Z20/12

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 13.06.2012

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0674/Z20/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0486-12ZP01.

2.

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 19. a 20. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0675/Z20/12

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 19. a 20. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0487-12Z-P01.

3.

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0676/Z20/12

bere na vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru pro územní plánování Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 048812Z-P01;
b) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 0488-12Z-P02;
c) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0488-12Z-P03;
d) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 048812Z-P04;
e) Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 0488-12Z-P05;
f) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0488-12Z-P06;
g) Výboru pro záležitosti Evropské unie Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č.
0488-12Z-P07;
2. ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru pro cestovní ruch a informace Zastupitelstva Zlínského kraje;
c) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje;
d) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje;
3. zánik funkce předsedy Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor
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Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Bronislava Fuksy, z důvodu zániku mandátu
člena Zastupitelstva Zlínského kraje;
volí
do funkce předsedkyně Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor
Zastupitelstva Zlínského kraje Mgr. Štěpánku Mikulenkovou.

4.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0677/Z20/12

schvaluje
1. závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2011 dle přílohy č. 0451-12Z-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2012 dle přílohy č. 0451-12Z-P02;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2012 dle přílohy č. 0451-12Z-P12;
4. poskytnutí dotací:
a) navýšení účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o 12.500.000 Kč ze schválené výše 165.000.000 Kč
na výši 177.500.000 Kč, na stavební a strojní investice;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace Městskému divadlu Zlín, p. o., IČ
00094838, o 400.000 Kč na celkových 1.400.000 Kč na kulturní činnost MDZ v
roce 2012;
c) obci Lužná, IČ 00304077, účelová investiční dotace ve výši 400.000 Kč na akci
"Vodovod Lužná, oblast Neratov";
d) Centru pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem, IČ 29295327,
účelová neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na provoz a dovybavení centra
inventářem;
e) Českým drahám, a.s., IČ 70994226, účelová investiční dotace ve výši 2.000.000
Kč na investiční akci "Bylnice - novostavba technologického objektu - část ČD";
f) Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, účelová neinvestiční dotace ve výši
2.000.000 Kč na realizaci akce "Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice odstranění následků mimořádné hydrologické situace v roce 2011" dle přílohy č.
0451-12Z-P09;
g) obci Hostětín, IČ 00542296, účelová investiční dotace ve výši 150.000 Kč na
dofinancování rekonstrukce klubovny;
h) obci Slopné, IČ 00568732, účelová neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na
generální opravu ústředního vytápění budovy občanské vybavenosti;
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2011 "bez výhrad".

5.

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0678/Z20/12

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 50.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, na realizaci projektu "Skopalíkův
hanácký rok v Záhlinicích";
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b) ve výši 30.000 Kč SH ČMS-Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ
71167498, na pořádání propagační jízdy historické hasičské techniky v roce 2012;
c) ve výši 200.000 Kč Sokolské župě Komenského, IČ 16361083, na dopravu
cvičenců na XV. Všesokolský slet v roce 2012;
d) ve výši 15.000 Kč obci Bánov, IČ 00290785, na vydání brožury "Paměti
československých paraskupin" v roce 2012;
e) ve výši 30.000 Kč obci Ostrata, IČ 70910740, na pořádání výstavy "Nevšední
podoby proutí" v roce 2012;
f) ve výši 20.000 Kč obci Rokytnice, IČ 70805202, na pořádání 12. ročníku
Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné v roce 2012;
g) ve výši 70.000 Kč TJ voltiž Tlumačov, IČ 65822749, na účast reprezentantů ČJF
- Zlínské oblasti, sportovců TJ voltiž Tlumačov na MS ve voltiži v Le Mans ve
Francii v roce 2012;
h) ve výši 10.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání 45. ročníku
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby;
ch) ve výši 20.000 Kč obci Topolná, IČ 00291421, na pořádání oslavy 80. výročí
založení fotbalového oddílu TJ Topolná v roce 2012;
i) ve výši 25.000 Kč obci Nivnice, IČ 00291170, na pořádání 3. společenskokulturní akce Kupkofest 2012;
j) ve výši 50.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ 26589532, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Soláň 2012 - Léto na Solání a ve Velkých
Karlovicích" v srpnu 2012;
k) ve výši 800.000 Kč společnosti three brothers, spol. s r. o., IČ 43003206, na
realizaci projektu filmu a docu-dramatu "Cyril a Metoděj-Apoštolové Slovanů" dle
přílohy č. 0519-12Z-P03;
l) ve výši 100.000 Kč Handballu club Zubří, IČ 46531378, na činnost družstva
mužů v roce 2012;
2. navýšení neinvestiční účelové dotace:
a) o částku 30.000 Kč na celkovou výši 40.000 Kč Arcibiskupství olomouckému, IČ
00445151, na akci "Noc kostelů" v roce 2012;
b) o částku 15.000 Kč na celkovou výši 30.000 Kč TJ Jiskře Otrokovice, IČ
18152805, na pořádání XIV. ročníku Mezinárodního atletického halového mítinku a
dospělých Otrokovice 2012;
3. snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace Asociaci krajů ČR, IČ 70933146,
na uhrazení členského příspěvku a projektů v roce 2012 o 1.000.000 Kč na
celkových 1.000.000 Kč.

6.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro obec Mikulůvka

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0679/Z20/12

schvaluje
navýšení dotace obci Mikulůvka, IČ 00304107, na nákup zásahového dopravního
automobilu o částku 100.000 Kč na celkovou částku 450.000 Kč dle přílohy č.
0453-12Z-P01.

7.

Roční zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2011

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0680/Z20/12

bere na vědomí
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Roční zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2011 dle přílohy č.
0366-12Z-P01.

