Z11/14

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 19.03.2014

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0250/Z11/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0134-14Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0251/Z11/14

bere na vědomí
1. zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0141-14Z-P01;
b) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0141-14Z-P02;
2. ústně podanou zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Zlínského kraje;
3. rezignaci Ing. Jany Juřenčákové na funkci členky Výboru finančního Zastupitelstva
Zlínského kraje ke dni 19.03.2014.
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Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0252/Z11/14

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 25.000 Kč Klubu českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, na
pořádání Festivalu turistických amatérských filmů a elektronických fotografií v roce 2014 ve
Zlíně;
2) ve výši 10.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání výstavy "Někomu život,
někomu smrt" pořádanou v roce 2014;
3) ve výši 80.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, na pořádání konference
"Baťův odkaz Evropě - Zodpovědné podnikání" v roce 2014;
4) ve výši 100.000 Kč Hokejovému clubu BBSS, IČ 40994961, na pořádání hokejového
turné HC BBSS po Ruské republice 2014;
5) ve výši 150.000 Kč Zlínské krajské organizaci ČUS, IČ 70925003, na činnost v roce 2014,
s termínem vyúčtování do 31.01.2015.
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Příspěvkové organizace ZK - investiční dotace
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0253/Z11/14

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 7.331.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské Hradiště - Rekonstrukce budov - II.
etapa";
b) ve výši 5.117.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, na realizaci akce „SŠ oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce školní kuchyně";
c) ve výši 4.450.000 Kč příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
00092126, na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. - odstranění havarijního stavu střechy
muzea";
d) ve výši 10.000.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, na realizaci akce „Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební
úpravy kotelen";
e) ve výši 4.782.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391,
na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ";
2. navýšení investiční dotace o 1.336.000 Kč na 21.052.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, na realizaci akce „Gymnázium Uherské
Hradiště – stavební úpravy stravovacího objektu".
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Příspěvkové organizace ZK - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a
Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0254/Z11/14

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 450.000 Kč s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, na
realizaci akce "Domov pro seniory Burešov, p.o. – Zateplení budov a výměna oken", dle
přílohy č. 0017-14Z-P01;
2. navýšení poskytnuté investiční dotace o 1.000.000 Kč na celkovou výši 9.294.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na realizaci
akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu
Pavlákova", dle přílohy č. 0017-14Z-P02;
3. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.678.000 Kč s
příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, se sídlem Vsetínská 78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na akci „Hvězdárna Valašské meziříčí, p. o. – Brána do
vesmíru“, dle přílohy č. 0017-14Z-P03;
4. příspěvkové organizaci Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín, IČ 46276327, na realizaci
akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Revitalizace centra pro odborné vzdělávání":
a) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 7.779.000 Kč dle přílohy č. 0017-14ZP04;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 15.652.219,80 Kč dle
přílohy č. 0017-14Z-P05;
5. příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na realizaci akce
"Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům DZP Velehrad":
a) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.716.000 Kč dle přílohy č. 0017-14ZP06;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3.718.000 Kč dle
přílohy č. 0017-14Z-P07;
6. příspěvkové organizaci Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín, IČ 46276327, na realizaci
akce "GJP a SOŠ Slavičín – Energetické úspory SOŠ Slavičín":
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a) navýšení investiční dotace o 726.240 Kč na celkovou částku 4.962.240 Kč dle přílohy č.
0017-14Z-P08;
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 20.245.000 dle přílohy č. 0017-14Z-P09;
7. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 11.399.000 Kč s příspěvkovou organizací SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, IČ
00845060, na realizaci akce "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - Přístavba odborných
učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603", dle přílohy č. 0017-14Z-P10;
8. příspěvkové organizaci SŠ COPT Kroměříž, p. o., IČ 00568945, na realizaci akce "SŠCOPT Kroměříž – Modernizace technologického vybavení":
a) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.572.000 Kč dle přílohy č. 0017-14ZP11;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7.334.000 Kč dle
přílohy č. 0017-14Z-P12;
9. navýšení poskytnuté investiční dotace o 125.000 Kč na celkovou výši 5.729.000 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. 0017-14Z-P13;
10. navýšení poskytnuté investiční dotace o 1.000.000 Kč na 6.689.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na
akci "SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace centra odborného vzdělávání", dle přílohy č.
0017-14Z-P14;
11. příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci akce "Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky":
a) rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 453.000 Kč dle přílohy č. 0017-14Z-P15;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.114.000 Kč dle
přílohy č. 0017-14Z-P16;
12. příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Zlín, IČ 00226319, na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Zlín – Realizace úspor energie – Domov
mládeže":
a) snížení investiční dotace o 556.000 Kč na celkovou částku 5.741.000 Kč, dle přílohy č.
0017-14Z-P17;
b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 12.532.000 Kč, dle přílohy č. 0017-14Z-P18;
13. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.455.000 Kč
příspěvkové organizací Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na realizaci
akce "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie - internát", dle
přílohy č. 0017-14Z-P19.
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Odměny neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0255/Z11/14

schvaluje
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od
01.04.2014 ve výši dle přílohy č. 0142-14Z-P01.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0256/Z11/14

schvaluje
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1. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0146-14Z-P02, za podmínky vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest
jako určené organizace, s těmito dispozicemi podle Závazných podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce ev. č. ISPROFIN: 222232 0007 a 222D232000018;
2. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ
63080303, dle přílohy č. 0146-14Z-P03, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako určené
organizace, s těmito dispozicemi podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci ev. č. ISPROFIN: 222232 0007;
3. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Zlín, Kúty 3967, IČ 46900918, dle
přílohy č. 0146-14Z-P04, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako určené organizace, s těmito
dispozicemi podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ev. č.
ISPROFIN: 222232 0007;
4. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2014, dle přílohy č. 0146-14Z-P05.
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Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0257/Z11/14

