Z16/15

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 29.04.2015

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0447/Z16/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0294-15Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0448/Z16/15

bere na vědomí
1.

odstoupení z funkce člena Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva
Zlínského kraje, Ing. Dalibora Maniše, MPA, ke dni 01.04.2015;

2.

odstoupení z funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Dalibora Maniše, MPA, ke dni 01.04.2015;

3.

odstoupení z funkce členky Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí
a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje, Andrey Záhořákové, ke dni 01.04.2015;

odvolává
Mgr. Josefa Nováka z funkce předsedy Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského
kraje ke dni 29.04.2015;

volí
4.

Mgr. Josefa Nováka do funkce předsedy Výboru pro strategický rozvoj a investice
Zastupitelstva Zlínského kraje ke dni 30.04.2015;

5.

MUDr. Evu Vančurovou do funkce předsedkyně Výboru pro kulturu a památky
Zastupitelstva Zlínského kraje ke dni 30.04.2015;

6.

Mgr. Zdeňka Melichárka, Ph.D. do funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje ke dni 30.04.2015;

7.

Milana Zemana do funkce člena Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní
prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje ke dni 30.04.2015.
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3

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0449/Z16/15

schvaluje
poskytnutí:
a) neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč obci Kateřinice, IČ 00303917, na pořádání motivačního semináře k
soutěži Vesnice roku v roce 2015;
2) ve výši 25.000 Kč pobočnému spolku Klub Českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ
70902003, Napajedla, na pořádání 3. ročníku Festivalu amatérských turistických filmů a
fotografií Zlín, v roce 2015;
3) ve výši 15.000 Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, na pořádání
společného setkáním k 10. výročí činnosti Střediska rané péče EDUCO Zlín, v roce 2015;
4) ve výši 10.000 Kč obci Huslenky, IČ 00303828, na pořádání akce "Huslenské slavnosti
2015";
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0315-15Z-P03;
5) ve výši 30.000 Kč pobočnému spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, na secvičování a vzdělávání členů Humanitární jednotky OS ČČK Zlín v roce 2015,
s termínem vyúčtování do 31.12.2015;
6) ve výši 100.000 Kč pobočnému spolku ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ
70925003, na činnost Krajského servisního centra sportu v roce 2015, s termínem vyúčtování
do 31.01.2016;
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0315-15Z-P04;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2015 dle přílohy č. 0315-15Z-P02.

4

Finanční dar městu Uherský Brod

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0450/Z16/15

schvaluje
finanční dar ve výši 400.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, na finanční podporu
pozůstalých po tragické události dne 24.02.2015 v Uherském Brodě.

5

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0451/Z16/15

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární
ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí v členění:
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,
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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 120.000 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
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v příloze
č. 0195-15Z-P01, a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0195-15Z-P02.

6

Projekt "Bezpečné branky II." - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0452/Z16/15

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v maximální výši 1.500.000 Kč Zlínskému krajskému
fotbalovému svazu, IČ 70935882, na realizaci projektu “Bezpečné branky II.“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0286-15Z-P03.

7

Příspěvkové organizace - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
a investiční příspěvky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0453/Z16/15

schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 55.501.000 Kč příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, a
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2015 ve výši
55.501.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na realizaci akce "Technologické vybavení
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. ", dle přílohy č. 0289-15Z-P01;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace, kterou dochází ke snížení
poskytnutého investičního příspěvku o 140.000 Kč na celkovou výši 37.592.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na
realizaci akce "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie",
dle přílohy č. 0289-15Z-P02;
3. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje
poskytnutá návratná finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje na výši 38.531.000 Kč, a
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to s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ
14450500, na realizaci akce "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace
úspor energie", dle přílohy č. 0289-15Z-P03.

8

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0454/Z16/15

schvaluje
8.

demolici neupotřebitelného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, který je svěřen k
hospodaření Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, a to
stavby garáží jako součásti pozemku p. č. 30/4, k. ú. Buchlovice, vedené v majetkové
evidenci Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. pod inventárním číslem
950 549, pořizovací cena 121.989 Kč, zůstatková cena k 01.04.2015 ve výši 111.840 Kč,
dle přílohy č. 0205-15Z-P02;
9. demolici majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, a to stavby mycí rampy jako součásti
pozemku p. č. 15012, k. ú. Vsetín, vedené v majetkové evidenci Zlínského kraje pod
inventárním číslem KUZLH000MTZR, pořizovací cena 39.593 Kč, zůstatková cena k
01.04.2015 ve výši 22.679 Kč, dle přílohy č. 0205-15Z-P03;
10. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2015, dle přílohy č. 0205-15Z-P04.

