Z05/13

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 24.04.2013

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0074/Z05/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0328-13Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0075/Z05/13

bere na vědomí
nepředložení žádné písemné ani ústní zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského
kraje.

3

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0076/Z05/13

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 50.000 Kč městu Veselí nad Moravou, IČ 00285455, na pořádání 33. ročníku
mistrovství světa v závodech historických kol v roce 2013;
2. ve výši 10.000 Kč obci Ostrata, IČ 70910740, na pořádání výstavy "Nevšední podoby
proutí" v roce 2013;
3. ve výši 15.000 Kč městu Uherský Ostroh, IČ 00291480, na umístění plakety a slavnostní
koncert k poctě Slávka Smišovského, čestného občana Uherského Ostrohu, v roce 2013;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace:
1. společnosti Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, o 200.000 Kč na celkových 1.000.000
Kč na pořádání 43. ročníku „Barum Czech rally Zlín – MMČR, ERC a IRC“ v roce 2013;
2. Arcibiskupství olomouckému, IČ 00445151, o 2.000.000 Kč na celkových 2.200.000 Kč
na realizaci projektu „Velehrad – Dny lidí dobré vůle 2013".

4

Dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0077/Z05/13

schvaluje
uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na
zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí v
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uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0219-13Z-P01, a to za podmínek uvedených v
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR dle
přílohy č. 0219-13Z-P02:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 100.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 100.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 100.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 100.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 100.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 100.000 Kč,
7 obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 100.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 100.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 200.000 Kč,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 100.000 Kč,
11. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 100.000 Kč,
12. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 100.000 Kč,
13. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 100.000 Kč,
14. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 850.000 Kč,
15. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 100.000 Kč,
16. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 100.000 Kč,
17. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 100.000 Kč,
18. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 200.000 Kč,
19. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 100.000 Kč,
20. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 100.000 Kč,
21. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 900.000 Kč.

5

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0078/Z05/13

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 185.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci akce „SOŠ J. Sousedíka Vsetín Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání“ dle přílohy č. 0223-13Z-P01;
2. příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na
realizaci akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát"
a) snížení poskytnuté investiční dotace na výši 1.497.000 Kč dle přílohy č. 0223-13Z-P02;
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 8.961.000
Kč dle přílohy č. 0223-13Z-P03;
3. 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 Uh. Hradiště"
a) navýšení poskytnuté investiční dotace na výši 801.000 Kč dle přílohy č. 0223-13Z-P04;
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.170.000
Kč dle přílohy č. 0223-13Z-P05;
4. příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, IČ 61716391, na realizaci akce "Základní
škola Zlín, Mostní - Stavební úpravy stravovacího objektu"
a) navýšení poskytnuté investiční dotace na výši 11.305.000 Kč dle přílohy č. 0223-13ZP06;
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.958.000
Kč dle přílohy č. 0223-13Z-P07;
5. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.357.000
Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na
realizaci akce "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie internát" dle přílohy č. 0223-13Z-P08;
6. příspěvkové organizaci Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, na realizaci akce "SŠ-COPT Kroměříž-Modernizace technologického vybavení"
a) poskytnutí investiční dotace ve výši 2.576.000 Kč dle přílohy č. 0223-13Z-P09;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7.350.000 Kč dle
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přílohy č. 0223-13Z-P10.

6

Smlouva o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava
Zlínským krajem - Dodatek č. 3

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0079/Z05/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování Regionálního operačního
programu Střední Morava mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0292-13Z-P06.