8.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0681/Z20/12

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 2510/7, ostatní plocha,
- p. č. 2510/8, ostatní plocha,
- p. č. 2510/9, ostatní plocha,
- p. č. 2510/10, ostatní plocha,
- p. č. 2510/12, ostatní plocha,
- p. č. 2510/13, ostatní plocha,
- p. č. 2510/17, ostatní plocha,
- p. č. 2510/20, ostatní plocha,
- p. č. 2510/23, ostatní plocha,
- p. č. 2453/9, ostatní plocha,
- p. č. 2453/11, ostatní plocha,
- p. č. 2453/12, ostatní plocha,
- p. č. 2453/13, ostatní plocha,
- p. č. 2453/14, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice, do
vlastnictví města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ
00284165;
2. pozemku
- p. č. 2453/10, ostatní plocha o výměře 404 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2063 -78/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice, do vlastnictví města Luhačovice, náměstí
28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
3. pozemků
- p. č. 1980/27, ostatní plocha,
- p. č. 1980/56, ostatní plocha,
- p. č. 1980/61, ostatní plocha,
- p. č. 1980/64, ostatní plocha,
- p. č. 1980/68, ostatní plocha,
- p. č. 1980/73, ostatní plocha,
- p. č. 1980/82, ostatní plocha,
- p. č. 1980/83, ostatní plocha,
- p. č. 1980/84, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 217 pro obec Luhačovice a k. ú.
Kladná-Žilín, do vlastnictví města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
4. staveb
- č. p. 3, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/1,
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- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 3/2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice, do
vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČ 00544558;
podmínkou bezúplatného převodu je písemný závazek obdarovaného vybudovat
na své náklady v převáděných objektech sociální zařízení přístupné i pro
návštěvníky expozic Muzea Kroměřížska, p. o., a následný závazek zřídit pro tyto
účely bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Zlínského kraje;
5. pozemku
- p. č. 863/22, ostatní plocha, o výměře 154 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 389-8361/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov, do vlastnictví města
Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ 00304387;
6. pozemků
- p. č. 2006/8, ostatní plocha, o výměře 1478 m2,
- p. č. 2006/9, ostatní plocha, o výměře 967 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1359-8571/2011
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756
51 Zašová, IČ 00304476;
7. pozemku
- p. č. 2561/13, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví Školní hospodářství, s. r. o.,
Velehradská 1469, 686 03 Staré Město, IČ 26938243;
8. pozemků
- p. č. 152/2, ostatní plocha,
- p. č. 248/6, zahrada,
- p. č. 2772/34, ostatní plocha,
- p. č. 2772/35, ostatní plocha,
- p. č. 2772/42, ostatní plocha,
- p. č. 2772/43, ostatní plocha,
- p. č. 2787/3, ostatní plocha,
- p. č. 2787/4, ostatní plocha,
- p. č. 2813/2, ostatní plocha,
- p. č. 2813/5, ostatní plocha,
- p. č. 2813/7, ostatní plocha,
- p. č. 2813/8, ostatní plocha,
- p. č. 2813/12, ostatní plocha,
- p. č. 2813/17, ostatní plocha,
- p. č. 2813/20, ostatní plocha,
- p. č. 2813/21, ostatní plocha,
- p. č. 2813/22, ostatní plocha,
- p. č. 2814/2, ostatní plocha,
- p. č. 2814/3, ostatní plocha,
- p. č. 2814/6, ostatní plocha,
- p. č. 2814/7, ostatní plocha,
- p. č. 3184, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Roštín, do
vlastnictví obce Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ 00287695;
9. pozemků
- p. č. 4/1, ostatní plocha,
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- p. č. 4/2, ostatní plocha,
- p. č. 6/2, ostatní plocha,
- p. č. 6/3, ostatní plocha,
- p. č. 6/4, ostatní plocha,
- p. č. 6/6, ostatní plocha,
- p. č. 9/2, ostatní plocha,
- p. č. 9/4, ostatní plocha,
- p. č. 9/5, ostatní plocha,
- p. č. 608/1, ostatní plocha,
- p. č. 608/2, ostatní plocha,
- p. č. 608/3, ostatní plocha,
- p. č. 608/5, ostatní plocha,
- p. č. 608/7, ostatní plocha,
- p. č. 615/5, ostatní plocha,
- p. č. 642/2, ostatní plocha,
- p. č. 642/3, ostatní plocha,
- p. č. 642/6, ostatní plocha,
- p. č. 642/7, ostatní plocha,
- p. č. 642/8, ostatní plocha,
- p. č. 643/1, ostatní plocha,
- p. č. 643/2, ostatní plocha,
- p. č. 643/4, ostatní plocha,
- p. č. 643/6, ostatní plocha,
- p. č. 643/11, ostatní plocha,
- p. č. 644/1, ostatní plocha,
- p. č. 645/13, ostatní plocha,
- p. č. 645/22, ostatní plocha,
- p. č. 645/23, ostatní plocha,
- p. č. 691/5, ostatní plocha,
- p. č. 691/9, ostatní plocha,
- p. č. 691/10, ostatní plocha,
- p. č. 760/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice, do
vlastnictví městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ
00290866;
10. pozemku
- p. č. 3463/103, ostatní plocha, o výměře 2564 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4357-28/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví Slováckých strojíren,
akciové společnosti, Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod, IČ 00008702;
11. pozemků
- p. č. 3249/2, ostatní plocha, o výměře 154 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4130-138/2002,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž,
- p. č. 246/6, ostatní plocha, o výměře 322 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 327-138/2002,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy,
- p. č. 246/8, ostatní plocha, o výměře 48 m2,
- p. č. 296/1, ostatní plocha, o výměře 417 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 440-12/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy,
do vlastnictví města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351;
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12. pozemků
- p. č. 1069/2, ostatní plocha,
- p. č. 1069/3, ostatní plocha,
- p. č. 1069/5, ostatní plocha,
- p. č. 1069/9, ostatní plocha,
- p. č. 1069/13, ostatní plocha,
- p. č. 1069/14, ostatní plocha,
- p. č. 1069/15, ostatní plocha,
- p. č. 1069/16, ostatní plocha,
- p. č. 1069/17, ostatní plocha,
- p. č. 1069/18, ostatní plocha,
- p. č. 1069/19, ostatní plocha,
- p. č. 1069/46, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 84 pro obec a k. ú. Zlámanec, do
vlastnictví obce Zlámanec, Zlámanec 95, 687 12 Bílovice, IČ 00368687;
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
- objektu č. p. 837, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st. 2086/1 a p.
č. st. 2086/2,
- p. č. st. 2086/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5183 pro obec Valašské Meziříčí, k.
ú. Krásno nad Bečvou, do vlastnictví Ing. Vladimíra Buše, Kouty 1280, 757 01
Valašské Meziříčí, za cenu ve výši 5,400.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 3653/5, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1723-7/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov, do vlastnictví Radka Zapletala, U Letiště
1324, 769 01 Holešov, za cenu výši 8.332 Kč;
3. pozemku
- p. č. 486/12, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec a k. ú. Bělov, do
vlastnictví ČR - Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, IČ
67981801, za cenu ve výši 4.270 Kč;
4. nemovitostí
a)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku
- p. č. st. 1634, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku
- p. č. st. 1884, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku
- p. č. st. 1891, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 1906, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2410/1, trvalý travní porost,
- p. č. 2410/2, trvalý travní porost,
- p. č. 2410/3, trvalý travní porost,
- p. č. 2516/1, trvalý travní porost,
b)
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku
- p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha a nádvoří,
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- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/2,
- p. č. st. 1845/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/3,
- p. č. st. 1845/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/4,
- p. č. st. 1845/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/5,
- p. č. st. 1845/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- objektu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 1845/6,
- p. č. st. 1845/6, zastavěná plocha a nádvoří,
c)
- objektu bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 2936,
d)
- p. č. 7037, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 437 pro obec Staré Město a k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví města Staré Město, nám. Hrdinů
100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, za cenu výši 1,556.704 Kč;
5. pozemků
- p. č. 77/1, zahrada,
- p. č. 3190, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Roštín, do
vlastnictví obce Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ 00287695, za cenu ve výši
14.631 Kč + DPH;
6. pozemků
- p. č. st. 3/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 696 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 583–104/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice,
- p. č. st. 3/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1, ovocný sad,
- p. č. 3/1, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 626 pro obec a k. ú. Rymice,
do vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČ 00544558, za cenu ve
výši 140.910 Kč;
7. pozemků
- p. č. st. 5624/8, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 5624/9, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín do
spoluvlastnictví DANEB a. s., Točitá 1964/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 26904268
(id. podíl 873/5000), Ing. Antonína Duchtíka, Středová 4595, 760 05 Zlín (id. podíl
86/1000), Interhotelu Moskva a. s., náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, IČ 46347623
(id. podíl 136/25000), Aloise Machů, Nad Stráněmi 4677, 760 05 Zlín (id. podíl
63/1000), JUDr. Zdeňka Nováka, Přílepy 184, 769 01 Holešov (id. podíl 84/1000),
Jiřího Svobody, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín (id. podíl 122/1000), Jindřicha
Vičíka, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, (id. podíl 12031/50000) a Ing. Josefa
Vojáčka, Hrazanská 1036, 763 26 Luhačovice (id. podíl 11217/50000), za cenu ve
výši 62.500 Kč;
8. pozemků
- p. č. 3963/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3964, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 3965, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín,
- p. č. 3966, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 6421-55/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín,
do vlastnictví Ing. Aleše Wenzela, Havlíčkova 3049/31, 796 01 Prostějov, za cenu
ve výši 174.023 Kč;
9. pozemku
- p. č. 1040/61, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2863 pro obec a k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm do vlastnictví společnosti SENSIT s. r. o., Školní 2610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 64087484, za cenu ve výši 110.312 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2012 dle přílohy č. 0448-12Z-P20.

