Z03/13

!! Po opravě administrativní chyby I !!

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 20.02.2013

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0044/Z03/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0100-13Z-P01.

2

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 2. a 3. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0045/Z03/13

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 0101-13Z-P01.

3

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0046/Z03/13

bere na vědomí
ústně podanou zprávu o činnosti:
a) Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje.

4

Investiční dotace pro příspěvkové organizace ZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0047/Z03/13

schvaluje
1.
navýšení poskytnutí investiční dotace o 1.181.000 Kč z původní částky 13.442.000 Kč na
částku 14.623.000 Kč příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
00092126, na akci "Slovácké muzeum UH - multimediální expozice",
2.
navýšení poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 o 2.309.000
Kč z původní částky 615.000 Kč na částku 2.924.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p. o. - Hrad Malenovice - přírodovědná expozice".
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5

Příspěvkové organizace ZK - smlouvy o poskytnutí NFV z rozpočtu ZK a rozhodnutí o
poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0048/Z03/13

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 6.302.320 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na
realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o., - Environmentální střediska muzea regionu
Valašsko", dle přílohy č. 0073-13Z-P01,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.458.000 Kč s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na
realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Muzeum budoucnosti Vsetín", dle přílohy
č. 0073-13Z-P02,
3. příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na realizaci akce
"Domov pro seniory Burešov - zateplení budov a výměna oken":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.971.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P03,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 4.886.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P04,
4. příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, na realizaci akce
"Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.826.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P05,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 8.509.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P06,
5. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.807.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P07 příspěvkové organizaci Základní škola Zlín,
IČ 61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní - Stavební úpravy stravovacího
objektu",
6. příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790,
na realizaci akce "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - realizace úspor
energie - tělocvična Uherské Hradiště":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.105.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P08,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 556.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P09,
7. příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na
realizaci akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie internát":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 6.826.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P10,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 3.463.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P11,
8. příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na
realizaci akce "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie internát":
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 3.116.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P12,
b) poskytnutí investiční dotace ve výši 1.262.000 Kč dle přílohy č. 0073-13Z-P13,
9. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.615.000 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639,
na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - Brána do vesmíru", dle přílohy č.
0073-13Z-P14,
10. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 101.569 Kč s příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na
realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Obloha na dlani", dle přílohy č. 007313Z-P15.
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6

Projekt "Moderní evropská škola bez jazykových bariér"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0049/Z03/13

schvaluje
zajištění spolufinancování příspěvkové organizace Zlínského kraje Gymnázium Jana
Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na projekt "Moderní evropská škola
bez jazykových bariér" ve výši 201.000 Kč (tj. 10 % z celkových způsobilých nákladů
Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín v projektu) dle přílohy č. 009613Z-P01.