9

Roční zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0455/Z16/15

bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2014, dle přílohy č. 0290-15ZP01.

10

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0456/Z16/15

rozhodlo
a) o prominutí povinnosti úhrady penále ve výši 35.332 Kč, vyměřeného organizaci Sdružení
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 75040425, Platebním výměrem č. 2/2015/IAK na odvod penále za
porušení rozpočtové kázně ze dne 12.01.2015 č. j. KUZL 2417/2015/IAK, viz příloha č. 014115Z-P08;
b) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 30.917 Kč a části penále ve výši 11.594
Kč, vyměřeného organizaci Mateřské škole Uherský Brod, Obchodní 1639, 688 01 Uherský
Brod, IČ 70991928, Platebním výměrem č. 7/2015/IAK na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně dne 28.01.2015, viz příloha č. 0141-15Z-P12;
c) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 3.882 Kč a části penále ve výši 2.392
Kč, vyměřeného organizaci Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, tř.
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Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice, IČ 71008110, Platebním výměrem č. 10/2015/IAK na
odvod a penále za porušení rozpočtové kázně dne 28.01.2015, č. j. KUZL 6824/2015/IAK, viz
příloha č. 0141-15Z-P18;

bere na vědomí
Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
- ze dne 27. ledna 2015 č. j. KUZL 6757/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické škole Kroměříž,
Albertova 4261, 767 26 Kroměříž, IČ 00637939, uloženého Platebním výměrem č. 22/2014
EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 12. prosince 2014 č. j. KUZL 73857/2014
ve výši 37.296,85 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
na 37.297 Kč). Promíjí se částka 4.096,85 Kč a nepromíjí se částka 33.200 Kč, viz příloha č.
0141-15Z-P03;
- ze dne 28. ledna 2015 č. j. KUZL 6816/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické škole Kroměříž,
Albertova 4261, 767 26 Kroměříž, IČ 00637939, uloženého Platebním výměrem č. 24/2014
EKO na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 22. prosince 2014 č. j. KUZL
76051/2014 ve výši 19.416,71 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, na 19.417 Kč). Promíjí se částka 2.133 Kč a nepromíjí se částka 17.284 Kč, viz
příloha č. 0141-15Z-P04;
- ze dne 26. ledna 2015 č. j. KUZL 5156/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnázia Uherské Hradiště, Velehradská
třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, uloženého Platebním výměrem č. 23/2014
EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 18. prosince 2014 č. j. KUZL 75416/2014
ve výši 15.264,50 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
na 15.265 Kč). Promíjí se částka 14.171 Kč a nepromíjí se částka 1.093,50 Kč, viz příloha č.
0141-15Z-P06;
- ze dne 6. března 2015 č. j. KUZL 15425/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední průmyslové škole polytechnické Centru odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, uloženého
Platebním výměrem č. 6/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 2. února
2015 č. j. KUZL 8032/2015 ve výši 568.376,70 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, na 568.377 Kč). Promíjí se částka 566.176,70 Kč a nepromíjí se
částka 2.200 Kč, viz příloha č. 0141-15Z-P16.