9.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0682/Z20/12

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 Luhačovice a k. ú. Kladná-Žilín:
- p. č. 1976/8, ostatní plocha,
- p. č. 1980/6, ostatní plocha,
- p. č. 1980/7, ostatní plocha,
- p. č. 1980/35, ostatní plocha,
- p. č. 1980/45, ostatní plocha,
- p. č. 1980/55, ostatní plocha,
- p. č. 1980/60, ostatní plocha,
- p. č. 1980/67, ostatní plocha,
- p. č. 1980/71, ostatní plocha,
- p. č. 1980/77, ostatní plocha,
- p. č. 1980/80, ostatní plocha,
- p. č. 1980/85, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 2453/16, ostatní plocha,
- p. č. 2453/17, ostatní plocha,
- p. č. 2510/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
3.
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- p. č. 2179/4, ostatní plocha,
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- p. č. 2179/6, ostatní plocha,
- p. č. 2179/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré Město:
- p. č. 1332, 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;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
- p. č. 2023/10, 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;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15535/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 12579/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 2027, 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;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Všetuly:
- p. č. 1009/9, ostatní plocha,
- p. č. 1009/10, ostatní plocha,
- p. č. 1009/11, ostatní plocha,
- p. č. 1009/12, 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. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 266-2/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 118, ostatní plocha, o výměře 682 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
- p. č. 1924/102, 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;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice - Tetětice a k. ú. Počenice:
- p. č. 967/40, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
- p. č. 2772/36, ostatní plocha,
- p. č. 2772/38, ostatní plocha,
- p. č. 2807/6, ostatní plocha,
- p. č. 2813/6, ostatní plocha,
- p. č. 2813/9, ostatní plocha,
- p. č. 2813/10, ostatní plocha,
- p. č. 2813/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ
00287695;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Buchlovice:
- p. č. 232/4, ostatní plocha,
- p. č. 645/5, ostatní plocha,
- p. č. 645/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08
Buchlovice, IČ 00290866;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlámanec:
- p. č. 1069/7, ostatní plocha,
- p. č. 1069/8, ostatní plocha,
- p. č. 1069/20, ostatní plocha,
- p. č. 1069/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Zlámanec, Zlámanec 95, 687 12 Bílovice, IČ
00368687;
16. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4357-28/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 3463/102, ostatní plocha,
od Slováckých strojíren, akciové společnosti, Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod,
IČ 00008702;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
- p. č. st. 5923, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01
Kroměříž, IČ 00287351;
B. úplatným převodem pozemků nebo jejich částí:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Francova Lhota a k. ú. Pulčín:
- p. č. 1223/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 328 od Ladislava Zádrapy, bytem Pulčín 58, 756 12 Horní
Lideč, Marie Zádrapové, bytem Pulčín 58, 756 12 Horní Lideč za cenu ve výši
12.080 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 6016/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1805 od Blanky Kocurkové, bytem Halenkov 641, 756 03
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Halenkov za cenu ve výši 520 Kč;
b)
- p. č. 6016/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1717 od Ing. Boženy Janíkové, bytem Halenkov 274, 756
Halenkov za cenu ve výši 1.240 Kč;
c)
- p. č. 6016/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 937 od Jiřího Kopeckého, bytem Halenkov 15, 756
Halenkov za cenu ve výši 5.560 Kč;
d)
- p. č. 6016/97, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 255 od Petra Kopeckého, bytem Halenkov 563, 756
Halenkov za cenu ve výši 5.720 Kč;
e)
- p. č. 6016/96, ostatní plocha,
- p. č. 6016/99, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2264 od Josefa Kopeckého, bytem Jablůnka 417, 756
Jablůnka nad Bečvou za cenu ve výši 3.600 Kč;
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3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 511/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 611 od Věry Pražanové, bytem Karolín 6, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 30.120 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1509/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1631 od Věry Pražanové, bytem Karolín 6, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 3.080 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u
Litenčic:
- p. č. 1321/1, ostatní plocha,
- p. č. 1321/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 204 od Františka Králíka, bytem Švermova 1337/7, 266 01
Beroun 1 za cenu ve výši 6.080 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. 605/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 629 od Zemědělského podniku Kvasicko, a.s., se sídlem
Trávník 123, 767 01 Kroměříž, IČ 65278844 za cenu ve výši 4.800 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/9, ostatní plocha,
- p. č. 8158/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1486 od Viktora Šůstka, bytem Ostrožská 553, 687 25 Hluk,
Marcely Šůstkové, bytem Ostrožská 553, 687 25 Hluk za cenu ve výši 29.360 Kč;
b)
- p. č. 3304/127, ostatní plocha,
- p. č. 3304/166, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1055 od Marie Vlkové, bytem Hliníky 1308, 687 25 Hluk za
cenu ve výši 2.250 Kč;
c)
- p. č. 3304/172, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4667 od NIOB FLUID s.r.o., se sídlem Ostrožská 1003, 687
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25 Hluk, IČ 27712541 za cenu ve výši 700 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/12, ostatní plocha,
- p. č. 5441/14, ostatní plocha,
- p. č. 5441/95, ostatní plocha,
- p. č. 5441/99, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 384 od Vladimíra Zemánka, bytem Na Chmelnici 1946, 688 01
Uherský Brod za cenu ve výši 7.950 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vysoké Pole:
a)
- p. č. 2366/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 922 od Marie Gardavské, bytem Pod Rubanisky 261, Těšov,
687 34 Uherský Brod 3, Michaely Gardavské, bytem Pod Rubanisky 261, Těšov,
687 34 Uherský Brod 3, Milana Gardavského, bytem Pod Rubanisky 261, Těšov,
687 34 Uherský Brod 3, za cenu ve výši 5.360 Kč;
b)
- p. č. 4406/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 881 od Jaroslava Mozgvy, bytem Vysoké Pole 8, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 1.160 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kelníky:
- p. č. 1524/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 49 od Ludmily Gregůrkové, bytem Zlámanec 113, 687 12
Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Hladišové, bytem Prakšice 228, 687 56
Prakšice za cenu ve výši 3.760 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/48, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1335 od manželů Ing. Petra a Ing. Sylvy Košackých, oba
bytem Santražiny 1396, 760 01 Zlín 1 za cenu ve výši 900 Kč;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 32195/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 237 od manželů Františka a Drahomíry Blahošových, oba
bytem Pradlisko 24, Ludkovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši
1.160 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- p. č. 1254/27, ostatní plocha,
- id. 1/2 p. č. 1254/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 381 a č. 442 od manželů Josefa a Alice Matůšů, oba bytem
Dostihová 471, 763 15 Slušovice za cenu ve výši 820 Kč;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u
Luhačovic:
- id. 1/2 p. č. 888/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 188 od Vlasty Zámečníkové, bytem Horní Lhota 15, 763 23
Dolní Lhota za cenu ve výši 400 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
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- p. č. 1119/152, ostatní plocha,
- p. č. 4423, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín od spoluvlastníků DANEB a.s., se
sídlem Točitá 1964/34, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 26904268 (id. podíl
110/1000), Ing. Antonín Duchtík, bytem Středová 4595, Zlín, PSČ 760 05 (id. podíl
58/1000), Alois Machů, bytem Nad Stráněmi 4677, Zlín, PSČ 760 01 (id. podíl
63/1000), Ing. Jaromír Minář, bytem K Západi 2079/15, Řečkovice, 621 00 Brno
(id. podíl 30/1000), JUDr. Zdeněk Novák, bytem Přílepy 184, 769 01 Holešov (id.
podíl 84/1000), Miroslav Pečinka, bytem Lukov č. e. 136, 763 17 Lukov u Zlína (id.
podíl 115/1000), JUDr. Petr Rozsypal, bytem Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, PSČ
760 01 (id. podíl 75/1000), Jiří Svoboda, bytem náměstí Práce 2512, Zlín, PSČ 760
01 (id. podíl 93/1000), Ing. Libor Trpělka, bytem Azurová 2190/29, Řečkovice, 621
00 Brno (id. podíl 30/1000), RNDr. Milan Urban, bytem náměstí Práce 2512, Zlín,
PSČ 760 01 (id. podíl 75/1000), Stanley Vachuta, bytem náměstí Práce 2512,
Zlín, PSČ 760 01 (id. podíl 63/1000), Jindřich Vičík, bytem náměstí Práce 2512,
Zlín, PSČ 760 01, id. podíl 115/1000), Ing. Josef Vojáček, bytem Hrazanská 1036,
Luhačovice, PSČ 763 26 (id. podíl 89/1000) za cenu ve výši 126.000 Kč;
16. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 785-64/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březolupy:
a)
- p. č. 4823/7, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
- p. č. 4823/9, ostatní plocha, o výměře 193 m2,
- p. č. 4823/15, ostatní plocha, o výměře 980 m2,
- p. č. 4823/18, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
- p. č. 4823/13, ostatní plocha, o výměře 749 m2,
- p. č. 4823/12, ostatní plocha, o výměře 162 m2
- p. č. 4823/5, ostatní plocha, o výměře 2092 m2,
- p. č. 4823/2, ostatní plocha, o výměře 7661 m2,
- p. č. 4823/8, ostatní plocha, o výměře 291 m2,
od JUDr. Blanky Ježkové, bytem Ostrožská Lhota 7, 687 23 Ostrožská Lhota za
cenu ve výši 611.850 Kč;
b)
- p. č. 4823/14, ostatní plocha, o výměře 152 m2,
od Miroslava Harsy, bytem Šarovy 99, 763 51 Bohuslavice u Zlína za cenu ve výši
7.600 Kč;
c)
- p. č. 4823/17, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
od Marie Gajdůškové, bytem Bohuslavice u Zlína 217, 763 51 Bohuslavice u Zlína
za cenu ve výši 7.400 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 8792, ostatní plocha,
- p. č. 11149/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1962 od Josefa Machálka, bytem Dolní 363, 687 22 Ostrožská
Nová Ves za cenu ve výši 4.200 Kč;
b)
- p. č. 11153/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3634 od Antonína Krchňáčka, bytem Ostrožská Lhota 443,
687 23 Ostrožská Lhota, Antonína Mazura, bytem Ostrožská Lhota 366, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.350 Kč;
C. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací v rozsahu a dle podmínek
uvedených v příloze č. 0450-12Z-P01;
ruší
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části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0240/Z10/10 ze dne 17.03.2010 - bod A. 9.;
- č. 0538/Z17/11 ze dne 21.09.2011- bod B. 32. o);
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod. III. oo);
- č. 0776/Z26/04 ze dne 20.10.2004 – bod. II. d) 1.;
- č. 0138/Z07/09 ze dne 16.09.2009 – bod. B. 24. a);
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod. I. n);
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod. III. pp) 3.