7

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0080/Z05/13

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. 1113/11, ostatní plocha, o výměře 393 m2,
- p. č. 1113/12, ostatní plocha, o výměře 139 m2,
- p. č. 1113/13, ostatní plocha, o výměře 48 m2,
- p. č. 1113/14, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
- p. č. 1113/15, ostatní plocha, o výměře 140 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 169-230/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Roštění, do vlastnictví obce Roštění, Roštění 144, 768 43 Kostelec u Holešova, IČ
00287687;
2. pozemků
- p. č. 8076/43, ostatní plocha,
- p. č. 8076/44, ostatní plocha,
- p. č. 8237/11, ostatní plocha,
- p. č. 8527/18, ostatní plocha,
- p. č. 8527/32, ostatní plocha,
- p. č. 8527/33, ostatní plocha,
- p. č. 8527/35, ostatní plocha,
- p. č. 8531/26, ostatní plocha,
- p. č. 8531/33, ostatní plocha,
- p. č. 8076/44, ostatní plocha,
- p. č. 8531/34, ostatní plocha,
- p. č. 8531/40, ostatní plocha,
- p. č. 8531/46, ostatní plocha,
- p. č. 8531/50, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2246 pro obec a k. ú. Velké Karlovice, do vlastnictví obce Velké
Karlovice, Velké Karlovice 70, 756 06 Velké Karlovice, IČ 00304417;
3. pozemku
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- p. č. 2027/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1544 pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice, do vlastnictví
obce Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, 756 06 Velké Karlovice, IČ 00304417;
4. pozemků
- p. č. 123/2, ostatní plocha,
- p. č. 258/8, ostatní plocha,
- p. č. 382/8, ostatní plocha,
- p. č. 397/3, ostatní plocha,
- p. č. 477/7, ostatní plocha,
- p. č. 1376/20, ostatní plocha,
- p. č. 1493/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 11138 pro obec a k. ú. Hulín, do vlastnictví města Hulín, nám. Míru
162, 768 24 Hulín, IČ 00287229;
5. pozemků
- p. č. 300/2, ostatní plocha,
- p. č. 853, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 427 pro obec Hulín a k. ú. Záhlinice, do vlastnictví města Hulín,
nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229;
6. pozemků
- p. č. 2595/16, ostatní plocha,
- p. č. 2595/17, ostatní plocha,
- p. č. 2595/18, ostatní plocha,
- p. č. 2595/19, ostatní plocha,
- p. č. 2595/20, ostatní plocha,
- p. č. 2595/21, ostatní plocha,
- p. č. 2595/22, ostatní plocha,
- p. č. 2595/23, ostatní plocha,
- p. č. 2595/24, ostatní plocha,
- p. č. 2595/25, ostatní plocha,
- p. č. 2595/26, ostatní plocha,
- p. č. 2595/27, ostatní plocha,
- p. č. 2595/28, ostatní plocha,
- p. č. 2595/29, ostatní plocha,
- p. č. 2595/30, ostatní plocha,
- p. č. 2595/31, ostatní plocha,
- p. č. 2595/32, ostatní plocha,
- p. č. 2612/11, ostatní plocha,
- p. č. 2612/12, ostatní plocha,
- p. č. 2612/13, ostatní plocha,
- p. č. 2612/14, ostatní plocha,
- p. č. 2612/18, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4 pro obec a k. ú. Rudice, do vlastnictví obce Rudice, Rudice 109,
687 32 Nezdenice, IČ 00542270;
7. pozemků
- p. č. 2380/58, ostatní plocha,
- p. č. 2380/59, ostatní plocha,
- p. č. 2380/60, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 163 pro obec a k. ú. Dolní Němčí, do vlastnictví obce Dolní Němčí,
Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, IČ 00290904;
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8. pozemků
- p. č. 953/51, ostatní plocha,
- p. č. 953/52, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 596 pro obec a k. ú. Hvozdná, do vlastnictví obce Hvozdná,
Hvozdná 210, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí-Zlín, IČ 00283991;
9. pozemku
- p. č. 2198/55, ostatní plocha o výměře 293 m2,
odděleného
z
původního
pozemku
geometrickým
plánem
č.
12564086/2012,odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice, do vlastnictví městyse Pozlovice, Hlavní 51,
Pozlovice, 763 26 Luhačovice, IČ 00568708.
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Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0081/Z05/13

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 Slavičín, k. ú. Hrádek na Vlárské dráze:
- p. č. 1958/5, ostatní plocha o výměře 201 m2,
- p. č. 2657/10, ostatní plocha o výměře 4 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky:
- p. č. 238/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Lešná, č. p. 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí:
- p. č. 370/5, ostatní plocha,
- p. č. 2151/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Lešná, č. p. 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 169-230/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Roštění:
- p. č. 1021/4, ostatní plocha, o výměře 55m2,
- p. č. 27/4, ostatní plocha, o výměře 1m2,
od obce Roštění, Roštění 144, 768 43 Kostelec u Holešova, IČ 00287687;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8238/1, ostatní plocha,
- p. č. 8259/14, ostatní plocha,
- p. č. 8268/3, ostatní plocha,
- p. č. 8268/25, ostatní plocha,
- p. č. 8268/27, ostatní plocha,
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- p. č. 8268/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, 756 06 Velké
Karlovice, IČ 00304417;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1488/61, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany:
- p. č. 755/68, ostatní plocha,
- p. č. 755/73, ostatní plocha,
- p. č. 755/76, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 171/34, ostatní plocha,
- p. č. 171/37, ostatní plocha,
- p. č. 379/60, ostatní plocha,
- p. č. 379/61, ostatní plocha,
- p. č. 379/62, ostatní plocha,
- p. č. 1321/3, ostatní plocha,
- p. č. 1321/8, ostatní plocha,
- p. č. 1321/13, ostatní plocha,
- p. č. 1321/15, ostatní plocha,
- p. č. 1321/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 3721/4, ostatní plocha,
- p. č. 3721/5, ostatní plocha,
- p. č. 3721/7, ostatní plocha,
- p. č. 3721/9, ostatní plocha,
- p. č. 3721/10, ostatní plocha,
- p. č. 3721/12, ostatní plocha,
- p. č. 3721/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lhota u Vsetína:
- p. č. 1495/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14782/12, ostatní plocha,
- p. č. 14783/1, ostatní plocha,
- p. č. 3216/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
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12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6528-146/2012, ověřeným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vsetín:
- p. č. 14781/4, ostatní plocha, o výměře 11043m2,
- p. č. 14781/7, ostatní plocha, o výměře 5417m2,
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 Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
- p. č. 1991/22, ostatní plocha,
- p. č. 1991/40, 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;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou:
- p. č. 342/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lešná:
- p. č. 600/2, ostatní plocha,
- p. č. 616, 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;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice:
- p. č. 1337/35, 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;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mikulůvka:
- p. č. 2055/10, ostatní plocha,
- p. č. 2078, 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;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského Brodu:
- p. č. 6297/4, ostatní plocha,
- p. č. 6297/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudice:
- p. č. 2595/34, ostatní plocha,
- p. č. 2595/35, ostatní plocha,
- p. č. 2595/84, ostatní plocha,
- p. č. 2595/85, ostatní plocha,
- p. č. 2595/102, ostatní plocha,
- p. č. 2595/105, ostatní plocha,
- p. č. 2595/106, ostatní plocha,
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- p. č. 2595/108, ostatní plocha,
- p. č. 2595/110, ostatní plocha,
- p. č. 2595/111, ostatní plocha,
- p. č. 2595/112, ostatní plocha,
- p. č. 2595/113, ostatní plocha,
- p. č. 2612/16, ostatní plocha,
- p. č. 2612/17, ostatní plocha,
- p. č. 2612/19, ostatní plocha,
zapsaných LV č. 10001 od obce Rudice, Rudice 109, 687 32 Nezdenice, IČ 00542270;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína:
- p. č. 3096/17, ostatní plocha,
- p. č. 3096/18, 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;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice:
- p. č. 5266/2, 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;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 2251/69, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice,
IČ 00568708.