11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0457/Z16/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti spol. VESELÝ
GRUNT s. r. o., se sídlem Janová 279, PSČ 755 01 Janová, IČ 28612345, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemku p. č. 2992/17, ostatní plocha/silnice,
odděleného geometrickým plánem č. 711-288a/2014 z pozemku p. č. 772/7, vše v k. ú.
Janová , v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 450 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Matouškové
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Ludmily, bytem Olešná č. ev. 18, PSČ 338 24 Němčovice, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/4976 na pozemku p. č. 2356/4, ostatní plocha/silnice,
odděleného geometrickým plánem č. 655-119/2014 z pozemku p. č. 2355, vše v k. ú.
Pohořelice u Napajedel, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 356 Kč;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Lesy České
republiky, s. p., se sídlem, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451,
strpět:
- umístění tělesa silnice II/492 na celých pozemcích p. č. 1570/5, p. č. 1631/20, p. č. 1631/21,
p. č. 1631/22, p. č. 2196/9, p. č. 2198/64, p. č. 2198/47, oddělených z původních pozemků
geometrickým plánem č. 1357-4412/2014 a č. 1371-4448/2014, v obci Pozlovice a k. ú.
Pozlovice, vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice na dobu existence stavby,
- umístění tělesa pozemní (účelové) komunikace na celých pozemcích p. č. 1568/20, p. č.
1568/21, p. č. 1570/6, p. č. 1570/7, p. č. 1587/10, p. č. 1587/11, 1587/12, p. č. 2196/8, p. č.
2196/11, 2196/12, p. č. 2198/68, p. č. 2198/76, p. č. 2198/77, oddělených z původních
pozemků geometrickým plánem č. 1357-4412/2014, v obci Pozlovice a k. ú. Pozlovice, vstup
a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou
stavby této pozemní komunikace na dobu existence stavby,
za jednorázovou úplatu ve výši 111.720,- Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti B.F.P.,
Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r. o., se sídlem Loučka, PSČ 756 44, IČ 45806527, strpět:
- uložení a provozování teplovodních rozvodů - horkovodu v rámci stavby "Vsetínská
nemocnice, a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství" v části pozemku p. č. 3250,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 6976-3/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou teplovodních rozvodů - horkovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti města
Vsetín, se sídlem Svárov 1080, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 00304450, strpět:
- uložení a provozování teplovodních rozvodů - horkovodu v rámci stavby "Vsetínská
nemocnice, a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství" v části pozemku p. č. 14632/18,
ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
6976-3/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou teplovodních rozvodů - horkovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.320 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 490-001 a propustků jako součástí silnice č.
II/490 v rámci stavby "Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice", vše na pozemku ve
zjednodušené evidenci PK 1922/1, v k. ú. Bohuslavice u Zlína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 713-113/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže mostu ev. č. 490-001 a propustků,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.765 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 150-091 jako součásti silnice č. II/150 v rámci
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stavby "Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okr. KM/VS; PD č. 4 Komárno,
průtah obcí, SO 2.203 - most ev. č. 150-091", na pozemcích p. č. 717/2, p. č. 717/3, p. č.
717/4, p. č. 717/5, vše vodní plocha, v k. ú. Komárno, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č.1104b-8303/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže mostu ev. č. 150-091,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.566 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby rámového propustku jako součásti silnice č. II/432 v rámci
stavby "Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí", na pozemku p. č. 1466/2, vodní plocha, v k.
ú. Cetechovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 189-339/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže rámového propustku v km 0,364,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.640 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby propustku v km 0,703 vč. úpravy koryta jako součástí silnice
č. II/150 v rámci stavby "Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okresů KM-VS,
silnice III/43810, III/4389: Loukov - Libosváry: 1. etapa: Osíčko - hranice okresů KM-VS“, PD
č. 1 Loukov - Osíčko, SO 2.205 Rekonstrukce propustku (přítok Moštěnky), SO 2.301 Úprava
toku (přítok Moštěnky), na pozemcích p. č. 935/1 a p. č. 935/2, oba vodní plocha, v k. ú.
Příkazy u Osíčka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1091598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže propustku v km 0,703 vč. úpravy koryta,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.706 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby propustku v km 1,005 jako součásti silnice č. II/150 v rámci
stavby "Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okresů KM-VS, silnice III/43810,
III/4389: Loukov - Libosváry: 1. etapa: Osíčko - hranice okresů KM-VS“ PD č. 2 Osíčko,
průjezdní úsek obcí, SO 2.101.2 Osíčko (intravilán - komunikace), na pozemku p. č. 930,
vodní plocha, v k. ú. Příkazy u Osíčka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1091-598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže propustku v km 1,005,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.584 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 150-090 vč. úpravy koryta jako součástí silnice
č. II/150 v rámci stavby „Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okresů KM-VS,
silnice III/43810, III/4389: Loukov - Libosváry: 1. etapa: Osíčko - hranice okresů KM-VS“ PD
č. 3 Osíčko - Komárno, SO 2.202 Most ev.č. 150-090, SO 2.302 Úprava toku, na pozemku p.
č. 717/4, vodní plocha, v k. ú. Komárno, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1001-598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže mostu ev. č. 150-090 a úpravy koryta,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.818 Kč + DPH;
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12. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České dráhy, a.
s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Praha 1, IČ 709 94 226, strpět:
- umístění a provozování kanalizace k odvádění vod ze silnice III/49016 v pozemku p. č.
3627/1, ostatní plocha/dráha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveným následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou a rekonstrukcí této
kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 29.280 Kč + DPH;
13. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České dráhy, a.
s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Praha 1, IČ 70994226, strpět:
- zřízení a provozování silničního tělesa (konstrukce vozovky, železobetonové vany,
odvodnění silnice - vpusti a přípojky do kanalizace, zárubních zdí v podjezdu) v rámci stavby
"Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD v Uherském Hradišti" na pozemku p.
č. 788/23, ostatní plocha/dráha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveným zpracovaným
geometrickým plánem č. 1567-254/2005,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek při výkonu činností souvisejících s provozem,
opravami a údržbou silničního tělesa,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 178.800 Kč + DPH;
14. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti spol. Vsacko
Hovězí a. s., se sídlem Janová 266, PSČ 755 01 Janová, IČ 25366734, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemcích p. č. 2992/33, p. č. 2992/14, p. č.
2992/13, p. č. 2992/12, p. č. 2992/10, oddělených z původních pozemků geometrickým
plánem č. 711-288a/2014, vše ostatní plocha/silnice v k. ú. Janová, v rozsahu trvalého záboru
celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.550 Kč + DPH;