10.

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0683/Z20/12

bere na vědomí
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu,
vyhovět žádosti Základní školy Kostelec u Holešova, č. p. 191, 768 43 Kostelec u
Holešova, IČ70842761, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
6.881 Kč, dle přílohy č. 0452-12Z-P02.

11.

Příspěvkové organizace ZK - rozpočtová opatření a poskytnutí investičních
dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0684/Z20/12

schvaluje
1. rozpočtová opatření
a) č. ZZK/0022/2012 dle přílohy č. 0278-12Z-P01;
b) č. ZZK/0028/2012 dle přílohy č. 0278-12Z-P02;
2. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 1.458.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí, Máchova 628, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 70891320, na akci
"SPŠ stavební Valašské Meziříčí - rekonstrukce střechy";
b) ve výši 2.695.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, Soudní ul. č. 1, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na akci "Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - přírodovědná expozice";
c) ve výši 513.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, se sídlem Soudní ul. č. 1, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - oprava hradu Malenovice";
d) ve výši 2.153 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 0005 4771, na akci
„SOU Valašské Klobouky - Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles“;
e) ve výši 2.197 tis. Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž, Masarykovo
náměstí 496, 767 01 Kroměříž, IČ 7084 3309, na akci „Gymnázium Kroměříž rekonstrukce kotelny a topného systému“;
3. zrušení závazného vztahu ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012
- v usnesení č. 0581/Z18/11 ze dne 14.12.2011, v části přílohy č. 1040-11Z-P01,
kapitola 8.5" Dotace organizacím zřízeným a založeným Zlínským krajem", kterým
bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace Hvězdárně Valašské Meziříčí,
IČ 00098639, na investiční akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí – odstranění
havarijního stavu budov – 2. etapa ve výši 2.920.000 Kč.
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12.

Regionální podpůrný zdroj - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0685/Z20/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/1937/2007/STR o poskytnutí bezúročné
půjčky z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., IČ 26931133, dle přílohy č. 0359-12Z-P04;
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje uzavřené dne 27.10.2004 mezi Zlínským krajem a společností
Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., IČ 26931133, dle přílohy č. 0359-12Z-P09.

13.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0686/Z20/12

schvaluje
poskytnutí investičních účelových dotací v rámci PF03-12 Podprogram podpory
předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v
členění:
1. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 115.000 Kč, na projekt PF0312/0035 Hřiště pro celou rodinu;
2. Městys Buchlovice, IČ 00290866, dotace ve výši 399.000 Kč, na projekt PF0312/0028 Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb
Městyse Buchlovice;
3. Mgr. Veronika Cívelová, bytem Divišova 320, 763 61 Napajedla, dotace ve výši
315.000 Kč, na projekt PF03-12/0033 Regenerace lokality brownfield Cihelna
Napajedla;
4. MIP, spol. s r. o., IČ 46963111, dotace ve výši 291.000 Kč, na projekt PF0312/0026 Příprava k revitalizaci objektu bývalých dílen, kotelny na pevná paliva a
údržby v ZD Buchlovice;
5. NODIS interiors s. r. o., IČ 26938073, dotace ve výši 291.000 Kč, na projekt
PF03-12/0027 Příprava k revitalizaci objektu kravína ZD Buchlovice na moderní
stolářskou výrobu.

14.

"Regionální letiště Přerov" - smlouva o financování na rok 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0687/Z20/12

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje společnosti
Regionální letiště Přerov, a. s., IČ 28572971, ve výši 1.500.000 Kč, dle přílohy č.
0441-12Z-P01.

15.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0688/Z20/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě uzavřené dne
11.11.2008 mezi Zlínským krajem a společností E.ON Distribuce a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, za podmínek dle
přílohy č. 0439-12Z-P01.

16.

Doprava - účelová neinvestiční dotace obci Drnovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0689/Z20/12

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč obci Drnovice, IČ
00557889, na zajištění zimní údržby účelové komunikace, po které je vedena
autobusová linka Valašské Klobouky-Tichov-Loučka dle smlouvy uvedené v příloze
č.0427-12Z-P02.

17.

Doprava - Zajištění financování aktivit v rámci BESIP a provozu dětských
dopravních hřišť ve Zlínském kraji v roce 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0690/Z20/12

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace s tím, že za způsobilé výdaje nebudou
považovány u všech uvedených příjemců výdaje uvedené v příloze č. 0390-12ZP07:
1. ve výši 380.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu,
státní příspěvková organizace, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 12,
110 15 Praha1, na zajištění a vlastní realizaci aktivit v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) ve Zlínském kraji a
zajištění provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji (Zlín, Vsetín, Rožnov
pod Radhoštěm, Loukov) v roce 2012;
2. ve výši 60.000 Kč městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve
Valašském Meziříčí v roce 2012;
3. ve výši 100.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Otrokovicích v roce 2012;
4. ve výši 130.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115,
767 01 Kroměříž, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži v
roce 2012;
5. ve výši 50.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Brodě v roce 2012;
6. ve výši 50.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, na zajištění provozu dětského dopravního
hřiště v Uherském Hradišti v roce 2012.
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18.

Doprava - dodatek č. 13 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0691/Z20/12

schvaluje
dodatek č. 13 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0431-12Z-P01 a č. 0431-12Z-P02.

19.

Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - mimořádná neinvestiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0692/Z20/12

schvaluje
mimořádnou neinvestiční dotaci 700.000 Kč pro Filharmonii B. Martinů, o. p. s., IČ
27673286, na realizaci koncertu ve Vatikánu dle přílohy č. 0376-12Z-P02.