B. úplatným převodem pozemků:
1. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 5347-252/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 1551/6, zahrada, o výměře 269 m2,
od Ing. Bohumíra Pjatkana, bytem Karla Pokorného 1408/12, 708 00 Ostrava-Poruba za
cenu ve výši 50.570 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/80, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 890 od Františka Strbačky, bytem Halenkov 280, 756 03 Halenkov za
cenu ve výši 11.680 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudimov:
- p. č. 2310/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 270 od Ing. arch. Iva Koudelky, bytem Hradišťská 35, 688 01 Uherský
Brod 1 za cenu ve výši 1.200 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 2611/76, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 170 od společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561 za cenu ve výši 7.200 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
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- p. č. 6368/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3346 od Františky Umysové, bytem Libotín 114, 742 66 Štramberk za
cenu ve výši 1.680 Kč;
6. 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. 3540/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1249 od manželů Jiřího a Ivany Čermákových, oba bytem Ořechov 47,
687 37 Polešovice za cenu ve výši 480 Kč;
b)
- p. č. 3540/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 386 od manželů Josefa a Marie Luňákových, oba bytem Ořechov 240,
687 37 Polešovice za cenu ve výši 560 Kč;
c)
- p. č. 3540/9, ostatní plocha,
- p. č. 3540/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 125 od Josefa Luňáka, bytem Ořechov 240, 687 37 Polešovice za cenu
ve výši 880 Kč;
d)
- p. č. 3540/8, ostatní plocha,
- p. č. 3540/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1028 od manželů Richarda a Věry Hrančíkových, oba bytem Ořechov
273, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 2.720 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník:
- p. č. 2002/77, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 72 od Ladislava Králíka, bytem Lopeník 204, 687 67 Lopeník za cenu
ve výši 5.080 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 3304/53, ostatní plocha,
- p. č. 3304/87, ostatní plocha,
- p. č. 8158/21, ostatní plocha,
- p. č. 8159/21, ostatní plocha,
- p. č. 8160/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3672 od Dolňácka, a. s., se sídlem Družstevní II 520, 687 25 Hluk, IČ
25348868 za cenu ve výši 7.350 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 887/6, orná půda,
zapsaného na LV č. 432 od Lenky Bartoňové, bytem Petržílova 3295/3, 143 00 Praha Modřany, Jarmily Čechurové, bytem Podvinný mlýn 2117/23, 190 00 Praha - Libeň za cenu
ve výši 121.600 Kč;
10. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 673-25/2013 pro obec a k.
ú. Janová
- p. č. 903/2, orná půda, o výměře 241 m2,
od Daniela a Ilony Hadašových, oba bytem Zborovská 1422, 753 01 Hranice za cenu ve výši
96.400 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1508-24/2013 pro obec a k.
ú. Hovězí:
- p. č. 1364/102, orná půda, o výměře 27 m2,
od Lenky Bartoňové, bytem Petržílova 3295/3, 143 00 Praha - Modřany, Jarmily Čechurové,
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bytem Podvinný mlýn 2117/23, 190 00 Praha - Libeň za cenu ve výši 5.400 Kč;
12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1507-23/2013 pro obec a k.
ú. Hovězí:
- p. č. 1364/101, orná půda, o výměře 189 m2,
od Anny Klanicové, bytem na Příkopě 564, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou,
Elišky Markové, bytem Jablůnka 150, 756 23 Jablůnka za cenu ve výši 75.600 Kč;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0396/Z13/10 ze dne 15.12.2010 - bod A.5.