bere na vědomí
vyřazení nemovitého majetku z vlastnictví kraje na základě potvrzení o odstranění
stavby vydaného dne 05.02.2015 Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem
stavebního řádu, a to:
- objektu bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 2329 k. ú. Krásno nad Bečvou, který byl
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1531 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou;
předává
nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. -3., 6. -14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice:
- p. č. 197/10, ostatní plocha,
- p. č. 632/29, ostatní plocha,
- p. č. 632/30, ostatní plocha,
- p. č. 632/31, ostatní plocha,
- p. č. 648/2, ostatní plocha,
- p. č. 752/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice, IČ 00291161;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Rajnochovice:
a)
- p. č. 2159/11, ostatní plocha,
- p. č. 2231/6, ostatní plocha,
- p. č. 2231/7, ostatní plocha,
- p. č. 2231/8, ostatní plocha,
- p. č. 2231/10, ostatní plocha,
- p. č. 2231/11, ostatní plocha,
- p. č. 2231/14, ostatní plocha,
- p. č. 2231/16, ostatní plocha,
- p. č. 2231/19, ostatní plocha,
- p. č. 2231/20, ostatní plocha,
- p. č. 2231/21, ostatní plocha,
- p. č. 2231/22, ostatní plocha,
- p. č. 2231/23, ostatní plocha,
- p. č. 2231/29, ostatní plocha,
- p. č. 2231/30, ostatní plocha,
- p. č. 2231/36, ostatní plocha,
- p. č. 2231/39, ostatní plocha,
- p. č. 2231/50, ostatní plocha,
- p. č. 2231/56, ostatní plocha,
- p. č. 2231/58, ostatní plocha,
- p. č. 2231/59, ostatní plocha,
- p. č. 2231/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice,
IČ 00287661;
b)
- id. ½ p. č. 2159/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1142 od obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice, IČ
00287661;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic:
- p. č. 188/2, ostatní plocha,
- p. č. 189/8, ostatní plocha,
- p. č. 189/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ 00287954;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Zlobice:
- p. č. 434/10, ostatní plocha,
- p. č. 434/13, ostatní plocha,
- p. č. 399/8, ostatní plocha,
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- p. č. 399/9, ostatní plocha,
- p. č. 399/12, ostatní plocha,
- p. č. 399/14, ostatní plocha,
- p. č. 399/16, ostatní plocha,
- p. č. 399/17, ostatní plocha,
- p. č. 422/27, ostatní plocha,
- p. č. 422/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ 00287954;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí:
- p. č. 1093/29, 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. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
a)
- p. č. 279/10, ostatní plocha,
- p. č. 279/11, ostatní plocha,
- p. č. 279/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 24 od Zdeňka Servuse, bytem Kotojedy 27, 767 01 Kroměříž za cenu ve
výši 3.450 Kč;
b)
- p. č. 273/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 499 od Římskokatolické farnosti svatého Mořice Kroměříž, se sídlem
Stojanovo náměstí 5, 767 01 Kroměříž, IČ 65268831 za cenu ve výši 2.050 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy:
- p. č. 85/2, ostatní plocha,
- p. č. 85/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 4420 od Ing. Vojtěcha Kubíka, bytem U rybníčka 635, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 57.900 Kč;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1102-8302/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 820/2, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
od manželů Josefa a Františky Vašinových, oba bytem č. p. 36, 768 71 Komárno za cenu ve
výši 100 Kč;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1101-598/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Komárno:
a)
- p. č. 822/8, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
od manželů Václava a Marie Matušů, oba bytem č. p. 38, 768 71 Komárno za cenu ve výši
1.400 Kč;
b)
- p. č. 822/9, ostatní plocha, o výměře 69 m2,
od Ing. Karla Tvrdoně, bytem Švermova 255/8, 625 00 Brno - Bohunice a Stanislava Tvrdoně,
bytem Přílepy 79, 769 01 Přílepy za cenu ve výši 3.450 Kč;
5.