7

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0050/Z03/13

schvaluje
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3161/6, ostatní plocha,
- p. č. 3257/16, ostatní plocha,
- p. č. 3257/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
- id. podílu ve výši ½ z p. č. 1924/22, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši ½ z p. č. 1924/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 79 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 298-847/2003,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Lešná:
- p. č. 605/1, ostatní plocha o výměře 9513 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00
Praha 2, IČ 69797111;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
- p. č. 2808/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 706 od ČR – Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, IČ
00020478;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1162/1, ostatní plocha,
- p. č. 1166/5, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ 00287938;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka:
- p. č. 955/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Seninka se sídlem Seninka 49, 756 11 ¨Valašská
Polanka, IČ 00635821;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel :
- p. č. 157/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 384-0086/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4577/1, ostatní plocha o výměře 3123 m2,
od obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vysoké Pole:
- p. č. 4395/12, ostatní plocha,
- p. č. 4395/14, ostatní plocha,
- p. č. 4395/16, ostatní plocha,
- p. č. 889/3, ostatní plocha,
- p. č. 4395/36, ostatní plocha,
- p. č. 4395/37, ostatní plocha,
- p. č. 4395/39, ostatní plocha,
- p. č. 4395/40, ostatní plocha,
- p. č. 4395/42, ostatní plocha,
- p. č. 4395/45, ostatní plocha,
- p. č. 4395/48, ostatní plocha,
- p. č. 4395/49, ostatní plocha,
- p. č. 4395/52, ostatní plocha,
- p. č. 4395/53, ostatní plocha,
- p. č. 4406/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Vysoké Pole, Vysoké Pole 80, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, IČ 00284700;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 3540/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1202 od Zdeňka Plačka, bytem Ořechov 105, 687 37 Polešovice, Jany
Martykánové, bytem Polešovice 206, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 880 Kč;
b)
- p. č. 3540/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1055 od Josefa Kožušníka, bytem Ořechov 241, 687 37 Polešovice za
cenu ve výši 1.600 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1384/13, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 269 od Ing. Libuše Štěpánové, bytem Prakšice 288, 687 56 Prakšice
za cenu ve výši 9.160 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Mštěnovice:
- p. č. 47/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 151 od Václava Kolaji a Jany Kolajové, oba bytem Smetanova 1152,
757 01 Valašské Meziříčí za cenu ve výši 240 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Seninka a k. ú. Seninka:
- p. č. 955/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 214 od Radka Zichy, bytem Seninka 51, 756 11 Valašská Polanka za
cenu ve výši 1.000 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lhota u Vsetína a k. ú. Lhota u Vsetína:
- p. č. 1615/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 314 od Ludmily Čunkové, bytem Lhota u Vsetína 125, 755 01 Vsetín za
cenu ve výši 40 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Nevšová:
- p. č. 1665/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 99 od Marie Hýblové, bytem U Zahrádek 477, 763 21 Slavičín, Ilony
Jančaříkové, bytem Nevšová 49, 763 21 Slavičín, Ing. Vojtěcha Malíka, bytem U Zahrádek
480, 763 21 Slavičín, Ladislava Obadala, bytem Vlachovice 359, 763 24 Vlachovice, Ivany
Obadalové, bytem Vlachovice 359, 763 24 Vlachovice za cenu ve výši 2.750 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 32196/5, ostatní plocha,
- p. č. 32196/6, ostatní plocha,
- p. č. 32196/8, ostatní plocha,
- p. č. 32196/10, ostatní plocha,
- p. č. 32197/4, ostatní plocha,
- p. č. 32197/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 230 od Ing. Jana Macháčka, bytem Ríšova 76/18, Žebětín, 641 00 Brno
41, Ing. Marka Macháčka, bytem Volfova 2345/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12 za cenu ve
výši 6.760 Kč;
8. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 667-164/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 760/23, orná půda, o výměře 15 m2,
od Josefa Mikulenčáka, bytem Janová 2, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.750 Kč;
9. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 668-165/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 904/2, orná půda, o výměře 57 m2,
od Josefa Mikulenčáka, bytem Janová 2, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 14.250 Kč;
10. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 665-15502/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 641/2, orná půda, o výměře 71 m2,

5/16

Z03/13

!! Po opravě administrativní chyby I !!
od Milady Macečkové, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 21.300 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 665-15503/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 642/2, orná půda, o výměře 81 m2,
od Pavla Mucaly, bytem Sychrov 57, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 24.300 Kč;
12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 665-15501/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 647/12, orná půda, o výměře 88 m2,
od Jany Baselové, bytem nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín a Ludmily Štiakové, bytem
Jabloňová 22, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 26.400 Kč;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0464/Z15/11 ze dne 27.04.2011 - bod A.16. odrážka 3. - p. č. 605, ostatní plocha.
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Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0051/Z03/13