9

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0082/Z05/13

rozhodlo
1) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 5.845,50 Kč a o prominutí povinnosti
úhrady části penále ve výši 953,10 Kč, vyměřeného společnosti PROFIMA EFFECTIVE s. r.
o., Skalka II 500, 760 01 Zlín-Kudlov, IČ 25568027, Platebním výměrem č. 28/2012 KŘ na
odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0162-13Z-P03. Prominutí
úhrady části odvodu a části penále je poskytnutím podpory de minimis ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28. 12. 2006;
2) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 9.000 Kč a o prominutí povinnosti
úhrady části penále ve výši 2.214 Kč, vyměřeného Střední průmyslové škole a Obchodní
akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, Platebním
výměrem č. 5/2012 EKO na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č.
0162-13Z-P07;
3) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 14.400 Kč a o prominutí povinnosti
úhrady části penále ve výši 972 Kč, vyměřeného Střední škole Kostka s. r. o., Pod
Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, IČ 25367692, Platebním výměrem č. 30/2012 KŘ na odvod
a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0162-13Z-P11;
4) o prominutí povinnosti úhrady penále ve výši 297.417 Kč, vyměřeného společnosti
Regionální letiště Přerov, a. s., Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Platebním
výměrem č. 4/2013 KŘ na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č.
0162-13Z-P15;
5) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 11.125,80 Kč a o prominutí povinnosti
úhrady části penále ve výši 1.855,80 Kč, vyměřeného společnosti Metod Konzult IPM, s. r.
o., Ostružnická 329/14, 779 00 Olomouc, IČ 47975318, Platebním výměrem č. 29/2012 KŘ
na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0162-13Z-P19. Prominutí
úhrady části odvodu a části penále je poskytnutím podpory de minimis ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28. 12. 2006;
6) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 10.864,80 Kč a o prominutí povinnosti
úhrady části penále ve výši 2.575,80 Kč, vyměřeného Gymnáziu Ladislava Jaroše,
Palackého 524/37, 769 01 Holešov, IČ 47935774, Platebním výměrem č. 1/2013 EKO na
odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0162-13Z-P23.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování mezi Evropskou investiční bankou a Zlínským
krajem
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0083/Z05/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování mezi Evropskou investiční bankou a
Zlínským krajem ze dne 14. října 2010 dle přílohy č. 0326-13Z-P03;
zmocňuje
MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o
financování mezi Evropskou investiční bankou a Zlínským krajem.

11

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0084/Z05/13

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle
přílohy č. 0278-13Z-P01.
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Podprogramy na rok 2013 na úseku životního prostředí a rozvoje venkova

