zařízení v MŠ,
39. Obec Lhota, IČ 00568635, účelová investiční dotace ve výši 503.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/595 Rekonstrukce místní pěší komunikace podél silnice III. třídy
v obci Lhota - 1. etapa,
40. Obec Slavkov, IČ 00291315, účelová investiční dotace ve výši 108.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/559 Slavkov-Rekonstrukce chodníků u silnice III/05417,
41. Obec Zborovice, IČ 00287920, účelová investiční dotace ve výši 997.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/556 "Zborovice - revitalizace návsi",
42. Obec Ludslavice, IČ 00287466, účelová neinvestiční dotace ve výši 150.000
Kč, na akci PF02-12DT1/624 Mateřská škola Ludslavice- výměna oken,
43. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, účelová neinvestiční dotace ve výši
690.000 Kč, na akci PF02-12DT1/598 Oprava stávajícího objektu na šatny v
kulturně-sportovním areálu Bohuslavice nad Vláří,
44. Obec Babice, IČ 00290777, účelová investiční dotace ve výši 332.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/552 Stavební úpravy provozní budovy č. p. 121,
45. Obec Bezměrov, IČ 00287041, účelová neinvestiční dotace ve výši 99.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/558 Projekt sklad OÚ - oprava střešní krytiny,
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46. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, účelová neinvestiční dotace ve výši
298.000 Kč, na akci PF02-12DT1/588 Oprava střechy MŠ Nedašova Lhota,
47. Městys Osvětimany, IČ 00291218, účelová neinvestiční dotace ve výši 680.000
Kč, na akci PF02-12DT1/611 Oprava sociálního zařízení ZŠ Osvětimany,
48. Obec Rudice, IČ 00542270, účelová neinvestiční dotace ve výši 136.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/540 Oprava nevyužitých prostor OÚ pro potřeby archivu,
49. Obec Petrůvka, IČ 68731957, účelová investiční dotace ve výši 246.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/569 Rekonstrukce chodníků v obci Petrůvka,
50. Obec Tichov, IČ 48471640, účelová neinvestiční dotace ve výši 595.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/600 Transformace částečně nevyužitých objektů na nové využití
pro setkávání rodičů a dětí a sportovního vyžití mládeže,
51. Obec Návojná, IČ 00226220, účelová investiční dotace ve výši 300.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/555 Rekonstrukce místní komunikace č. 7,
52. Obec Karolín, IČ 00380865, účelová investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
akci PF02-12DT1/617 I.fáze rekonstrukce budovy Mateřské školy Karolín - střecha,
53. Obec Šelešovice, IČ 70890587, účelová investiční dotace ve výši 407.000 Kč,
na akci PF02-12DT1/550 Rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD
Šelešovice,
54. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, účelová investiční dotace ve výši 484.000
Kč, na akci PF02-12DT1/606 Rekonstrukce místní komunikace,
55. Obec Záhorovice, IČ 00207381, účelová neinvestiční dotace ve výši 380.000
Kč, na akci PF02-12DT1/571 MŠ Záhorovice-výměna oken, dveří, oprava VZT a
elektroinstalace v kuchyni,
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2012 dle přílohy č. 0213-12Z-P04.

42.

Sociální služby - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0670/Z19/12

schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2568/2011/SOC uzavřené mezi Zlínským krajem a Poradnou
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, IČ
70850992, dle přílohy č. 0261-12Z-P01.

43.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - dohoda o narovnání,
rozpočtové opatření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0671/Z19/12

schvaluje
1. uzavření dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T.
Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 024612Z-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2012 dle přílohy č. 0246-12Z-P04.

44.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0672/Z19/12

bere na vědomí
informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 026212Z-P01 až č. 0262-12Z-P05.

45.

Dotace v oblasti mládeže a sportu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0673/Z19/12

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 10.000 Kč na 8.
ročník mezinárodního halového fotbalového turnaje žáků a přípravek "Gazda Cup";
2. Fotbalový club Zlín, IČ 67008127, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní fotbalový
turnaj mladších a starších žáků (ročníky 1997 a 1999) "NOAD CUP" (TilburgNizozemsko);
3. Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla, IČ 70902003, ve výši
6.000 Kč na 10. ročník mezinárodního turistického pochodu "Přátelství bez hranic";
4. Město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 4.000 Kč na 7. ročník cyklistického závodu
"Slavičínský bajkap";
5. Obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 20.000 Kč na VIII. ročník závodu na
horských kolech "Karlovský Pepi maraton 2012";
6. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 23.000 Kč
na akce:
a) Mezinárodní turnaj v házené žen "TIREX Winter Handball Cup 2012" ve výši
8.000 Kč,
b) 14. ročník "Mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých 2012" ve výši
15.000 Kč;
7. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
13.000 Kč na akce:
a) Regionální závod ve skoku na lyžích žáků a žákyň "Beskydský pohár 2012" ve
výši 6.000 Kč,
b) Český závod věkových skupin 2012 ve skocích na trampolíně ve výši 7.000 Kč;
8. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v
celkové výši 13.000 Kč na akce:
a) Mistrovský turnaj mužů ČR ve squashi a Přebor Zlínského kraje ve squashi ve
výši 5.000 Kč,
b) Mistrovství České republiky v šermu kordem seniorů, juniorů a žaček ve výši
8.000 Kč;
9. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, Vsetín, IČ 22676759, ve výši 20.000 Kč na
Mezinárodní hokejový turnaj mládeže v kategorii U-12 "VOLVO CUP 2012" (RigaLotyšsko);
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10. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 15.000 Kč na Celorepublikový
turnaj ve volejbale kadetů (ročník 1994 a mladší);
11. Zlínské krajské sdružení ČSTV, Zlín, IČ 70925003, ve výši 7.000 Kč na Krajský
přebor mládeže v kuželkách;
B) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu projektů talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích v
členění:
1. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši
20.000 Kč na projekty:
a) Michaela Karbanová (skoky na trampolíně - sportovní příprava 2012) ve výši
10.000 Kč,
b) Adam Sült (skoky na trampolíně - sportovní příprava 2012) ve výši 10.000 Kč;
2. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši
10.000 Kč na Ondřej Habarta (sportovní šerm - sportovní příprava 2012);
C) změnu závazného ukazatele rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 Podpora
mládežnického sportu k subjektu Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ
18152805, z původní neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na neinvestiční dotaci
ve výši 350.000 Kč, a z původního účelu na činnost a rozvoj mládežnického sportu
(atletika, házená, aerobik, veslování, fotbal) na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (atletika, házená, aerobik, veslování);
D) poskytnutí neinvestiční dotace subjektu SK Baťov 1930 o. s., Otrokovice, IČ
22769285, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal).

Zlín 14. března 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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