20.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - památky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0693/Z20/12

schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek,
přičemž specifikace účelu dotace a typ dotace investiční/neinvestiční jsou uvedeny
v příloze č. -P01:
1. Obec Veletiny, Veletiny 218, 687 33 Hradčovice
IČ 00542385 - 30.000 Kč
Kříž z roku 1904, Veletiny
2. Obec Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž 1
IČ 00287474 - 40.000 Kč
Kříž z roku 1874, Lutopecny
3. Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
IČ 00284165 - 25.000 Kč
Kříž z roku 1727, Řetechov
4. Obec Komárov, Komárov 124, 763 61 Napajedla
IČ 00568597 - 30.000 Kč
Kříž z první pol. 19. stol., Komárov u Napajedel
5. Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
IČ 00287229 - 100.000 Kč
Nástěnné malby v muzeu Františka Skopalíka č. p. 24, Záhlinice
6. Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
IČ 00284459 - 20.000 Kč
Kříž z roku 1888, Hrádek na Vlárské Dráze
7. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
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IČ 00445151
- 60.000 Kč Barokní obraz z roku 1740, "Decius Mus zasvědcuje svůj život
podsvětním bohům", obrazárna Arcibiskupského zámku Kroměříž
- 80.000 Kč Barokní obraz z roku 1725, "Ježíš v chrámu mezi učenci",
obrazárna Arcibiskupského zámku Kroměříž
8. Obec Jankovice, Jankovice 15, 687 04 Traplice
IČ 00542369 - 40.000 Kč
Šmolcův kříž z roku 1881, Jankovice
9. Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
IČ 00303747 - 30.000 Kč
Socha sv. Aloise z roku 1942, Dolní Bečva
10. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ 00291463 - 30.000 Kč
Kříž z roku 1877, Havřice
11. Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
IČ 00291480 - 80.000 Kč
Socha sv. Floriána ze druhé pol. 18. stol., Ostrožské Předměstí
12. Obec Popovice, Popovice 303, 686 04 Kunovice
IČ 00291269 - 35.000 Kč
Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. stol., Popovice
13. Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
IČ 00287776 - 350.000 Kč
Barokní hřbitov, Střílky
14. Obec Střelná, Střelná 38, 756 12 Horní Lideč
IČ 00304310 - 30.000 Kč
Kříž z roku 1859 u zvonice, Střelná na Moravě
15. Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest
IČ 00287105 - 30.000 Kč
Kříž z roku 1860 na hřbitově, Břest
16. Obec Machová, Machová 120, 763 01 Mysločovice
IČ 00568651 - 30.000 Kč
Socha Panny Marie, Machová
17. Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov
IČ 00488895 - 20.000 Kč
Kříž z roku 1945 u kaple sv. Cyrila a Metoděje, Chvalčov
18. Obec Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova
IČ 00287466 - 40.000 Kč
Sousoší Kalvárie z roku 1880, Ludslavice
19. Obec Košíky, Košíky 177, 687 04 Traplice
IČ 00542377 - 72.897 Kč
Kříž z roku 1950, Košíky
20. Obec Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy
IČ 00542393 - 35.000 Kč
Kříž z roku 1847 v místní části Souhrady, Tupesy na Moravě
21. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ 00304387
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- 30.000 Kč Kříž z roku 1835 ze Zašovské ulice, Valašské Meziříčí
- 30.000 Kč Socha sv. Ingáce z Loyoly, Krásno nad Bečvou
22. Obec Vítonice, Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
IČ 00380873 - 30.000 Kč
Socha Panny Marie s Jezulátkem, Vítonice
23. Obec Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov
IČ 00290785 - 20.000 Kč
Pomník obětem I. a II. světové války, Bánov
24. Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČ 00304450 - 300.000 Kč
Kašna, Horní náměstí, Vsetín
25. Obec Žalkovice, Žalkovice 97, 768 23 Břest
IČ 00287962 - 50.000 Kč
Pamětní kříž z roku 1885 na hřbitově, Žalkovice
26. Obec Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Holešov
IČ 00287199 - 20.000 Kč
Kaple sv. Floriána, Horní Lapač
27. Obec Lukov, K Lúčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173 - 120.000 Kč
Hrad Lukov, Lukov u Zlína
28. Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČ 48471208 - 250.000 Kč
Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
29. Obec Březolupy, Březolupy 90, 687 13 Březolupy
IČ 00290840 - 60.000 Kč
Hospodářská budova č. p. 91 u zámku, Březolupy
30. Obec Pohořelice, Pohořelice – Školní 35, 763 61 Napajedla
IČ 00568686 - 25.000 Kč
Boží muka z přelomu 18. a 19. století, Pohořelice u Napajedel
31. Alagia Alessandro, Štěpánská 629, 11000 Praha 1 a Alagiaová Jana, K
Hájenkám 341, 76321 Slavičín
- 300.000 Kč
Zámek č. p. 91, Ořechov u Uherského Hradiště
32. Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov 1
IČ 00287971 - 80.000 Kč
Zámek č. p. 1, Žeranovice
33. Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471 - 200.000 Kč
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mařatice
34. Obec Liptál, Liptál 331, 756 31 Liptál
IČ 00304051 - 50.000 Kč
Zámek č. p. 1, Liptál
35. Obec Podhradní Lhota, Podhradní Lhota 150, 768 71 Rajnochovice
IČ 00287610 - 50.000 Kč
Kaplička z roku 1853, Podhradní Lhota
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36. Obec Rusava, Rusava 248, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 7
IČ 00287709 - 40.000 Kč
Dům č. p. 163 ze druhé pol. 19. stol., Rusava
37. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
IČ 00304271 - 20.000 Kč
Zvonička z 19. stol., Tylovice
38. Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
IČ 00303798 - 100.000 Kč
Usedlost č. p. 16, Hošťálková.

21.

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - vydavatelská činnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0694/Z20/12

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu
vydavatelské činnosti v členění:
1. Matice Svatohostýnská, o. s., Bystřice pod Hostýnem, IČ 00206776
ve výši 30.000 Kč na projekt:
50 osobností Svatého Hostýna
2. Alagia Alessandro, Štěpánská 629, 11000 Praha 1 a Alagiaová Jana, K
Hájenkám 341, 76321 Slavičín
ve výši 10.000 Kč na projekt:
Zámek Ořechov - historie a současnost
3. obec Zděchov, IČ 00304484
ve výši 15.000 Kč na projekt:
Kamenní svědkové valašské historie ve Zděchově.

22.

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Duchovní
dědictví Moravy a Slezska"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0695/Z20/12

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Duchovní
dědictví Moravy a Slezska" mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, IČ
70888337, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ
60609460, dle přílohy č. 0414-12Z-P01.

23.

Kultura - dodatek ke zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0696/Z20/12

schvaluje
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dodatek č. 4 ke zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČ 00899082, dle přílohy č. 0464-12Z-P01.

24.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0697/Z20/12

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje
dle přílohy č. 0437-12Z-P01.

25.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - navýšení vyrovnávací platby a
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0698/Z20/12

schvaluje
navýšení vyrovnávací platby Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, na rok 2012 o částku 1.255.000 Kč dle dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby dle přílohy č. 043612Z-P04.

26.

PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova, DT2 projekty na
zpracování územních plánů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0699/Z20/12

schvaluje
poskytnutí investičních účelových dotací na realizaci projektů na zpracování
územních plánů v souladu s pravidly PF02-12 Podprogram na podporu obnovy
venkova dle přílohy č. 0435-12Z-P01 v členění:
1. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/105 Zpracování územního plánu Pozděchov;
2. Obec Třebětice, IČ 00544540, dotace ve výši 69.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/120 Územní plán Třebětice - návrh;
3. Obec Valašská Polanka, IČ 00304361, dotace ve výši 144.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/078 KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VALAŠSKÁ POLANKA;
4. Obec Prlov, IČ 00304212, dotace ve výši 123.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/099 Územní plán PRLOV;
5. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 245.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/085 Návrh ÚPN;
6. Obec Vigantice, IČ 00304441, dotace ve výši 83.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/118 Územní plán Vigantice;
7. Obec Pržno, IČ 00635782, dotace ve výši 120.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/127 Územní plán Pržno;
8. Obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/128 Územní plán Střítež nad Bečvou;
9. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 119.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/093 ÚP Starý Hrozenkov - etapa Návrh;
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10. Obec Janová, IČ 00851841, dotace ve výši 171.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/091 Územní plán Janová;
11. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 102.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/119 Zpracování ÚP Vysoké Pole;
12. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 113.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/129 Zpracování návrhu územního plánu Nedašov;
13. Obec Tečovice, IČ 00568741, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/086 Nový územní plán obce Tečovice;
14. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 110.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/113 Zpracování územního plánu;
15. Obec Racková, IČ 00284386, dotace ve výši 192.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/095 Územní plán Racková;
16. Obec Rajnochovice, IČ 00287661, dotace ve výši 205.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/088 Územní plán Rajnochovice;
17. Obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, dotace ve výši 110.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/089 Územní plán Podhradní Lhota;
18. Městys Litenčice, IČ 00287431, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/123 Územní plán Litenčice;
19. Obec Prusinovice, IČ 00287644, dotace ve výši 156.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/096 Územní plán Prusinovice;
20. Obec Ludkovice, IČ 00284157, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/107 Územní plán obce Ludkovice;
21. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 108.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/106 Návrh Územního plánu Oznice;
22. Obec Vlachovice, IČ 00284670, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/124 Návrh územního plánu Vlachovice;
23. Obec Žítková, IČ 00542351, dotace ve výši 75.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/111 Územní plán obce Žítková;
24. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 150.000 Kč, na projekt
PF02-12 DT2/131 Územní plán Osvětimany;
25. Obec Biskupice, IČ 00283771, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/087 ÚP obce Biskupice;
26. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 114.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/100 Územní plán Velká Lhota;
27. Obec Pašovice, IČ 00542326, dotace ve výši 119.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/103 Územní plán obce Pašovice;
28. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 50.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/108 ÚZEMNÍ PLÁN;
29. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 52.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/079 Projekt na zpracování územního plánu;
30. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 73.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/080 Územní plán Sazovice;
31. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 57.000 Kč, na projekt PF02-12
DT2/092 Územní plán Hostišová - návrh;
32. Obec Oldřichovice, IČ 00568678, dotace ve výši 50.000 Kč, na projekt PF0212 DT2/094 Územní plán Oldřichovice.