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 4406/35, ostatní plocha,
- p. č. 4522/1, ostatní plocha,
- p. č. 2446/16, ostatní plocha,
- p. č. 4523/1, ostatní plocha,
- p. č. 4406/3, ostatní plocha,
- p. č. 4406/7, ostatní plocha,
- p. č. 4524/1, ostatní plocha,
- p. č. 4406/37, ostatní plocha,
- p. č. 4525/2, ostatní plocha,
- p. č. 4526/1, ostatní plocha,
- p. č. 4525/4, ostatní plocha,
- p. č. 4526/5, ostatní plocha,
- p. č. 4526/6, ostatní plocha,
- p. č. 4406/46, ostatní plocha,
- p. č. 4406/50, ostatní plocha,
- p. č. 948/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 394 pro obec a k. ú. Vysoké Pole, do vlastnictví obce Vysoké Pole,
Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 00284700;
2. pozemku:
- p. č. 4577/26, ostatní plocha o výměře 116 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do vlastnictví obce Hřivínův
Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;
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3. částí pozemků:
- dílu "e" o výměře 21 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4577/25, ostatní plocha,
- dílu "f" o výměře 11 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4578/2, ostatní plocha,
- dílu "i" o výměře 12 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 4577/23, ostatní plocha,
geometrickým plánem č. 384-0086/2012 ze dne 17.09.2012, ověřeným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj dne 01.10.2012 pod číslem
1479/2012 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do vlastnictví obce Hřivínův Újezd, Hřivínův
Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;

B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 839, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad, do vlastnictví České provincie
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Bílého 80/ 9, Brno-střed - Stránice, PSČ
602 00, IČ 00406431, za cenu ve výši 26.044 Kč;
2. pozemku
- p. č. 4823/21, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 484 pro obec a k. ú. Březolupy, do vlastnictví JUDr. Blanky
Ježkové, trvale bytem Ostrožská Lhota 7, PSČ 687 23, za cenu ve výši 83.262 Kč;
3. pozemků
- p. č. 480/2, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
- p. č. 482/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 486-94/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Bezměrov, do vlastnictví Ing. Zdeňka Tvrdoně, Ph.D., trvale bytem Bezměrov 35, PSČ 767
01, za cenu ve výši 2.648 Kč;
4. pozemků
- p. č. 13/88, ostatní plocha o výměře 26 m2,
- p. č. 13/89, ostatní plocha o výměře 18 m2,
- p. č. 13/90, ostatní plocha o výměře 91 m2,
- p. č. 13/91, ostatní plocha o výměře 1 m2,
- p. č. 13/92, ostatní plocha o výměře 386 m2,
- p. č. 13/93, ostatní plocha o výměře 79 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 249-303/2012 ze dne
20.11.2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u Napajedel, do vlastnictví obce
Oldřichovice, Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla, IČ 00568678, za cenu ve výši 25.044 Kč.
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2013 dle přílohy č. 0049-13Z-P10.
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9

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změny

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0052/Z03/13

schvaluje
změny č. 45,46 a 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
zásobování vodou obcí Francova Lhota, Chvalčov a Komárno dle příloh č. 0060-13Z-P01 až
č. 0060-13Z-P03.

10

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0053/Z03/13

bere na vědomí
informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 0085-13Z-P01
až č. 0085-13Z-P04.
ukládá
Radě Zlínského kraje:
1. doplnit vývoj hospodaření jednotlivých krajských nemocnic o údaje od doby převzetí
nemocnic od státu do doby vytvoření a. s., včetně uvedení částek poskytnutých státem na
případné oddlužení bývalých okresních nemocnic a současně doplnit vývoj hospodaření o
tyto podstatné skutečnosti:
a) změny ve vedení nemocnic,
b) náklady na pořízení nákladné přístrojové techniky,
c) náklady na stavební investice,
d) náklady na léčivé přípravky,
e) náklady na zdravotnické prostředky,
f) změny v úhradách od zdravotních pojišťoven včetně vysvětlení skokových nárůstů
osobních nákladů,
2. předložit Výboru zdravotnímu Zastupitelstva Zlínského kraje a Zastupitelstvu Zlínského
kraje návrh systémového řešení na zastavení zadlužování zejména Krajské nemocnice T.
Bati, a. s.,
3. předložit informaci o personálním obsazení jednotlivých oddělení ve všech nemocnicích
Zlínského kraje.