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Andrea Záhořáková, bytem Veselá 231, 763 15 Slušovice;
2. Ing. Pavel Dohnal, bytem Komenského 280, 763 16 Fryšták.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0258/Z11/14

bere na vědomí
a) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ
00226319, ve výši 44.414 Kč, dle přílohy č. 0043-14Z-P04;
b) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, ve
výši 178.539 Kč, dle přílohy č. 0043-14Z-P06;
c) Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ
00226319, ve výši 17.648 Kč, dle přílohy č. 0043-14Z-P09.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0259/Z11/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Chudárka
Michala, bytem Březolupy 128, PSČ 687 13 Březolupy a Mgr. Chudárkové Ilony, bytem
Filmová 321, PSČ 760 01 Zlín - Kudlov, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/497 na pozemku p. č. 4823/19, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Březolupy, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou tohoto tělesa silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 125 Kč;
2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti
Šatrana Zdeňka, bytem Kelč 378, PSČ 756 43 Kelč, strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 295/5, orná půda a p. č.
285/3, orná půda, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami vodovodního řadu,
na dobu existence stavby;
3. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti
města Kelč, se sídlem Kelč 5, PSČ 756 43 Kelč, IČ 00303925, strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1319, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami vodovodního řadu,
na dobu existence stavby;
4. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti obce
Zašová, se sídlem Zašová 36, PSČ 756 51, IČ 00304476, strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí v rámci stavby "Transformace pobytových
služeb Zašová I. etapa-DZP Zašová", na pozemcích zapsaných na LV č. 10001 pro obec a
k. ú. Zašová, a to:
- přípojky kanalizace na části pozemku p. č. 49/1,
- přípojky plynu na části pozemku p. č. 1407/1,
- přípojky NN na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- přípojky vody na částech pozemků p. č. 49/1 a p. č. 48,
- prodloužení uličního řadu vodovodu na části pozemku p. č. 48,
s tím že, skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami
a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0260/Z11/14

schvaluje
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nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1171-2069/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Morkovice - Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 1395/86, ostatní plocha, o výměře 429 m2,
od města Morkovice-Slížany, Náměstí 115, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ 00287504;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4602-229/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 7190/30, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 7190/31, ostatní plocha, o výměře 139 m2,
od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
3. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 53-37/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hostějov:
- p. č. 424/5, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- p. č. 424/6, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
od obce Hostějov, Hostějov 3, 687 41 Medlovice, IČ 00362166;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5375/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště:
- p. č. 3849/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel:
- p. č. 189/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Šarovy:
- p. č. 459/2, 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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2786/5, 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;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 698/31, ostatní plocha,
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- p. č. 698/58, ostatní plocha,
- p. č. 698/63, ostatní plocha,
- p. č. 698/71, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 259-165/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- p. č. 2194/14, ostatní plocha, o výměře 402 m2,
od města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 121-52/2005,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic:
- p. č. 43/4, ostatní plocha, o výměře 49 m2,
od obce Střížovice, se sídlem Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ 00287784;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- p. č. 240/5, ostatní plocha,
- p. č. 240/6, ostatní plocha,
- p. č. 243/2, ostatní plocha,
- p. č. 243/3, ostatní plocha,
- p. č. 244/2, ostatní plocha,
- p. č. 630/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Blazice, se sídlem Blazice 70, 768 61 Blazice, IČ
47930292;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2216/24, ostatní plocha,
- p. č. 2216/29, ostatní plocha,
- p. č. 2216/30, ostatní plocha,
- p. č. 2216/32, ostatní plocha,
- p. č. 2216/33, ostatní plocha,
- p. č. 2216/36, ostatní plocha,
- p. č. 2216/41, ostatní plocha,
- p. č. 2216/42, ostatní plocha,
- p. č. 2216/45, ostatní plocha,
- p. č. 2216/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Troubky-Zdislavice, se sídlem Troubky 10, 76802
Troubky-Zdislavice, IČ 00287822;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče:
- p. č. 860/9, ostatní plocha,
- p. č. 860/18, ostatní plocha,
- p. č. 860/19, ostatní plocha,
- p. č. 860/20, ostatní plocha,
- p. č. 860/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, se sídlem Náměstí 5, 75643 Kelč, IČ 00303925;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy:
- p. č. 250/15, 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;