27.

Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0700/Z20/12

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotní akce regionálního a celostátního významu Oblastní charitě
Uherské Hradiště, IČ 44018886, ve výši 38.000 Kč na Konferenci "POMÓÓC,
MÁM PSYCHÓZU".
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28.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0701/Z20/12

schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013, dle přílohy č.
0461-12Z-P01 až 0461-12Z-P04.

29.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0702/Z20/12

schvaluje
za podmínky, že nejpozději do 15.11.2012 bude Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových vyjádřen souhlas s níže navrhovaným způsobem využití
staveb č. p. 381, 382, 383, Fryštákt:
1. zrušení sociální služby typu chráněné bydlení, identifikátor služby 8287571,
poskytované v Domově s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace,
IČ 70850950, k 31.12.2012;
2. sloučení Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, se
sídlem Hradská 82,763 17 Lukov (přejímající příspěvková organizace) a Domova s
chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace, IČ 70850950, se sídlem
Komenského 381, 763 16 Fryšták (zanikající příspěvková organizace), s účinností
od 01.01.2013 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci vyjma práva hospodaření k nemovitosti
specifikované v příloze č. 0462-12Z-P04;
3. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0462-12Z-P03, k 31.12.2012, 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 01.01.2013;
4. uzavření darovací smlouvy k movitému majetku s městem Fryšták, IČ
00283916, dle příloh č. 0462-12Z-P02 a č. 0462-12Z-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. 0462-12Z-P04 a
č. 0462-12Z-P05.

30.

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0703/Z20/12

schvaluje
dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0458-12Z-P01.

31.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - změna
zřizovací listiny

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0704/Z20/12

schvaluje
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0416-12Z-P01.

32.

Zdravotnictví - Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0705/Z20/12

schvaluje
A. úplatný převod nemovitého majetku, včetně veškerých jeho součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem
uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 297/3, ostatní plocha, o výměře 64 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 412 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u
Zlína, do vlastnictví Krajské nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, za cenu ve výši 26.269 Kč;
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0027/2012 dle přílohy č. 0469-12Z-P01.

33.

Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0706/Z20/12

rozhodlo
o:
1. peněžitém vkladu v hodnotě 205.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.696.700.000
Kč na částku 1.901.700.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno
formou upsání nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen;
a) započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 35.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne 10.01.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne
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31.10.2011, uzavřené se Společností proti pohledávce Společnosti na splacení
emisního kursu upsaných akcií,
b) započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 50.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/0263/2011/ZD ze dne 14.03.2011, uzavřené se Společností proti
pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií,
c) přímým peněžitým vkladem ve výši 120.000.000 Kč;
2. peněžitém vkladu v hodnotě 10.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se
sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž, z 195.700.000 Kč na 205.700.000 Kč;
zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž
peněžitý vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve výši 10.000.000 Kč;
3. peněžitém vkladu v hodnotě 10.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, z 387.900.000 Kč na
397.900.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve
výši 10.000.000 Kč;
4. peněžitém vkladu v hodnotě 10.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z 235.800.000 Kč na částku 245.800.000 Kč;
zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž
peněžitý vklad bude splacen přímým peněžitým vkladem ve výši 10.000.000 Kč;
pověřuje
Radu Zlínského kraje realizací peněžitého vkladu, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti:
1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, z 1.696.700.000 Kč na 1.901.700.000 Kč;
2. Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/73, 767
55 Kroměříž, z 195.700.000 Kč na 205.700.000 Kč;
3. Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, z 387.900.000 Kč na 397.900.000 Kč;
4. Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, z 235.800.000 Kč na 245.800.000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2012, dle přílohy č. 0470-12Z-P05.

34.

Školství - investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0707/Z20/12

schvaluje
poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, na
přípravu a realizace investičního požadavku č. 852/2/150/317/03/12 s názvem "SŠCOPT Uherský Brod - nákup CNC soustruhu".

26/38

Z20/12

35.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0708/Z20/12

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje
vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č. 0422-12Z-P01 až č.
0422-12Z-P06.

36.

Školství - závazné ukazatele

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0709/Z20/12

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro
školy a školská zařízení dle příloh č. 0476-12Z-P01 až č. 0476-12Z-P04.