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0085/Z05/13

schvaluje
I. Poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly PF02-13
Podprogramu na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0279-13Z-P02 v členění:
a) investiční dotace:
1. Obec Březolupy, IČ 00290840, dotace ve výši 485.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/005
Rekonstrukce zádlažby MK a chodníku;
2. Obec Bařice-Velké Těšany, IČ 00287024, dotace ve výši 363.000 Kč, na projekt PF0213DT1/007 Rekonstrukce části bývalé školy na knihovnu včetně sociálního zázemí;
3. Obec Valašská Polanka, IČ 00304361, dotace ve výši 289.000 Kč, na projekt PF0213DT1/009 Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Val. Polanka;
4. Obec Kurovice, IČ 00387277, dotace ve výši 137.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/010
Rekonstrukce místních komunikací;
5. Obec Újezdec, IČ 00542288, dotace ve výši 207.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/012
Rekonstrukce části místní komunikace-místní část Dědina;
6. Obec Skaštice, IČ 00488909, dotace ve výši 949.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/015 MŠ
Skaštice - stavební úpravy;
7. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 999.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/016
Rekonstrukce objektu č. p. 113 - vestavba kanceláří obecního úřadu a sociálního zařízení
obecního úřadu do podkroví;
8. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 301.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/019
Chodník podél silnice II/439 v obci Kunovice;
9. Obec Roštění, IČ 00287687, dotace ve výši 743.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/023
Roštění - Rekonstrukce chodníků;
10. Obec Lipová, IČ 46276084, dotace ve výši 133.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/026
Výstavba místní pěší komunikace podél silnice II/488 - SO 03 - I. etapa;
11. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 752.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/027
Rekonstrukce a rozšíření sociálního příslušenství Mateřské školy v Tupesích;
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12. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 977.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/028
Stavební úpravy objektu č. p. 95, Drslavice, II. etapa - dokončení;
13. Obec Traplice, IČ 00291439, dotace ve výši 473.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/029
Stavební úpravy WC ZŠ Traplice;
14. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 253.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/031
Chodník u křižovatky;
15. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 235.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/032
Rekonstrukce chodníku podél MK č. 2b - příjezdná v Poteči;
16. Obec Veletiny, IČ 00542385, dotace ve výši 484.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/035
Rekonstrukce chodníků;
17. Obec Dolní Bečva, IČ 00303747, dotace ve výši 970.000 Kč, na projekt PF0213DT1/036 Stavební úpravy MŠ Dolní Bečva č. p. 580 - 1. etapa;
18. Obec Haluzice, IČ 00837288, dotace ve výši 227.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/037
Místní komunikace.;
19. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF0213DT1/039 Rekonstrukce a dostavba III.NP objektu MŠ;
20. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 200.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/041
Rekonstrukce a modernizace místní pěší komunikace v obci Lhota;
21. Obec Němčice, IČ 00544604, dotace ve výši 117.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/042
Rekonstrukce chodníku;
22. Obec Pravčice, IČ 00544566, dotace ve výši 420.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/043
Dodatečná hydroizolace suterénu budovy Základní školy a mateřské školy Pravčice;
23. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/045
Přístavba a stavební úpravy školy v Sazovicích - 2. etapa;
24. Obec Sehradice, IČ 00568724, dotace ve výši 745.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/049
Stavební úpravy objektu MŠ Sehradice č. p. 92;
25. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 329.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/050
Škola Bratřejov - ústřední vytápění a modernizace zdravotních instalací;
26. Obec Liptál, IČ 00304051, dotace ve výši 239.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/051
Základní škola Liptál - rekonstrukce sociálního zařízení;
27. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 130.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/055
Most přes místní potok na místní komunikaci u č. p. 211 v obci Rusava;
28. Obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, dotace ve výši 233.000 Kč, na projekt
PF02-13DT1/058 Doplnění chodníku ulice Osvobození;
29. Obec Žeranovice, IČ 00287971, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF0213DT1/059 Rekonstrukce místní komunikace;
30. Obec Břest, IČ 00287105, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/061
Rekonstrukce chodníků v obci Břest;
31. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 380.000 Kč, na projekt PF0213DT1/063 III. ETAPA Transformace nevyužitých prostor v budově č. p. 118 na centrum
veřejných služeb v obci Vysoké Pole;
32. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 200.000 Kč, na projekt PF0213DT1/065 Rekonstrukce místní komunikace;
33. Obec Mistřice, IČ 00291129, dotace ve výši 162.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/068
Stavební úpravy sociálního zařízení dětí a rozvodů vody pro MŠ Mistřice;
34. Obec Vigantice, IČ 00304441, dotace ve výši 270.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/072
Rekonstrukce MK před OÚ Vigantice;
35. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 234.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/075
Rekonstrukce propustku na místní komunikaci v obci Březnice;
36. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 407.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/076
Modernizace a rozšíření hygienického zázemí pro MŠ a ŠD v Lačnově;
37. Obec Vrbka, IČ 47930284, dotace ve výši 569.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/079
Vrbka - chodník ulice Obecní a Hlavní;
38. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/080
Rekonstrukce chodníků, sjezdů a napojení místních komunikací na silnici II/150 v obci
Osíčko;
39. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 398.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/081 Pitín rekonstrukce místní komunikace;
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40. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 500.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/082
Rekonstrukce chodníku ke škole;
41. Obec Spytihněv, IČ 00284491, dotace ve výši 197.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/083
Rekonstrukce hygienického zařízení v budově mateřské školy ve Spytihněvi;
b) investiční dotace v režimu de minimis:
1. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 991.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/017
Rekonstrukce budovy a stavební úpravy MŠ Stříbrnice;
2. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 107.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/074
Víceúčelová transformace budovy č. p. 109;
c) neinvestiční dotace:
1. Obec Slopné, IČ 00568732, dotace ve výši 323.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/013
Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy ZŠ Slopné;
2. Obec Podolí, IČ 00291242, dotace ve výši 90.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/024 ZŠ
PODOLÍ VÝMĚNA OKEN;
3. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 141.000 Kč, na projekt PF0213DT1/038 OPRAVA A ZREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY MŠ FRANCOVA LHOTA;
4. Obec Popovice, IČ 00291269, dotace ve výši 230.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/040
Osvětlení a elektroinstalace v budově ZŠ;
5. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 220.000 Kč, na projekt PF0213DT1/047 Oprava sociálního zázemí ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec;
6. Obec Police, IČ 00635804, dotace ve výši 170.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/048
Výměna zbývajících oken v ZŠ Police;
7. Obec Topolná, IČ 00291421, dotace ve výši 315.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/053
Výměna oken na budově ZŠ Topolná;
8. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 243.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/060
Oprava hygienického zázemí v ZŠ Vítonice;
9. Obec Kelníky, IČ 00568589, dotace ve výši 338.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/067
Polyfunkční dům Kelníky - transformace nevyužitých prostor na nové využití;
10. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 56.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/070
Přívod el. instalace pro ZŠ Mysločovice;
11. Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, dotace ve výši 66.000 Kč, na projekt PF0213DT1/071 Revitalizace opuštěného objektu;
12. Obec Střížovice, IČ 00287784, dotace ve výši 89.000 Kč, na projekt PF02-13DT1/078
Odizolování zdiva a odstranění vlhkosti v MŠ Střížovice;
II. Poskytnutí účelových podpor na realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury a)
investiční dotace pro obec Nedachlebice, IČ 00291145, dotace ve výši 4.490.000 Kč, na
projekt "Kanalizace Nedachlebice" dle přílohy č. 0279-13Z-P05;
b) poskytnutí neinvestiční dotace obci Sulimov, IČ 00287792, ve výši 150.000 Kč, na projekt
nazvaný "Oprava havarijního stavu kanalizace";
c) návratnou finanční výpomoc obci Sulimov, IČ 00287792, ve výši 50.000 Kč, na projekt
nazvaný "Oprava havarijního stavu kanalizace" se splatností 30.06.2014;
d) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje s
obcí Sulimov, IČ 00287792, dle přílohy č. 0279-13Z-P11;
III. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. D/1416/2012/STR dle přílohy č. 027913Z-P07.
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Zdravotnictví - Snížení investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje, p.o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0086/Z05/13