oddělených

z původních

pozemků geometrickým plánem č. 1100-8291/2014,
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Komárno:
a)
- p. č. 819/21, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
od manželů Ladislava Pauka a Zdenky Paukové, oba bytem č. p. 54, 768 71 Komárno za
cenu ve výši 1.550 Kč;
b)
- p. č. 819/40, ostatní plocha, o výměře 171 m2,
- p. č. 819/54, ostatní plocha, o výměře 669 m2,
od Mgr. Jiřího Mati, bytem Lipnická 1684, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši
42.000 Kč;
c)
- p. č. 819/50, ostatní plocha, o výměře 73 m2,
od Ludmily Maťové, bytem Nádražní 450, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši
3.650 Kč;
d)
- p. č. 819/10, ostatní plocha, o výměře 120 m2,
- p. č. 819/59, ostatní plocha, o výměře 195 m2,
od Šárky Martinákové, bytem Loučka 25, 756 44 Loučka za cenu ve výši 15.750 Kč;
e)
- p. č. 819/34, ostatní plocha, o výměře 123 m2,
od Jindřišky Pavlunové, bytem Babice 26, 756 43 Kelč za cenu ve výši 6.150 Kč;
f)
- p. č. 819/23, ostatní plocha, o výměře 46 m2,
od Mgr. Ivany Valentíkové, bytem č. p. 57, 768 71 Komárno za cenu ve výši 2.300 Kč;
g)
- p. č. 819/30, ostatní plocha, o výměře 58 m2,
od manželů Josefa a Marty Šindelkových, bytem č. p. 96, 768 71 Komárno za cenu ve výši
2.900 Kč;
h)
- p. č. 819/39, ostatní plocha, o výměře 208 m2,
od Ladislava Mašlaně a Elišky Mašlaňové, oba bytem č. p. 93, 768 71 Komárno za cenu ve
výši 10.400 Kč;
i)
- p. č. 819/22, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 819/28, ostatní plocha, o výměře 55 m2,
- p. č. 819/60, ostatní plocha, o výměře 194 m2,
od Marie Blablové, bytem Kostelní 135, 768 24 Hulín za cenu ve výši 14.500 Kč;
j)
- p. č. 819/32, ostatní plocha, o výměře 133 m2,
- p. č. 819/53, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
od Zdeňka Tvrdoně, bytem č. p. 26, 768 71 Komárno za cenu ve výši 6.850 Kč;
k)
- p. č. 819/41, ostatní plocha, o výměře 124 m2,
- p. č. 819/55, ostatní plocha, o výměře 198 m2,
od Jindřišky Hradilové, bytem Všechovice 10, 753 53 Všechovice za cenu ve výši 16.100 Kč;
l)
- p. č. 819/11, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
- p. č. 819/46, ostatní plocha, o výměře 114 m2,
- p. č. 819/48, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 819/49, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
od Marie Hruškové, bytem č. p. 9, 768 71 Komárno za cenu ve výši 11.600 Kč;
m)
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- p. č. 819/8, ostatní plocha, o výměře 83 m2,
od Blanky Jůnové, bytem Komenského 226, 273 06 Libušín za cenu ve výši 4.150 Kč;
n)
- p. č. 819/2, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
- p. č. 819/62, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- p. č. 819/14, ostatní plocha, o výměře 77 m2,
- p. č. 819/36, ostatní plocha, o výměře 67 m2,
od Jiřího Petříka, bytem č. p. 4, 768 71 Komárno za cenu ve výši 15.200 Kč;
o)
- p. č. 819/20, ostatní plocha, o výměře 24 m2,
- p. č. 819/26, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
od Ladislava Icely, bytem č. p. 62, 768 71 Komárno za cenu ve výši 4.500 Kč;
p)
- p. č. 819/45, ostatní plocha, o výměře 112 m2,
od Jany Kupkové, bytem Škroupova 1386/2, 736 01 Havířov – Podlesí a od Stanislavy
Kutějové, bytem Havlíčkova 1735/86, 767 01 Kroměříž za cenu ve výši 5.600 Kč;
q)
- p. č. 819/58, ostatní plocha, o výměře 128 m2,