7/26

Z11/14

16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 780/100, 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;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 1751/270, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2194 od České zbrojovky a. s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01
Uherský Brod, IČ 46345965, za cenu ve výši 15.920 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec, a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/40, ostatní plocha,
- p. č. 5427/72, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 77 od Jaroslava Machaly, bytem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod
za cenu ve výši 2.100 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 3003/85, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3519 od Ing. Ladislava Malůška, bytem Františka Kokeše 1057, 768 24
Hulín za cenu ve výši 1.050 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského Brodu:
a)
- p. č. 6296/11, ostatní plocha,
- p. č. 6296/17, ostatní plocha,
- p. č. 6296/21, ostatní plocha,
- p. č. 6296/23, ostatní plocha,
- p. č. 6296/27, ostatní plocha,
- p. č. 6296/42, ostatní plocha,
- p. č. 6296/53, ostatní plocha,
- p. č. 6296/57, ostatní plocha,
- p. č. 6296/74, ostatní plocha,
- p. č. 6296/86, ostatní plocha,
- p. č. 6296/90, ostatní plocha,
- p. č. 6296/100, ostatní plocha,
- p. č. 6296/116, ostatní plocha,
- p. č. 6296/122, ostatní plocha,
- p. č. 6296/127, ostatní plocha,
- p. č. 6296/155, ostatní plocha,
- p. č. 6296/160, ostatní plocha,
- p. č. 6296/162, ostatní plocha,
- p. č. 6296/175, ostatní plocha,
- p. č. 6296/178, ostatní plocha,
- p. č. 6296/185, ostatní plocha,
- p. č. 6296/200, ostatní plocha,
- p. č. 6296/204, ostatní plocha,
- p. č. 6296/209, ostatní plocha,
- p. č. 6327/8, ostatní plocha,
- p. č. 6327/15, ostatní plocha,
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- p. č. 6327/24, ostatní plocha,
- p. č. 6327/25, ostatní plocha,
- p. č. 6327/28, ostatní plocha,
- p. č. 6327/37, ostatní plocha,
- p. č. 6327/38, ostatní plocha,
- p. č. 6327/42, ostatní plocha,
- p. č. 6327/43, ostatní plocha,
- p. č. 6327/45, ostatní plocha,
- p. č. 6327/66, ostatní plocha,
- p. č. 6327/72, ostatní plocha,
- p. č. 6327/74, ostatní plocha,
- p. č. 6327/81, ostatní plocha,
- p. č. 6327/84, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1544 od ZEMASPOL Uherský Brod a. s., se sídlem U Korečnice 1770,
688 01 Uherský Brod, IČ 25509985, za cenu ve výši 74.500 Kč;
b)
- p. č. 6296/29, ostatní plocha,
- p. č. 6296/80, ostatní plocha,
- p. č. 6296/164, ostatní plocha,
- p. č. 6327/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 831 od Petra Jančaříka, bytem Šumice 132, 687 31 Šumice za cenu ve
výši 9.600 Kč;
c)
- p. č. 6296/148, ostatní plocha,
- p. č. 6296/149, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 723 od Boženy Jančaříkové, bytem Šumice 132, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 9.150 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/48, ostatní plocha,
- p. č. 2560/83, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1321 od Emilie Grasserové, bytem Lechowiczova 2841/17, 702 00
Ostrava a Oldřišky Olivkové, bytem Plk. Rajmunda Prchaly 278/81, 708 00 Ostrava za cenu
ve výši 650 Kč;
b)
- p. č. 2560/69, ostatní plocha,
- p. č. 2560/104, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 680 od Miroslavy Berkové, bytem Okružní 4567, 760 05 Zlín za cenu ve
výši 1.300 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 745/4, ostatní plocha,
- p. č. 1350/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 143 od Jana Cigánka, bytem Nivy I 2400, 760 01 Zlín za cenu ve výši
3.040 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- p. č. 69/4, ostatní plocha, spoluvlastnický podíl id.1/2,
zapsaného na LV č. 6 od Ferdinanda Netopila, bytem Vítězství 1051, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 150 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 5601 od Pavla Solaře, bytem Husova 165/5, 602 00 Brno za cenu ve
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výši 3.000 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8258/50, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 378 od Vladimíra Křenka, bytem Velké Karlovice 999, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 6.150 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
- p. č. 2051/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1149 od Marie Larišové, bytem Schwaigrova 1910/6, 700 30 Ostrava za
cenu ve výši 1.720 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště:
- p. č. 725/3, ostatní plocha,
- p. č. 726/14, ostatní plocha,
- p. č. 726/15, ostatní plocha,
- p. č. 1683/10, ostatní plocha,
- p. č. 1683/11, ostatní plocha,
- p. č. 1683/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1273 od VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 44962185, za cenu ve výši 77.800 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic:
- p. č. 993/35, ostatní plocha,
- p. č. 993/37, ostatní plocha,
- p. č. 993/117, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 962 od ZEMASPOL Uherský Brod a. s., se sídlem U Korečnice 1770,
688 01 Uherský Brod, IČ 25509985, za cenu ve výši 3.600 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 1642/21, lesní pozemek,
zapsaného na LV č. 1970 od Martina Kašpara, bytem Okružní 593, 763 21 Slavičín za cenu
ve výši 4.400 Kč;
předává
nemovité věci uvedené:
- v bodě A. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137;
- v bodech A. 2. - 16. a B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0167/Z07/13 ze dne 25.09. 2013 – písm. B., bod 16., písm. b);
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 –bod I. g) první a třetí odrážka;
- č. 0529/Z18/07 ze dne 20.06.2007 – bod I. uu).