11

Zdravotnictví - Iktové centrum v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0054/Z03/13

v yjadřuje souhlas
se spoluúčastí Zlínského kraje na financování realizace projektu modernizace přístrojového
vybavení Uherskohradišťské nemocnice a. s., podporovaného Integrovaným operačním
programem, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita
3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků)
národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, ve výši 15 % způsobilých
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výdajů projektu, maximálně však ve výši 3.750.000 Kč.

12

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0055/Z03/13

schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o financování grantového projektu dodatek č. 1 ke Smlouvě
o financování grantového projektu č. D/2333/2012/ŘDP v rámci grantového projektu
CZ.1.07/1.1.38/02.0012 uzavřené s příjemcem Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684,
se sídlem Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0074-13Z-P04;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/1745/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0057 uzavřené s
Regionální hospodářskou komorou Zlínského kraje, IČ 29319676, se sídlem Zlín,
Vavrečkova 5262, PSČ 760 01, jako nástupcem příjemce dotace, dle přílohy č. 0074-13ZP09.

13

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0056/Z03/13

schvaluje
1. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Zlín, IČ 00226319, ve znění uvedeném v příloze č. 0082-13Z-P01;
2. dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zlínského kraje Odborného
učiliště Kelč, IČ 00843318 dle přílohy č. 0082-13Z-P02.

14

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0057/Z03/13

schvaluje
1. dodatek č. 16 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, dle
přílohy č. 0088-13Z-P01;
2. dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ
49562827, dle přílohy č.
0088-13Z-P02;
3. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
příspěvkové organizace, IČ
70850992, dle přílohy č. 0088-13Z-P03.

15

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0058/Z03/13

schvaluje
poskytnutí přímé neinvestiční účelové dotace ve výši 400.000 Kč občanskému sdružení
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČ 00568813, na činnost domovníků ve vybraných
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lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2013 dle přílohy č. 0087-13Z-P01.

16

Rozpočtová opatření ZZK, informace o rozpočtových opatřeních RZK a svěřené
kompetence RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0059/Z03/13

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od 07.01.2013 do
18.02.2013 dle přílohy č. 0103-13Z-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2013 dle přílohy č. 0103-13Z-P03.
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 upravit příjmy a výdaje
rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti s úhradou a příjmem daně z příjmů právnických osob
placenou krajem,
b)
provedení rozpočtového opatření, kterým budou stanoveny závazné ukazatele
novému odboru (ORJ 220) v souvislosti se změnou organizační struktury Krajského úřadu
Zlínského kraje od 01. 04. 2013.

17

Jednací řád Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0060/Z03/13

schvaluje
jednací řád JR/01/02/13 – Jednací řád Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 015813Z-P01.

18

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0061/Z03/13

schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 15.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání 46. ročníku Vizovického
zámeckého léta Aloise Háby v roce 2013;
2) ve výši 50.000 Kč Klubu Českých turistů oblast Valašsko – Chřiby, IČ 70902003, na
pořádání Filmového festivalu amatérských turistických filmů a digitálních fotografií v roce
2013;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace:
1) Městskému divadlu Zlín, p. o., IČ 00094838, o 500.000 Kč na celkových 1.500.000 Kč na
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kulturní činnost divadla v roce 2013;
2) Slováckému divadlu Uherské Hradiště, p. o., IČ 00094846, o 1.000.000 Kč na celkových
1.500.000 Kč na kulturní činnost divadla v roce 2013.

19

Dotace obcím na varovací systémy, věcné prostředky požární ochrany a rozpočtové
opatření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0062/Z03/13