schvaluje
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snížení investiční dotace na akci "ZZS ZK - Sanitní vozidla II." o částku 231.000 Kč na
částku 6.939.000 Kč.

14

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0087/Z05/13

bere na vědomí
1. informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem, dle příloh č. 0319-13ZP02 až č. 0319-13Z-P05;
2. informaci o hospodaření nemocnic zřizovaných Zlínským krajem od doby převzetí
nemocnic od státu do doby vytvoření a. s., dle příloh č. 0319-13Z-P06 až č. 0319-13Z-P09;
3. informaci o částkách poskytnutých státem na oddlužení bývalých okresních nemocnic, dle
přílohy č. 0319-13Z-P10;
4. informaci o změnách ve vedení nemocnic založených Zlínským krajem, dle příloh č. 031913Z-P11 až č. 0319-13Z-P14;
5. informaci o výdajích na pořízení nákladné přístrojové techniky, výdajích na stavební
investice, nákladech na léčivé přípravky a nákladech na zdravotnické prostředky nemocnic
založených Zlínským krajem, dle příloh č. 0319-13Z-P15 až č. 0319-13Z-P18;
6. informaci o změnách v úhradách od zdravotních pojišťoven, dle přílohy č. 0319-13Z-P19;
7. informaci o změnách v úhradách od zdravotních pojišťoven určených na zvýšení
osobních nákladů, dle přílohy č. 0319-13Z-P20;
8. informaci o přepočteném stavu zaměstnanců v nemocnicích založených Zlínským krajem,
dle přílohy č. 0319-13Z-P21;
9. informaci o personálním obsazení jednotlivých lůžkových oddělení a ambulancí v
nemocnicích založených Zlínským krajem, dle příloh č. 0319-13Z-P22 až č. 0319-13Z-P25;
10. informaci o provedených opravách, technickém zhodnocení a investicích z rozpočtu
Zlínského kraje v nemocnicích založených Zlínským krajem, dle přílohy č. 0319-13Z-P26.
ukládá
Radě Zlínského kraje, aby uložila ve funkci jediného akcionáře představenstvu

Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
1. předložit návrh systémového řešení efektivního nákupu léčivých přípravků v nemocnicích
Zlínského kraje,
2. předložit návrh konkrétních opatření k dosažení vyrovnaného hospodaření Krajské
nemocnice T. Bati, a. s.
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Zdravotnictví - dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0088/Z05/13

schvaluje
1. dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kojenecké a dětské centrum,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, dle přílohy č. 0317-13Z-P02;
2. dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281, dle přílohy č. 0317-13Z-P03.
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Zdravotnictví - uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0089/Z05/13

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0320-13Z-P02.
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Doprava - smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění základní dopravní
obslužnosti (Krhová a Poličná)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0090/Z05/13

schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, mezi Zlínským krajem a
obcemi:
1) Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ 01265750, dle přílohy č. 0323-13Z-P01;
2) Poličná, Poličná 144, 767 01 Valašské Meziříčí, IČ 01265741, dle přílohy č. 0323-13ZP02.
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Doprava - zajištění financování aktivit v rámci BESIP a provozu dětských dopravních
hřišť ve Zlínském kraji v roce 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0091/Z05/13

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 305.000 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
2013;
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 2013;
3. ve výši 150.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3. května 1340,
765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Otrokovicích v roce
2013;
4. ve výši 160.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01
Kroměříž, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2013;
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 2013;
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 2013.
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Doprava - dodatek č. 16 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0092/Z05/13

schvaluje
dodatek č. 16 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, dle příloh č. 0268-13Z-P01 a č. 0268-13Z-P02.
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Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - dotace a půjčka