12

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

10/26

Z11/14

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0261/Z11/14

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
obdarovaný:
1. pozemku:
- p. č. 2155/6, ostatní plocha, o výměře 2527 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 254-79/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Luhačovice a k. ú. Řetechov, do vlastnictví města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
2. pozemků
- p. č. 1142/1, ostatní plocha, o výměře 38 m2,
- p. č. 1044/37, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 601-197/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Huštěnovice, do vlastnictví obce Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ
00290971;
3. pozemků
- p. č. 6452/8, ostatní plocha, o výměře 336 m2,
- p. č. 7167/8, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
- p. č. 7167/5, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4602-229/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00291463;
4. pozemků:
- p. č. 422/2, ostatní plocha, o výměře 181 m2,
- p. č. 422/3, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- p. č. 422/4, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 53-37/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hostějov, do vlastnictví obce Hostějov, Hostějov 3, 687 41 Medlovice, IČ 00362166;
5. pozemků:
- p. č. 2216/15, ostatní plocha,
- p. č. 2216/22, ostatní plocha,
- p. č. 2216/34, ostatní plocha,
- p. č. 2216/35, ostatní plocha,
- p. č. 2216/37, ostatní plocha,
- p. č. 2216/38, ostatní plocha,
- p. č. 2216/39, ostatní plocha,
- p. č. 2216/40, ostatní plocha,
- p. č. 2216/43, ostatní plocha,
- p. č. 2216/44, ostatní plocha,
- p. č. 2216/47, ostatní plocha,
- p. č. 2216/48, ostatní plocha,
- p. č. 2216/49, ostatní plocha,
- p. č. 2216/50, ostatní plocha,
- p. č. 2216/52, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 641 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky, do vlastnictví
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obce Troubky-Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Troubky-Zdislavice, IČ 00287822;
6. pozemků:
- p. č. 565/5, ostatní plocha,
- p. č. 566/5, ostatní plocha,
- p. č. 566/6, ostatní plocha,
- p. č. 566/3, ostatní plocha,
- p. č. 566/4, ostatní plocha,
- p. č. 567/2, ostatní plocha,
- p. č. 567/3, ostatní plocha,
- p. č. 568/3, ostatní plocha,
- p. č. 568/4, ostatní plocha,
- p. č. 569/4, ostatní plocha,
- p. č. 569/5, ostatní plocha,
- p. č. 569/6, ostatní plocha,
- p. č. 569/7, ostatní plocha,
- p. č. 569/8, ostatní plocha,
- p. č. 569/9, ostatní plocha,
- p. č. 569/10, ostatní plocha,
- p. č. 569/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 144 pro obec a k. ú. Blazice, do vlastnictví obce Blazice, Blazice
70, 768 61 Blazice, IČ 47930292;
7. pozemků:
- p. č. 43/3, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 721/2, ostatní plocha, o výměře 17 m2,
- p. č. 721/3, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 120-53/2005, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic, do vlastnictví obce Střížovice, Střížovice 55, 768 21
Kvasice, IČ 00287784;
8. pozemku:
- p. č. 868/3, ostatní plocha, o výměře 407 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 80-8022/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.
ú. Lhota u Kelče, do vlastnictví města Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;
9. pozemku:
- p. č. 908/23, ostatní plocha, o výměře 56 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 112-8023/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.
ú. Komárovice, do vlastnictví města Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 4522/7, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště do vlastnictví COLORLAK, a. s., se sídlem Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686
03, IČ 49444964, za cenu 5.000 Kč ke které bude připočítána DPH v zákonné výši;
2. pozemku
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- p. č. 733/30, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 214 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště do vlastnictví VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o., se sídlem Uherské Hradiště Jarošov, Pivovarská 542, PSČ 686 01, IČ 44962185, za cenu 7.350 Kč za podmínky
uzavření kupní smlouvy, kterou se převádí nemovité věci - pozemky p. č. 725/3, ostatní
plocha, p. č. 726/14, ostatní plocha, p. č. 726/15, ostatní plocha, p. č. 1683/10, ostatní
plocha, p. č. 1683/11, ostatní plocha a. p. č. 1683/22, ostatní plocha, zapsané na LV č. 1273
pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44962185, za cenu ve
výši 77.800 Kč do vlastnictví Zlínského kraje;

C. směnu pozemků včetně jejich součástí a příslušenství:
pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje :
- p. č. 1784, ostatní plocha, v hodnotě 500 Kč,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava,
za pozemek ve vlastnictví obce Žlutava, Žlutava č. p. 271, 763 61 Napajedla, IČ 00284734:
- p. č. 1506/33, ostatní plocha, v hodnotě 500 Kč,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žlutava;
předává
nemovitou věc uvedenou:
- v bodě C. druhá odrážka tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni
jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

13

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0262/Z11/14

schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle
přílohy č. 0137-14Z-P02.

14

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0263/Z11/14

bere na vědomí
1. informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 0161-14ZP01 až č. 0161-14Z-P04;
2. zprávu o vyřešení dohadných položek za rok 2012 v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.
s., dle přílohy č. 0161-14Z-P05;
3. zprávu o konečné výši ztráty Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. za rok 2012, dle
přílohy č. 0161-14Z-P06;
4. předběžnou zprávu o výši a struktuře ztráty Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. za rok
2013, dle přílohy č. 0161-14Z-P07;
5. analýzu nárůstu počtu zaměstnanců v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s. od roku 2008
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do roku 2013, dle přílohy č. 0161-14Z-P08;
6. reálný plán stabilizace Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., dle přílohy 0161-14Z-P09;
ukládá
Radě Zlínského kraje uložit představenstvům nemocnic Zlínského kraje předložit nákupní
ceny patnácti nejdražších položek zvlášť účtovaného materiálu a patnácti nejdražších
položek zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

15

Zdravotnictví - poskytnutí úvěrů nemocnicím založeným Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0264/Z11/14

schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, ve výši 140.000.000 Kč s dobou
splatnosti k 30.04.2019 dle přílohy č. 0169-14Z-P04;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, ve výši 20.000.000 Kč s dobou splatnosti k
31.03.2019 dle přílohy č. 0169-14Z-P05;
c) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, ve výši 20.000.000 Kč s dobou splatnosti k 31.12.2016
dle přílohy č. 0169-14Z-P06;
d) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2014 dle přílohy č. 0169-14Z-P07.