schvaluje
a) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na varovný systém:
1. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 210.000 Kč,
2. obec Haluzice, IČ 00837288, ve výši 154.000 Kč,
3. obec Hradčovice, IČ00290963, ve výši 29.000 Kč,
4. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 300.000 Kč,
5. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 280.000 Kč;
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných prostředků
požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
2. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
3. obec Horní Němčí, IČ 00290947, ve výši 250.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
4. obec Chomýž, IČ 00287237, ve výši 55.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
5. obec Jarcová, IČ 00303879, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
6. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
7. obec Kateřinice, IČ 00303917, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
8. obec Kněžpole, IČ 00291013, ve výši 60.000 Kč, na nákup vysokotlakého hasícího
zařízení,
9. obec Lukoveček, IČ 70871264, ve výši 350.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
10. obec Ostrožská Lhota, IČ 00291196, ve výši 450.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
11. obec Provodov, IČ 00284378, ve výši 170.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
12. obec Přílepy, IČ 00544531, ve výši 345.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
13. obec Rymice, IČ 00544558, ve výši 170.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
14. obec Slopné, IČ 00568732, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
15. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
16. obec Střelná, IČ 00304310, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
17. obec Štítná nad Vláří, IČ 00284556, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
18. obec Troubky-Zdislavice, IČ 00287822, ve výši 190.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
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19. obec Vítonice, IČ 00380873, ve výši 170.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
20. obec Zástřizly, IČ 00380857, ve výši 55.000 Kč, na nákup požární stříkačky,
21. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 200.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
22. obec Zlobice, IČ 00287954, ve výši 50.000 Kč, na nákup požární stříkačky;
c) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup věcných
prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 20.000 Kč, na nákup ponorného kalového čerpadla a
věcných prostředků,
2. obec Brusné, IČ 00287091, ve výši 50.000 Kč, na nákup elektrocentrály, ponorného
čerpadla, osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků,
3. obec Březolupy, IČ 00290840, ve výši 20.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla,
4. obec Hostišová, IČ 00568562, ve výši 53.000 Kč, a nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
5. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 40.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
6. obec Hvozdná, IČ 00283991, ve výši 70.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
7. obec Jankovice (UH), IČ 00542369, ve výši 40.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
8. obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 28.000 Kč na nákup a montáž světelné a akustické
výstražné techniky na zásahový dopravní automobil,
9. obec Korytná, IČ 00291030, ve výši 80.000 Kč, na nákup motorové pily a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 200.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
11. obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342, ve výši 40.000 Kč, na nákup kalového
čerpadla a věcných prostředků,
12. obec Křekov, IČ 46276041, ve výši 25.000 Kč, na nákup věcných prostředků a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 126.000 Kč, na opravu požární plošiny,
14. obec Kyselovice, IČ 00287393, ve výši 33.000 Kč, na nákup kalového čerpadla a
věcných prostředků,
15. obec Ludslavice, IČ 00287466, ve výši 39.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
16. obec Machová, IČ 00568651, ve výši 20.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
17. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 50.000 Kč, na opravu cisternové
automobilové stříkačky,
18. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 85.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla,
věcných prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
19. obec Pacetluky, IČ 00287571, ve výši 55.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků,
20. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 65.000 Kč, na nákup 6 kusů pneumatik na
cisternovou automobilovou stříkačku,
21. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 60.000 Kč, na nákup kalového čerpadla a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
22. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 50.000 Kč, na nákup věcných
prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
23. obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, ve výši 50.000 Kč, na nákup kalového čerpadla,
věcných prostředků a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
24. obec Šumice, IČ 00291404, ve výši 60.000 Kč, na nákup kalového čerpadla a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
25. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 160.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
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26. obec Ublo, IČ 00568759, ve výši 60.000 Kč, na nákup plovoucího čerpadla a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků,
27. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 80.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
28. obec Velehrad, IČ 00291536, ve výši 40.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
29. obec Velká Lhota, IČ 00304409, ve výši 15.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
30. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 85.000 Kč, na nákup věcných prostředků a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků,
31. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 35.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
32. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 28.000 Kč, na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků;
d) rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2013 dle přílohy č. 0123-13Z-P01;
e) poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Ratiboř, IČ 00304263, ve výši 325.000 Kč na
opravu cisternové automobilové stříkačky.