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0093/Z05/13

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.456.000 Kč
společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, na zajištění
vlastního podílu financování projektů „Kroměříž žádanou destinací“, „Inovace turistického
informačního portálu Východní Moravy“, „Marketingová podpora vybraných segmentů
cestovního ruchu Zlínského kraje - spa, wellness, medical, poutní a zážitková turistika pro
relevantní zdrojové trhy Rusko, Itálie“ spolufinancovaných dotací z ROP regionu soudržnosti
Střední Morava, oblast podpory 3.4. Propagace a řízení. dle přílohy č. 0335-13Z-P02;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové půjčky z rozpočtu Zlínského kraje se
společností Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ve výši
2.500.000 Kč na předfinancování projektů „Kroměříž žádanou destinací“, „Inovace
turistického informačního portálu Východní Moravy“, „Marketingová podpora vybraných
segmentů cestovního ruchu Zlínského kraje - spa, wellness, medical, poutní a zážitková
turistika pro relevantní zdrojové trhy Rusko, Itálie“ spolufinancovaných dotací z ROP regionu
soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 3.4. Propagace a řízení, dle přílohy č. 033513Z-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
služby č. D/2917/2010/STR s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, dle přílohy č. 0335-13Z-P09;
4. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/2546/2012/STR s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485,
dle přílohy č. 0335-13Z-P10.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2012

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0094/Z05/13

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a
školská zařízení dle příloh č. 0189-13Z-P01 až č. 0189-13Z-P04.

22

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2011-2012
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0095/Z05/13

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 20112012 ve znění přílohy č. 0237-13Z-P02.
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Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0096/Z05/13

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín", IČ 00350834, ve výši
3.000 Kč na Krajský přebor mladšího žactva v atletice;
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 12.000 Kč na 9. ročník
halového fotbalového turnaje žáků a přípravek "Gazda Cup";
3. Handball Club Zlín, IČ 49157582, ve výši 8.000 Kč na Mezinárodní turnaj v házené
mladších žáků "ZLÍN WINTER CUP";
4. Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, Napajedla, IČ 70902003, ve výši 5.000 Kč
na 12. ročník turistické akce "Přátelství bez hranic";
5. Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 25.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj v házené žen "TIREX Winter Handball Cup 2013" ve výši 10.000 Kč,
b) 15. ročník "Mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých 2013" ve výši 15.000 Kč;
6. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 16.000 Kč
na akce:
a) Regionální závod ve skoku na lyžích žáků a žákyň "Beskydský pohár 2013" ve výši 6.000
Kč,
b) Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek 2013 ve skocích na trampolíně
ve výši 10.000 Kč;
7. Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši
15.000 Kč na akce:
a) Mistrovský žebříčkový turnaj juniorů a seniorů - Krajský přebor ve squashi ve výši 5.000
Kč,
b) Mistrovství České republiky v šermu kordem seniorů, juniorek, kadetek, žaček a žáků ve
výši 10.000 Kč;
8. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, Vsetín, IČ 22676759, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní
hokejový turnaj mládeže 7. tříd "Fussen Cup 2013" (Fussen-Německo);
9. Volleyball Sport Club Zlín, IČ 00567931, ve výši 15.000 Kč na Celorepublikový turnaj ve
volejbale kadetů (ročník 1995 a mladší).
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Projekt "Umění nám pomáhá přátelit se přes hranice"
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0097/Z05/13

schvaluje
zajištění spolufinancování příspěvkové organizaci Zlínského kraje Základní umělecké škole
Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, IČ 00851914, na projekt "Umění nám pomáhá přátelit se
přes hranice" ve výši 225.471 Kč (tj. 10 % z celkových způsobilých nákladů Základní
umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí v projektu) dle přílohy č. 0231-13Z-P02.
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Školství - sloučení příspěvkových organizací - Otrokovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0098/Z05/13

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, se
sídlem tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice (přejímající příspěvková organizace) a
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, se sídlem tř. T.
Bati 1266, 765 02 Otrokovice (zanikající příspěvková organizace) s účinností od 01.09.2013;
2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace ze Střední odborná škola Otrokovice na
Střední průmyslová škola Otrokovice s účinností od 01.09.2013;
3. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.09.2013;
4. dodatek č. 10 ke zřizovací listině Střední odborné školy Otrokovice, IČ 00128198, dle
přílohy č. 0311-13Z-P02.
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Školství - sloučení příspěvkových organizací - Vsetín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0099/Z05/13

schvaluje
1. sloučení příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
(přejímající příspěvková organizace) a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00851663, se sídlem náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín
(zanikající příspěvková organizace) s účinností od 01.07.2013;
2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace z Masarykovo gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín na Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín s účinností od 01.07.2013;
3. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.07.2013;
4. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Masarykova gymnázia a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0312-13Z-P02 s účinností od
01.07.2013.
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Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0100/Z05/13

schvaluje
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dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné
přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0313-13Z-P01.