16

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání majetku ZK k
hospodaření a změna zřizovací listiny

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0265/Z11/14

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se
sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, nemovitosti ve vlastnictví
Zlínského kraje nezapisované do katastru nemovitostí, a to:
a) stavbu zpevněných ploch, která je součástí pozemku p. č. 3242, zapsaném v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV
č. 5627 pro obec a k. ú. Vsetín,
b) stavbu oplocení, která je součástí pozemku p. č. 3243, zapsaném v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5627 pro
obec a k. ú. Vsetín;
schvaluje
dodatek č. 13 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0162-14Z-P03.

17

Doprava - navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost v roce 2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0266/Z11/14

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2014, dle přílohy č. 0131-14Z-P01;
2) uzavření dodatků č. 1 smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a všemi obcemi a městy Zlínského kraje, dle
vzoru schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2013, pod číslem usnesení
0226/Z10/13.

18

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0267/Z11/14

schvaluje
1) uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0132-14Z-P02;
b) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0132-14Z-P03;
c) město Uherské Hradiště, IČ 00291471,dle přílohy č. 0132-14Z-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0132-14Z-P05;
2) rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2014, dle přílohy č. 0132-14Z-P06.

19

Doprava - dodatek č. 19 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0268/Z11/14

schvaluje
dodatek č. 19 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, dle příloh č. 0129-14Z-P01 a č. 0129-14Z-P02.

20

Doprava - dodatky smluv s dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0269/Z11/14

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše
Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 0130-14Z-P02;
b) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791,
IČ 45192120, dle přílohy č. 0130-14Z-P03;
c) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0130-14Z-P04;
d) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.,
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 0130-14ZP05.
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21

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatky smluv

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0270/Z11/14

schvaluje
uzavření:
1. dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/0736/2013/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a o. p. s. Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, IČ 27744485, dle přílohy č. 1198-13Z-P02;
2. dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční půjčky z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/0737/2013/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a o. p. s. Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, IČ 27744485, dle přílohy č. 1198-13Z-P03.

22

Podpora mládežnického sportu 2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0271/Z11/14

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na Podporu mládežnického sportu v členění:
1. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
2. FC Slovácko o.s., IČ 22761209, ve výši 2.100.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (fotbal);
3. FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 450.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (fotbal);
4. FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 250.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
5. Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, IČ 70289361, ve výši 300.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (florbal);
6. Fotbalový club Zlín, IČ 67008127, ve výši 2.100.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
7. Handball club Zlín, IČ 49157582, ve výši 600.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
8. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 550.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
9. HC PSG Zlín, o.s., IČ 00531928, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (lední hokej);
10. SK Baťov 1930 o.s., IČ 22769285, ve výši 225.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
11. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, IČ 15530841, ve výši 350.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (basketbal);
12. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 360.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (atletika, házená, aerobik, veslování);
13. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 195.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (plavání, házená, skoky na trampolíně, severská kombinace, běh a
skoky na lyžích);
14. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 500.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal);
15. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, IČ 22676759, ve výši 1.400.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
16. Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ 00567931, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (volejbal);
17. Zlínský krajský fotbalový svaz, IČ 70935882, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal).
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23

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0272/Z11/14

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a
školská zařízení, dle příloh č. 0109-14Z-P01 až č. 0109-14Z-P04.

24

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0273/Z11/14

schvaluje
1) rozpočtové opatření ZZK/0008/2014 dle přílohy č. 0163-14Z-P05,
2) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 500.000 Kč se subjektem Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ
70850852, na financování provozu v roce 2014, dle přílohy č. 0163-14Z-P03.

25

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0274/Z11/14

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
lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2014, dle přílohy č. 0084-14Z-P01.

26

Sociální služby - předání majetku ZK k hospodaření a dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0275/Z11/14

předává
k hospodaření Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizaci, se sídlem Leoše
Janáčka 380, 763 26 Luhačovice, IČ 70850909, pozemek p. č. 14/2 - zahrada, pozemek p.
č. 2875 - ostatní plocha, pozemek p. č. 2841/1 - zahrada a pozemek p. č. 2841/2 - zahrada,
vše zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 11518 pro obec Luhačovice a k. ú. Luhačovice;
schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizace,
IČ 70850909, dle přílohy č. 0164-14Z-P01.

27

Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0276/Z11/14

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od 13.01.2014 do
10.03.2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P02;
schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0002/2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P06;
b) č. ZZK/0003/2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P07;
c) č. ZZK/0004/2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P08;
d) č. ZZK/0005/2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P09;
e) č. ZZK/0007/2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P10;
f) č. ZZK/0011/2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P11;
2. úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 0148-14Z-P04 v celkové
výši:
příjmy:
8.180.380 tis. Kč;
výdaje:
9.385.287 tis. Kč;
financování:
1.204.907 tis. Kč.