20

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Centrální objekt - příprava projektu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0063/Z03/13

souhlasí
se záměrem prodeje:
a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně pravomocného územního
rozhodnutí,
b) projektové dokumentace pro stavební povolení včetně pravomocného stavebního
povolení,
c) projektové dokumentace nezabudované zdravotnické technologie a ostatního mobiliáře
akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Centrální objekt, 1. etapa" Krajské nemocnici T.
Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989.
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Plán rozvoje 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0064/Z03/13

schvaluje
1) Plán rozvoje 2013 dle přílohy č. 0128-13Z-P01;
2) navýšení investiční dotace o 1.000.000 Kč na 4.000.000 Kč městu Koryčany, IČ
00287334, na investiční akci "Dostavba Domova pro seniory Koryčany";
3) rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2013 dle přílohy č. 0128-13Z-P02;
4) navýšení účelové neinvestiční dotace o 1.000.000 Kč na 19.050.000 Kč na zajišťování
obecně prospěšných služeb neinvestičního charakteru Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p.
s., IČ 27673286, a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě D/2438/2012/KUL o poskytnutí
účelové neinvestiční a investiční dotace dle přílohy č. 0128-13Z-P05.
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Otevřené brány 2013
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0065/Z03/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. D/0317/2012/KUL s Římskokatolickou
farností Střílky, Koryčanská 60, Střílky, IČ 46998411, obcí Střílky, IČ 00287776, a
Občanským sdružením pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, Komná 184, Střílky,
IČ 70911789, dle přílohy č. 0111-13Z-P01.
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Doprava - snížení příspěvku na provoz ŘSZK, p. o., navýšení investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0066/Z03/13

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2013 dle přílohy č. 0154-13Z-P02;
2. snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, z částky 383.009.000 Kč o 25.000.000 Kč na částku
358.009.000 Kč, dle přílohy č. 0154-13Z-P03;
3. navýšení investiční dotace příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, na stavební a strojní investice z částky 125.000.000 Kč o 25.000.000 Kč na
výši 150.000.000 Kč.
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Podpora mládežnického sportu 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0067/Z03/13

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s. Zlín", IČ 00350834, ve výši
200.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika);
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
3. FC Slovácko o. s., Uherské Hradiště, IČ 22761209, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (fotbal);
4. FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 425.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (fotbal);
5. Fotbalový club Zlín, IČ 67008127, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
6. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 320.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
7. Handball Club Zubří, IČ 46531378, ve výši 350.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
8. HC PSG Zlín, o. s., IČ 00531928, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
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9. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, IČ 15530841, ve výši 300.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (basketbal);
10. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 350.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (atletika, házená, aerobik, veslování);
11. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 500.000
Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal);
12. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, Vsetín, IČ 22676759, ve výši 1.100.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (lední hokej);
13. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (volejbal);
14. Zlínský krajský fotbalový svaz, Zlín, IČ 70935882, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal).
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Kontaktní centrum pro východní trhy - dotace pro Regionální hospodářskou komoru
Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0068/Z03/13

ruší
ve schváleném rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 závazný vztah, kterým Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 250.000 Kč Krajské
hospodářské komoře Zlínského kraje, IČ 71185631, na provoz Kontaktního centra pro
východní trhy – výkonná jednotka pro teritorium Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a
Kazachstánu na mzdové náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost,
na organizaci seminářů a obchodních podnikatelských misí;
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 250.000 Kč Regionální hospodářské komoře
Zlínského kraje, IČ 29319676, na provoz Kontaktního centra pro východní trhy – výkonná
jednotka pro teritorium Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu na mzdové
náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a
obchodních podnikatelských misí.
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Ekonomická analýza stavu nemocnic zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0069/Z03/13

schvaluje
pověření Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje zabývat se analýzou
ekonomického stavu nemocnic zřizovaných Zlínským krajem a prověřením možností řešení
nepříznivého vývoje.
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Vyslovení důvěry hejtmanovi Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0070/Z03/13

v yslovuje
důvěru hejtmanovi Zlínského kraje, MVDr. Stanislavu Mišákovi.

Zlín 20. února 2013

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd
statutární náměstek hejtmana
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