37.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0710/Z20/12

schvaluje
a) uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů:
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2943/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0005 uzavřené s
příjemcem Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., třída Tomáše Bati 21,
761 90, Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 0480-12Z-P02;
2. dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2947/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0009 uzavřené s
příjemcem město Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 dle příloh č. 0480-12Z-P04 a č.
0480-12Z-P05;
3. dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2549/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0020 uzavřené s
příjemcem Základní škola Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, se sídlem U Pálenice 1620, 686 04, Uherské Hradiště, IČ
70989958, dle přílohy č. 0480-12Z-P07;
4. dodatek č. 2 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 se
sídlem Nivnická 1781, Uherský Brod 688 01, IČ 14450437, dle přílohy č. 048012Z-P09;
5. dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2562/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0125 uzavřené s
příjemcem Základní škola Slavičín-Vlára, příspěvková organizace, se sídlem Školní
403, Slavičín 763 21, IČ 70871540, dle přílohy č. 0480-12Z-P11;
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b) poskytnutí podpor v rámci 2. 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. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, Masarykovo náměstí
420, 763 12 Vizovice, dotace ve výši 2.411.845,16 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0011, "Odejdu připravený",
2. Střední škola Kostka s. r. o., IČ 25367692, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín,
dotace ve výši 2.352.598,56 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0002, "Výuková podpora
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami",
3. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČ 70436070, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské
Hradiště, dotace ve výši 1.469.574,36 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0013, "Rovné
příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti",
4. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 47933810,
Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž, dotace ve výši 1.704.703,58 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0003, "Zavádění metod a forem vhodných pro inkluzivní výuku
žáků se SVP včetně asistenčních a poradenských služeb",
5. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, Mostní 2397, 760 01 Zlín, dotace ve
výši 2.558.469,07 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0015, "Připraveni pro život",
6. Mateřské centrum Valašské Meziříčí - EMCÉČKO, IČ 70238952, J. K. Tyla 418,
757 01 Valašské Meziříčí, dotace ve výši 2.243.019,52 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0021, "Podpora inkluzívního vzdělávání ve školce Kamínek ve
Valašském Meziříčí",
7. Základní škola Sedmikráska, o. p. s., IČ 25853708, Bezručova 293, 756 01
Rožnov pod Radhoštěm, dotace ve výši 2.754.790,75 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.39/02.0016, "Reedukace, terapie a jiné cesty k učení žáků se SVP";
c) vytvoření zásobníku projektů v rámci 2. 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. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561, 755
01 Vsetín, dotace ve výši 1.402.271,88 Kč na akci CZ.1.07/1.2.39/02.0009,
"PODPORA DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI S VYUŽITÍM
METODY FIE",
2. Mateřská škola, Uherský Brod, Havřice 1, okres Uherské Hradiště, IČ 70991995,
Brodská 1, 688 01 Uherský Brod-Havřice 1, dotace ve výši 1.475.122,78 Kč,
"Spolu v jedné třídě";
d) poskytnutí podpor v rámci 2. 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 průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši 6.185.265,60 Kč na akci
CZ.1.07/1.3.51/02.0007, "Jak pracovat s kariérním portfóliem";
2. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod,
IČ 28297504, dotace ve výši 11.974.432 Kč na akci CZ.1.07/1.3.51/02.0006,
"Učíme anglicky – společně a efektivně";
e) poskytnutí podpor v rámci 4. 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. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod,
IČ 28297504, dotace ve výši 4.899.956 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0034,
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"Středisko profesního vzdělávání pro oblast zpracování plastů",
2. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, dotace ve výši 2.626.945,80 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/04.0047, "Moderní strojařina pro dospělé",
3. Open-IT cz, s. r. o., Škroupova 233, 537 01 Chrudim, IČ 25999630, dotace ve
výši 5.640.782,49 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0040, "Partnerská síť Aktivní
angličtina s online lektory",
4. Anabell, o. p. s., Bratislavská 183/2, 602 00 Brno, IČ 28330421, dotace ve výši
2.554.987,46 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0011, "ANABELL-PRO",
5. Stojanovo gymnázium, Velehrad, Velehrad 1, 687 06 Velehrad, IČ 70940444,
dotace ve výši 2.898.217,54 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0008, "Centrum
vzdělávání dospělých Velehrad",
6. Jazyková škola ONLY4 s. r. o., Zarámí 4077, 760 40 Zlín, IČ 27707083, dotace
ve výši 3.872.629,61 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0010, "Vývoj a tvorba
pomocných aktivit pro usnadnění výuky angličtiny",
7. "Svaz zpracovatelského průmyslu", nám. Práce 2512, 760 01 Zlín, IČ 26569329,
dotace ve výši 2 980 998,92 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0029, "Tvorba
vzdělávacích programů pro dělníky a mistry v gumárenské, plastikářské a
strojírenské výrobě",
8. ANEVI, s. r. o., Údolní 222/5, 602 00 Brno, IČ 26312476, dotace ve výši
2.532.521,90 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0060, "Zvyšování odborných
dovedností v oblasti kosmetiky, manikúry a pedikúry",
9. COMERCIO ZLÍN, a. s., U Tescomy 245, 760 01 Zlín, IČ 60717998, dotace ve
výši 4.287.768,12 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0035, "Kvalitně a bez úrazu",
10. Okresní hospodářská komora Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
60733446, dotace ve výši 1.768.796,40 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0057, "Jak
užívat internet bezpečně",
11. Euroface Consulting s. r. o., Komenského nám. 381, 767 01 Kroměříž, IČ
27660974, dotace ve výši 2.085.227,56 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0023,
"Podpora dalšího vzdělávání ve službách cestovního ruchu - II. část",
12. NEVIOL s. r. o., Pod Myslivnou 662, 739 23 Stará Ves pod Ondřejnicí, IČ
27777871, dotace ve výši 2.160.403,94 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0027,
"Rozvoj dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji novým programem Copywriting a
vzděláváním lektorů",
13. Občanské sdružení COGNITIO, Hodkovická 52, 460 06 Liberec, IČ 22736221,
dotace ve výši 2.117.501,17 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0015, "Zvýšení
kvalifikace lektorů",
14. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dotace ve
výši 2.073.687,16 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0021, "Vzdělávání za účelem
vytvoření komunity sedlák - spotřebitel",
15. Občanské sdružení ROSNIČKA, Kostelanská 2158, 686 03 Staré Město, IČ
65766571, dotace ve výši 1.848.200,96 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0046,
"Vytvoření poradenského centra pro udržitelný rozvoj",
16. ŠKOLA KOPOZ s. r. o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ 26942453,
dotace ve výši 3.165.064,40 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0043, "Podpora rozvoje
tradičního oboru Zámečník ve Zlínském kraji",
17. Střední odborná škola Otrokovice, třída Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, dotace ve výši 3.148.014,36 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0044,
"Rozšiř si odbornost!",
18. EdCentre s. r. o., Jasenická 1414, 755 01 Vsetín, IČ 27778142, dotace ve výši
3.077.632 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0001, "Vzděláním k budoucnosti" Inovace v jazykovém dalším vzdělávání ve Zlínském kraji",
19. ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., Dolní paseky 1618, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 26857359, dotace ve výši 2.783.849,58 Kč na akci
CZ.1.07/3.2.03/04.0002, "Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních
činnostech se závažnou povahou rizika",
20. Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dotace ve výši 2.802.511,73 Kč na akci
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CZ.1.07/3.2.03/04.0003, "Moderní trendy ve strojírenství",
21. SEDUKON, o. p. s., Alejnikovova 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25894099,
dotace ve výši 2.371.016,48 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0024, "Podpora dalšího
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Zlínském
kraji",
22. Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s., Hybernská 1613/38, 110 00 Praha, IČ
27564070, dotace ve výši 2.378.922,48 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0052,
"Rozvoj dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji",
23. Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
27688313, dotace ve výši 2.852.358,54 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0036,
"Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji",
24. ZEKA plus, s. r. o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, IČ 26226120, dotace ve
výši 4.930.812,74 Kč na akci CZ.1.07/3.2.03/04.0022, "Interaktivní výuka obrábění
na CNC strojích a svařování kovů a plastů".

38.

Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0711/Z20/12

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
19.03.2012 do 11.06.2012 dle přílohy č. 0489-12Z-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření:
- č. ZZK/0023/2012 dle přílohy č. 0489-12Z-P05;
- č. ZZK/0024/2012 dle přílohy č. 0489-12Z-P06;
- č. ZZK/0026/2012 dle přílohy č. 0489-12Z-P07;
2. úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 dle přílohy č. 0489-12Z-P03 v
celkové výši:
příjmy
8.745.599 tis. Kč;
výdaje
10.041.588 tis. Kč;
financování
1.295.989 tis. Kč.
3. snížení investiční dotace o částku 1.200.000 Kč z Programového fondu na
celkovou částku 1.300.000,- Kč pro HOKEJOVÝ CLUB BBSS, IČ 40994961, na
Dofinancování 5. etapy a částečně na 6. etapu výstavby stadionu v BrumověBylnici;
4. poskytnutí investiční dotace z Programového fondu pro HOKEJOVOU
AKADEMII BRUMOV-BYLNICE, IČ 22755306, ve výši 1.200.000 Kč na
rekonstrukci střešního pláště budovy č. p. 1180 na p. č. 335,282/5 a 282/6 v k. ú.
Brumov za podmínky, že příjemce prokáže před uzavřením smlouvy o dotaci
vlastnické právo k budově nebo předloží nájemní smlouvu či smlouvu o výpůjčce
na dobu určitou minimálně 10 let s tím, že nebude v takové smlouvě v užívání
budovy omezen; v tomto případě smlouva o dotaci musí obsahovat závazek
příjemce, že pokud dojde k ukončení nájemního vztahu/výpůjčky před uplynutím
lhůty 10 let vrátí poskytovateli poměrnou část dotace.

39.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

30/38

Z20/12

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0712/Z20/12

schvaluje
A. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na nemovitostech
a)
- č. 1358/1 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 148,77 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 14877/56765,
b)
- č. 1358/2 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 58,43 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 5843/56765,
c)
- č. 1358/3 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 141,27 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
14127/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 14127/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 14127/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 14127/56765,
d)
- č. 1358/4 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 111,69 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 11169/56765,
e)
- č. 1358/5 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 107,49 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
10749/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 10749/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 10749/56765,
dle prohlášení vlastníka budovy č. p. 1358, objekt k bydlení, na pozemku p. č. st.
1705, pozemku p. č. st. 1705, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 441/16, ostatní
plocha a p. č. 3601, jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro
obec a k. ú. Kroměříž. Bytové jednotky pod písm. a), c), d) a e) budou přednostně
nabídnuty stávajícím nájemcům bytů, kteří mají uzavřenu smlouvu na dobu
neurčitou, za podmínek stanovených v Zásadách prodeje dle přílohy č. 0513-12ZP01;
2 . nemovitostí
- stavby č. p. 1356, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 430/1,
- stavby bez čp/če, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 3139,
- stavby bez čp/če, garáž, na pozemku p. č. st. 430/3,
- pozemku p. č. st. 430/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 3139, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 430/3, zastavěná plocha a nádvoří,
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- pozemku p. č. 441/4, zahrada,
- pozemku p. č. 3600, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 441/7, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž.
B. záměry úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení, a to:

a

1. nemovitostí
- stavby č. p. 1356, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 430/1,
- stavby bez čp/če, obč. vybavenost, na pozemku p. č. st. 3139,
- stavby bez čp/če, garáž, na pozemku p. č. st. 430/3,
- pozemku p. č. st. 430/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 3139, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 430/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. 441/4, zahrada,
- pozemku p. č. 3600, ostatní plocha,
- pozemku p. č. 441/7, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž,
formou výběrového řízení dle přílohy č. 0513-12Z-P02;
2. bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na nemovitostech
- č. 1358/2 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o výměře 58,43 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 5843/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 5843/56765,
dle prohlášení vlastníka budovy č. p. 1358, objekt k bydlení, na pozemku p. č. st.
1705, pozemku p. č. st. 1705, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 441/16, ostatní
plocha a p. č. 3601, jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro
obec a k. ú. Kroměříž, formou výběrového řízení dle přílohy č. 0513-12Z-P03;
C. Prohlášení vlastníka dle § 4, zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 0513-12Z-P04;
D. Zásady pro prodej bytových jednotek, spoluvlastnických podílů
nemovitostech ve vlastnictví Zlínského kraje dle přílohy č. 0513-12Z-P01;

na

pověřuje
příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 1358, Kroměříž, 767 54, IČ 47935936,
správou objektu bydlení č. p. 1358 na pozemku p. č. st. 1705, obec a k. ú.
Kroměříž v intencích Prohlášení vlastníka dle bodu C. tohoto usnesení.

40.

Svěřené kompetence Radě Zlínského kraje
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0713/Z20/12

ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.12.2011 č. 0581/Z18/11 část svěřuje body a), d), kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje svěřilo 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,
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;
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 potřebou zapojení účelově
přijatých příspěvků a dotací a zapojení či snížení odvodů organizacím s přímým
vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu krytých, ale neproplacených
závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v souvislosti s prominutím
odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
c) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně
výdajů proti neplnění rozpočtovaných příjmů.

41.

Technologické inovační centrum - dodatek smlouvy č. 2

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0714/Z20/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 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. 0547-12Z-P02.

42.

Školství - poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0715/Z20/12

schvaluje
poskytnutí investiční dotace ve výši 473.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, na
realizaci projektu "SPŠ polytechnická - COP Zlín - Modernizace výuky
polygrafických oborů", dle přílohy č. 0508-12Z-P01.

43.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
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památkových zón na rok 2012
Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0716/Z20/12

schvaluje
poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2012 v členění:
1. Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
IČ 00291480
- 790.000 Kč
Zámek Uherský Ostroh
2. Římskokatolická farnost Fryšták, P. Ignáce Stuchlého 25, 763 16 Fyšták
IČ 48471208
- 250.000 Kč
Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
3. Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, 686 01
Uherské Hradiště
IČ 46257918
- 400.000 Kč
klášter jezuitský - kostel sv. Františka Xaverského, Uherské Hradiště
4. Bratři Františkáni v Uherském Hradišti, Mariánské nám. 200, 686 01 Uherské
Hradiště
IČ 26521024
- 555.000 Kč
Františkánský klášter - kostel Zvěstování Panny Marie, Uherské Hradiště
5. Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
IČ 00283924
- 376.000 Kč
Činžovní dům, Školní ulice č.p. 3297, Zlín
6. Městské divadlo Zlín, p. o., tř. Tomáše Bati 4091/32, 761 87 Zlín
IČ 00094838
- 339.000 Kč
Městské divadlo ve Zlíně č.p. 4091 a 3354
7. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ 00291463
- 265.000 Kč
Městské hradby p.p.č. 188/2, Uherský Brod
8. Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám. 5, 767 01
Kroměříž
IČ 65268831
- 752.000 Kč
Kostel sv. Mořice, Kroměříž
9. Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
IČ 00287351
- 100.000 Kč
radnice č.p. 115, Kroměříž
10. Římskokatolická farnost Holešov, Nám. E. Beneše 40, 769 01 Holešov
IČ 47930217
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- 100.000 Kč
Boční oltář sv. Anny ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
11. Město Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
IČ 00284220
- 325.000 Kč
radnice č.p. 89, Napajedla.

44.

Projekt CERTESS - Dohoda o partnerství

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0717/Z20/12

schvaluje
Dohodu o partnerství mezi vedoucím partnerem a partnery projektu "Evropské
kulturní stezky - Přenos zkušeností, sdílení řešení" (CERTESS), registrační číslo
1191R4, realizovaného v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce
(INTERREG IV C), dle přílohy č. 0529-12Z-P01.

45.

Muzeum regionu Valašsko – poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0718/Z20/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. D/0029/2012/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.
o. - Environmentální střediska muzea regionu Valašsko", dle přílohy č. 0527-12ZP01.

46.

Podpora vodohospodářské infrastruktury 2012 - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0719/Z20/12

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.06.2011, č. 0530/Z16/11, část
schvaluje, písm. c) bod 2., kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
poskytnutí investiční dotace obci Seninka ve výši 989.100 Kč, na akci Napojení
vodovodu Seninka na SV Vsetín;
schvaluje
a) poskytnutí investičních účelových dotací na realizaci vodohospodářských
projektů v členění:
1. Obec Halenkovice, IČ 00283932, dotace ve výši 3.230.000 Kč, na projekt
nazvaný Kanalizace a ČOV Halenkovice I. etapa;
2. Město Slavičín, IČ 00284459, dotace ve výši 3.871.000 Kč, na projekt nazvaný
Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod;
3. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 1.003.000 Kč, na projekt nazvaný
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Silnice III/50736: Nedašov, Průtah - kanalizace splašková;
4. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, IČ 75068664, dotace ve výši 15.000.000
Kč, na projekt nazvaný Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV;
5. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 490.000 Kč, na projekt
nazvaný Nedašova Lhota - doplnění kanalizace;
6. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 1.899.000 Kč, na projekt nazvaný
Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín;
7. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 272.400 Kč, na projekt nazvaný
Rekonstrukce vodojemu ve Stříbrnicích;
8. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 160.000 Kč, na projekt nazvaný
Napojení průzkumných vrtů na obecní vodovod;
b) obci Seninka, IČ 00635821, půjčku ve výši 5.000.000 Kč na projekt nazvaný
Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín;
c) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace a bezúročné půjčky z
rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy č. 0491-12Z-P07;
d) rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2012 dle přílohy č. 0491-12Z-P08.

47.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0720/Z20/12

bere na vědomí
informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 053512Z-P01 až č. 0535-12Z-P04.

48.

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0721/Z20/12

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.03.2012 č. 0671/Z19/12, kterým
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo:
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;
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. 053212Z-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0032/2012, dle přílohy č. 0532-12Z-P04.

49.

Zdravotnictví - Služby obecného veřejného hospodářského zájmu
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0722/Z20/12

schvaluje
A. uzavření smlouvy o zajištění činnosti střediska vědeckých informací,
specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0534-12Z-P01;
B. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje mezi Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0534-12Z-P02;
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0534-12Z-P03;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž,
IČ 27660532, dle přílohy č. 0534-12Z-P04;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
26871068, dle přílohy č. 0534-12Z-P05;
5. Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 42
Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č. 0534-12Z-P06.

50.

Projekt „Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s poruchami
autistického spektra“ - žádost o dotaci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0723/Z20/12

bere na vědomí
žádost občanského sdružení Za sklem o finanční dotaci na projekt „Vzdělávací a
aktivační centrum pro rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra“ dle přílohy
č. 0588-12Z-P01;
vydává
předběžný souhlas se spoluúčastí Zlínského kraje na financování projektu
„Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s poruchami autistického
spektra“ až do výše 5.000.000 Kč za předpokladu, že projekt bude
spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a statutárním městem
Zlín.

51.

Statut Fondu kultury Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0724/Z20/12

schvaluje
Statut ST/02/03/12 - Statut Fondu kultury Zlínského kraje dle přílohy č. 0577-12ZP01.
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Zlín 13. června 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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