28

Dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0277/Z11/14

schvaluje
uzavření smluv s uvedenými obcemi o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na
zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí v
uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0186-14Z-P01, a to za podmínek uvedených v
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR dle
přílohy č. 0186-14Z-P02:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 120.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 120.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 120.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 120.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 120.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 120.000 Kč,
7 obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 120.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 170.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 220.000 Kč,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 120.000 Kč,
11. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 120.000 Kč,
12. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 120.000 Kč,
13. město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, ve výši 220.000 Kč,
14. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 170.000 Kč,
15. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 890.000 Kč,
16. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 120.000 Kč,
17. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 120.000 Kč,
18. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 120.000 Kč,
19. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 240.000 Kč,
20. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 120.000 Kč,
21. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 120.000 Kč,
22. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 920.000 Kč.
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Dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje a obcím na varovací systémy,
věcné prostředky požární ochrany

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0278/Z11/14

schvaluje
a) poskytnutí účelové investiční dotace obci Poličná, IČ 01265741, ve výši 300.000 Kč na
vybudování vyrozumívacího a varovacího systému;
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup nebo technické
zhodnocení věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí:
1. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 400.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
2. obec Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, ve výši 400.000 Kč, na nákup cisternové
automobilové stříkačky,
3. obec Dolní Bečva, IČ 00303747, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
4. obec Dolní Němčí, IČ 00290904, ve výši 400.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
5. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 400.000 Kč, na technické zhodnocení cisternové
automobilové stříkačky,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 500.000 Kč, na nákup cisternové automobilové
stříkačky,
7. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
8. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 350.000 Kč na nákup cisternové automobilové
stříkačky;
9. obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 300.000 Kč, na technické zhodnocení cisternové
automobilové stříkačky,
10. obec Lipová, IČ 46276084, ve výši 350.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
11. obec Nová Dědina, IČ 00287555, ve výši 240.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
12. obec Ostrata, IČ 70910740, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
13. obec Počenice - Tetětice, IČ 00287601, ve výši 245.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
14. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 280.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
15. obec Stříbrnice, IČ 00542229, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
16. obec Sulimov, IČ 00287792, ve výši 150.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
17. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
18. město Uherské Hradiště, IČ 00291471, ve výši 400.000 Kč, na nákup zásahového
dopravního automobilu,
19. obec Věžky, IČ 00287865, ve výši 245.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu,
20. obec Žlutava, IČ 00284734, ve výši 300.000 Kč, na nákup zásahového dopravního
automobilu;
c) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím na nákup nebo opravy
věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. obec Bělov, IČ 00287032, ve výši 150.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
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stříkačky,
2. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 230.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
3. obec Lípa, IČ 00568627, ve výši 20.000 Kč, na nákup elektrocentrály,
4. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 120.000 Kč, na opravu cisternové automobilové
stříkačky,
5. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 150.000 Kč, na nákup přenosného plovoucího
čerpadla a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků;
d) poskytnutí účelové investiční dotace Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, IČ
72052767, ve výši 2.000.000 Kč na pořízení zásahového dopravního automobilu.

30

Letecké muzeum Kunovice, návrh rozvoje, smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0279/Z11/14

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Zlínským krajem a městem
Kunovice, IČ 00567892, dle přílohy č. 0188-14Z-P02.

31

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje za II.
pololetí roku 2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0280/Z11/14

schvaluje
odměny za druhé pololetí roku 2013 členům komisí Rady Zlínského kraje, členům výborů
Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu Zlínského kraje, kteří nejsou
členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do
Krajského úřadu Zlínského kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0189-14Z-P02.

32

Směrnice SM/09/02/14 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci v
orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0281/Z11/14

schvaluje
1. směrnici SM/09/02/14 - Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci v orgánech
zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje, ve znění přílohy č. 0232-14Z-P01,
2. v souladu s čl. 2 odst. 1 směrnice SM/09/02/14 fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů kraje, měsíční
odměnu ve výši 1.500 Kč, s účinností od 01.04.2014.

33

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje za I.
čtvrtletí roku 2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0282/Z11/14

schvaluje
odměny za první čtvrtletí roku 2014 členům komisí Rady Zlínského kraje, členům výborů
Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu kraje, kteří nejsou členy
Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do krajského
úřadu Zlínského kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0231-14Z-P01.

34

Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0283/Z11/14

bere na vědomí
rezignaci MVDr. Stanislava Mišáka na funkci člena výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava;
volí
PaedDr. Petra Navrátila členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava.

35

Dotace na úseku životního prostředí a rozvoje venkova 2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0284/Z11/14

schvaluje
I. poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly PF02-14
Podprogramu na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0183-14Z-P02 v členění:
a) investiční dotace:
1. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 698.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/003
Regenerace hřbitova ve Stříbrnicích;
2. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 256.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/004
Autobusová zastávka u silnice III/49714;
3. Obec Ostrata, IČ 70910740, dotace ve výši 560.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/005
Rekonstrukce místní komunikace;
4. Obec Babice, IČ 00290777, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/011
Místní obslužná komunikace a komunikace pro pěší - ul. Školní;
5. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 224.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/012
Modernizace chodníku - odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně;
6. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 655.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/015
Opěrná zeď, parkoviště a chodník u zdravotního střediska;
7. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 400.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/017
Modernizace místní komunikace před hasičskou zbrojnicí v obci Branky;
8. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 404.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/018
Točna u Vodárky v obci Pozděchov;
9. Obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, dotace ve výši 270.000 Kč, na projekt
PF02-14DT1/019 Modernizace chodníku k Základní škole - "HURÁ ZE ŠKOLY";
10. Obec Střílky, IČ 00287776, dotace ve výši 265.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/022
Rekonstrukce chodníku Zámecká ve Střílkách;
11. Obec Jasenná, IČ 00284017, dotace ve výši 459.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/025
Stavební úpravy MK č. 2 Sokolská - 1. etapa;
12. Obec Karlovice, IČ 46276076, dotace ve výši 220.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/026