28

PF07-13 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0101/Z05/13

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-13 Podprogram na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2013 ve výši:
a) 440.000 Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-07-13/004
"Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a terénní služby";
b) 240.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-13/007 "Kontaktní
a poradenské centrum PLUS";
c) 200.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-13/008 "Terénní
program PLUS";
d) 230.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-07-13/012 „K
centrum Zlín“;
e) 200.000 Kč občanskému sdružení ONYX, Zlín, IČ 27018075, na projekt PF-07-13/013
„Streetwork Zlín“;
f) 230.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-0713/018 „Kontaktní centrum Klíč“;
g) 200.000 Kč občanskému sdružení AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-0713/019 „Terénní programy Agarta“.

29

Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatření RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0102/Z05/13

bere na vědomí
informace o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 11.03.2013 do
22.04.2013 dle přílohy č. 0331-13Z-P02;
schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0006/2013 dle přílohy č. 0331-13Z-P06;
b) č. ZZK/0007/2013 dle přílohy č. 0331-13Z-P07;
c) č. ZZK/0008/2013 dle přílohy č. 0331-13Z-P08;
2. úpravu č.
výši:
příjmy:
výdaje:
financování:

30

1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 0331-13Z-P04 v celkové
8.350.911 tis. Kč;
9.520.432 tis. Kč;
1.169.521 tis. Kč.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0103/Z05/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury a
monitorovacích vrtů ve vlastnictví Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a společností
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ
49451871, za podmínek dle přílohy č. 0369-13Z-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem a
společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ 27689841, za
podmínek dle přílohy č. 0369-13Z-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení mezi Zlínským krajem a společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IČ 27689841, za podmínek dle přílohy č. 0369-13Z-P03.

31

Návrh nominace členů představenstva a dozorčí rady společnosti Regionální letiště
Přerov, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0104/Z05/13

navrhuje
do představenstva a do dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., se sídlem
Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ 28572971, zástupce Zlínského kraje dle přílohy č.
0392-13Z-P01.

32

Zdravotnictví - Komplexní onkologické centrum v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0105/Z05/13

v yjadřuje souhlas
se spoluúčastí Zlínského kraje na financování realizace projektu "Modernizace a obnova
přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II.", 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 výdajů projektu, maximálně však ve výši 4.765.000 Kč.

33

Zdravotnictví - demolice a vyřazení z evidence nemovitého majetku

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0106/Z05/13

schvaluje
demolici neupotřebitelného nemovitého majetku s následným vyřazením z evidence majetku
ve vlastnictví Zlínského kraje, dvou staveb nádrží (aktivační a usazovací) ČOV stojící na
pozemku p. č. 3223, k. ú. Vsetín, vedené v majetku Zlínského kraje pod inventárním číslem
KUZLH000BSDZ jako příslušenství budovy stojící na pozemku p. č. 3223, k. ú. Vsetín,
pořizovací cena 105.293,30 Kč, zůstatková cena k 31.03.2013 ve výši 63.629,13 Kč.
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34

Doprava - dodatek č. 12 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě - České
dráhy, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0107/Z05/13

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě mezi
Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226, dle přílohy č. 0393-13Z-P01;
2. navýšení účelové dotace ze schváleného rozpočtu Zlínského kraje na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby o částku 10.882.000 Kč na celkovou částku
274.994.000 Kč pro rok 2013, dopravci České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110
15 Praha 1, IČ 70994226.

35

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: Založení zájmového sdružení
právnických osob

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0108/Z05/13

schvaluje
1. založení zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, jehož zakladatelem bude Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485;
2. Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka
sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 0346-13Z-P02;
3. Stanovy zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje dle přílohy č. 0346-13Z-P03.

36

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 4. a 5. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0109/Z05/13

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 0396-13Z-P01.

37

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce na rok 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0110/Z05/13

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních
aktivit a akcí v roce 2013 v členění:
1. obec Hovězí, IČ 00303801
ve výši 22.500 Kč na akci:
Dny valašského divadla v Hovězí
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2. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 7.500 Kč na akci:
Ostrožský skřivánek
3. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 16.900 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní setkání Holešov 2013
4. obec Kašava, IČ 00284050
ve výši 18.750 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2013
5. město Uherský Brod, IČ 00291463
ve výši 30.000 Kč na akci:
100. výročí úmrtí Dr. Václava hraběte z Kounic
6. Městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131
ve výši 10.350 Kč na akci:
Z díla profesora Karla Langra
7. Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178
ve výši 15.000 Kč na akci:
SeniorSTAR
8. Sdružení pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 26589532
ve výši 19.650 Kč na akci:
8. Valašský salon výtvarného umění
9. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 11.250 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
10. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 15.000 Kč na akci:
Jak to dělali naši staříčci
11. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
v celkové výši 52.500 Kč na akce:
BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO – 22.500 Kč
SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH – 30.000 Kč
12. obec Nedachlebice, IČ 00291145
ve výši 9.750 Kč na akci:
Nedachlebický džbánek – přehlídka amatérských pěveckých sborů –
Nedachlebice 2013

38

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 48
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0111/Z05/13

schvaluje
změnu č. 48 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce
Skaštice dle přílohy č. 0408-13Z-P02.

Zlín 24. dubna 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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