21/26

Z11/14

Rekonstrukce místní komunikace;
13. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 166.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/028
Rekonstrukce chodníků v Petrůvce podél komunikace II/493;
14. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 389.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/031
Rekonstrukce místní komunikace U Točny;
15. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 162.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/032
Revitalizace hřbitova Horní Lideč;
16. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 570.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/033
Komunikace od tvrze k parkovišti;
17. Obec Březůvky, IČ 00283843, dotace ve výši 287.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/034
Komunikace pro pěší podél silnice III/49023 Březůvky;
18. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 872.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/035
Revitalizace hřbitova v obci Kunovice;
19. Obec Loučka, IČ 00568643, dotace ve výši 252000 Kč, na projekt PF02-14DT1/036
Rekonstrukce chodníku v obci Loučka;
20. Obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, dotace ve výši 791.000 Kč, na projekt
PF02-14DT1/038 Rekonstrukce chodníku ulice Nový Svět, Kostelany nad Moravou;
21. Obec Šarovy, IČ 00837296, dotace ve výši 219.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/039
Silnice II/497: Šarovy - Bohuslavice; SO 102 - Chodníky, sjezdy;
22. Obec Němčice, IČ 00544604, dotace ve výši 234.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/040
Rekonstrukce chodníku;
23. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 79.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/042
Bezbariérové úpravy chodníku Drnovice - Výpusta, "část B";
24. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 192.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/043
Parkoviště u silnice II/150 v Komárně;
25. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/044
Hřbitov - rekonstrukce části areálu;
26. Obec Kladeruby, IČ 00303933, dotace ve výši 316.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/046
Modernizace chodníku před školou v obci Kladeruby za účelem zvýšení bezpečnosti
dopravy;
27. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, dotace ve výši 414.000 Kč, na projekt PF0214DT1/047 Rekonstrukce místní kominikace "Hájek" Bohuslavice nad Vláří;
28. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 323.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/048
Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce;
29. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 528.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/049
Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice;
30. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 240.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/052
Úprava napojení MK na silnici III/50736;
31. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/053
Chodník Rataje- Sobělice;
32. Obec Ústí, IČ 00851825, dotace ve výši 116.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/055
Stavební úpravy chodníku u silnice I/57 v obci Ústí (rekonstrukce a modernizace);
33. Obec Tichov, IČ 48471640, dotace ve výši 347.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/056
Zajištění bezpečného příchodu k veřejné hromadné dopravě v Tichově;
34. Obec Rokytnice, IČ 70805202, dotace ve výši 350.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/057
Stavební úpravy MK Malá Strana, Rokytnice;
35. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 293.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/059
Modernizace místni komunikace Horizont Mikulůvka;
36. Obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF0214DT1/060 Oplocení hřbitova a zpevněné plochy na pozemcích 1675/2 a 1675/4 v
kat.území Lhota u Vsetína;
37. Obec Slavkov, IČ 00291315, dotace ve výši 177.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/061
Revitalizace hřbitovního areálu Slavkov - Etapa 1;
38. Obec Ludslavice, IČ 00287466, dotace ve výši 178.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/062
Rekonstrukce místní komunikace - Ludslavice;
39. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 276.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/064
Rekonstrukce místní komunikace v obci Doubravy;
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b) neinvestiční dotace:
1. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 926.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/007
Úprava veřejného prostranství místní hřbitov 1. etapa;
2. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 494.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/016
Oprava oplocení a chodníků na hřbitově v Pohořelicích;
3. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 320.000 Kč, na projekt PF0214DT1/020 Zpevněná plocha u smuteční síně Osvětimany;
4. Obec Leskovec, IČ 00303984, dotace ve výši 79.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/027
Revitalizace areálu hřbitova v obci Leskovec;
5. Obec Nedakonice, IČ 00291153, dotace ve výši 229.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/029
Inovace hřbitova Nedakonice;
6. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 487.000 Kč, na projekt PF0214DT1/030 Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko-Solanec;
7. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 164.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/045
Oprava oplocení - hřbitov Mysločovice;
8. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 675.000 Kč, na projekt PF0214DT1/054 Revitalizace hřbitova Starý Hrozenkov;
9. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 314.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/058
Revitalizace hřbitovního areálu ve Vítonicích;
10. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 420.000 Kč, na projekt PF02-14DT1/063
Revitalizace hřbitovního areálu v Provodově na Malenisku včetně odstavné plochy a
zázemí.
II. poskytnutí investičních účelových dotací na realizace vodohospodářských projektů v
členění:
1. Obec Mikulůvka, IČ 00304107, ve výši 2.068.000 Kč, na realizaci stavby "Kanalizace a
ČOV Mikulůvka";
2. Obec Police, IČ 00635804, ve výši 125.000 Kč, na realizaci stavby "Splašková kanalizace
obce Police SO 01- SO 04 Splašková kanalizace, sběrač A8";
3. Obec Popovice, IČ 00291269, ve výši 2.336.000 Kč, na realizaci stavby "Kanalizační
přivaděč Popovice-Vésky";
III. poskytnutí neinvestičních účelových dotací a návratných finančních výpomocí pro Místní
akční skupiny v celkové výši 8.100.000 Kč, v členění:
a) neinvestiční dotace na superhrubou mzdu projektového manažera, náklady na pořízení
vybavení do výše 50.000 Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000
Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem):
1. Místní akční skupina Bojkovska, IČ 27012239, ve výši 116.700 Kč;
2. Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, IČ 27053458, ve výši 116.700 Kč;
3. Místní akční skupina Hříběcí hory, o. s., IČ 27002594, ve výši 116.700 Kč;
4. Místní akční skupina Staroměstsko, IČ 22707441, ve výši 116.700 Kč;
5. MAS Jižní Haná, o. p. s., IČ 29372232, ve výši 116.700 Kč;
b) návratná finanční výpomoc na superhrubou mzdu projektového manažera, náklady na
ekonomické a právní poradenství do výše 50.000 Kč, náklady na provoz kanceláře (energie,
nájem) :
1. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov , IČ 26662698, ve výši 500.000 Kč;
2. Místní akční skupina Hornolidečska o. s., IČ 26676109, ve výši 500.000 Kč;
3. Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s., IČ 27057593, ve výši 500.000 Kč;
4. MAS Východní Slovácko, IČ 27015777, ve výši 500.000 Kč;
5. Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, IČ 27016005, ve výši 230.000 Kč;
6. Místní akční skupina Ploština, IČ 27000354, ve výši 500.000 Kč;
7. Místní akční skupina Rožnovsko, IČ 27034925, ve výši 500.000 Kč;
8. Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., IČ 27056660, ve výši 500.000 Kč;
9. Luhačovské Zálesí, o.p.s., IČ 27735109, ve výši 500.000 Kč;
10. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o. s., IČ 22682252, ve výši
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400.000 Kč;
11. MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s., IČ 27017010, ve výši 370.000 Kč;
12. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s., IČ 27042979, ve výši 500.000 Kč;
13. Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o. s., IČ 28559908, ve výši 500.000 Kč;
14. Místní akční skupina Bojkovska, IČ 27012239, ve výši 233.300 Kč;
15. Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, IČ 27053458, ve výši 233.300 Kč;
16. Místní akční skupina Hříběcí hory, o. s., IČ 27002594, ve výši 233.300 Kč;
17. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o. s., IČ 27057607, ve výši 350.000
Kč;
18. Místní akční skupina Staroměstsko, IČ 22707441, ve výši 233.300 Kč;
19. MAS Jižní Haná, o. p. s., IČ 29372232, ve výši 233.300 Kč.
IV. uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z
rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem a Místními akčními skupinami dle
přílohy 0183-14Z-P08, v členění:
1. Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s., IČ 27057593, ke smlouvě č. D/2087/2013/STR;
2. Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, IČ 27016005, ke smlouvě č.
D/2088/2013/STR;
3. Místní akční skupina Hornolidečska, o. s., IČ 26676109, ke smlouvě č. D/2089/2013/STR;
4. Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, ke smlouvě č. D/2091/2013/STR;
5. Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o. s., IČ 28559908, ke smlouvě č.
D/2097/2013/STR;
6. MAS Východní Slovácko, IČ 27015777, ke smlouvě č. D/2099/2013/STR;
7. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o. s., IČ 22682252, ke smlouvě č.
D/2090/2013/STR
8. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov , IČ 26662698, ke smlouvě č. D/2092/2013;
9. MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s., IČ 27017010, smlouvě č. D/2093/2013/STR;
10. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s., IČ 27042979, ke smlouvě č.
D/2095/2013/STR;
11. Místní akční skupina Rožnovsko, IČ 27034925, ke smlouvě č. D/2096/2013/STR;
12. Místní akční skupina Ploština, IČ 27000354, ke smlouvě č. D/2084/2013/STR;
13. Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., IČ 27056660, ke smlouvě č.
D/2098/2013/STR;
V. poskytnutí účelové dotace Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě, IČ 75040425, ve výši 3.500.000 Kč v členění:
a) investiční dotaci ve výši 3.320.000 Kč na neuznatelné investiční náklady, které nelze
hradit z ROP SM oblast podpory 1.3. projektu "Cyklostezka podél Baťova kanálu - KvasiceBělov - Otrokovice" a na náklady z věcných břemen;
b) neinvestiční dotaci ve výši 180.000 Kč na náklady související s projektem "Cyklostezka
podél Baťova kanálu - Kvasice- Bělov - Otrokovice" - nájem pozemku po dobu realizace
stavby;
VI. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a bezúročné
půjčky z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1451/2012/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a
obcí Seninka, IČ 00635821, dle přílohy č. 0183-14Z-P10
VII. zrušení usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0209/Z10/13 ze dne 18.12.2013,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2014, v části
8. Závazné vztahy vůči jiným subjektům, bod 8.6. Dotace ostatním subjektům - závazný
ukazatel „Podprogram na podporu obnovy venkova“, týkající se subjektů Místních akčních
skupin dle přílohy č. 0183-14Z-P11;
VIII. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2014 dle přílohy č. 0183-14Z-P12.
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36

Kultura - dodatek zřizovací listiny 14|15 Baťův institut, p.o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0285/Z11/14

schvaluje
dodatek č. 2 ke Zřizovací listině 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČ 72563346,
dle přílohy č. 0173-14Z-P01.

37

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0286/Z11/14

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s., Zlín", IČ 00350834, ve výši
7.000 Kč na Krajský přebor mladšího žactva v atletice;
2. Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, ve výši 7.000 Kč na 12.
ročník turistické akce "Přátelství bez hranic";
3. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, ve výši 7.000 Kč na Krajské kolo
přeboru škol v orientačním běhu.

38

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2012-2013

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0287/Z11/14

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 20122013, ve znění přílohy č. 0217-14Z-P02.

39

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 10. a 11. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0288/Z11/14

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 10. a 11. zasedáním Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 0149-14Z-P01.
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Zlín 19. března 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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