- p. č. 819/12, ostatní plocha, o výměře 55 m2,
- p. č. 819/5, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
od Petra Halfara, bytem č. p. 61, 768 71 Komárno za cenu ve výši 10.200 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
a)
- p. č. 1257/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 19 od Rostislava Dubjáka a Ludmily Dubjákové, oba bytem Podhradní
Lhota 12, 768 71 Podhradní Lhota za cenu ve výši 500 Kč;
b)
- p. č. 1257/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 110 od manželů Aloise Staši a Marie Stašové, oba bytem Podhradní
Lhota 1, 768 71 Podhradní Lhota za cenu ve výši 11.200 Kč;
c)
- p. č. 1257/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 264 od Pavla Pavlištíka, bytem Podhradní Lhota 40, 768 71 Podhradní
Lhota a od Radomíra Pavlištíka, bytem Kálalova 804/5, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu ve
výši 1.900 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 2808/27, ostatní plocha,
- p. č. 2808/73, ostatní plocha,
- p. č. 2820/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2141 od PharmDr. Dagmar Malénkové, bytem 6. května 556, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 53.250 Kč;
b)
- p. č. 2236/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3518 od A.S.A. skládka Bystřice, s. r. o., se sídlem Cihelna 1600, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 26227959, za cenu ve výši 30.800 Kč;
c)
- p. č. 2639/87, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 307 od Heleny Matuštíkové, bytem Meziříčská 559, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 850 Kč;
d)
- p. č. 2232/21, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 211 od Oldřicha Galasovského a Zdeňka Galasovského, oba bytem
Hostýnská 397, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 3.600 Kč;
e)
- p. č. 2808/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 6468 od Miroslava Gregora, bytem Masarykovo nám. 68, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 26.550 Kč;
8. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1636-288/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Hovězí:
a)
- p. č. 16535/48, ostatní plocha, o výměře 49 m2,
od Miroslava Mikeše, bytem Hovězí 563, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 2.450 Kč;
b)
- p. č. 16535/42, ostatní plocha, o výměře 84 m2,
od Evy Podešvové, bytem Janová 63, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 4.200 Kč;
c)
- p. č. 16535/46, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
od Josefa Čokavce, bytem Hovězí 211, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 2.550 Kč;
d)
- p. č. 16535/34, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
od Ladislava Valíčka, bytem Hovězí 135, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 1.500 Kč;
e)
- p. č. 16535/55, ostatní plocha, o výměře 76 m2,
od Marie Smejkalové, bytem Hovězí 403, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.800 Kč;
f)
- p. č. 16535/47, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
od Ludmily Soukupové, bytem Hovězí 286, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.400 Kč;
g)
- p. č. 16535/35, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
od Jaroslava Mazáče, bytem Hovězí 595, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 1.400 Kč;
h)
- p. č. 16535/24, ostatní plocha, o výměře 59 m2,
od Jana Skláře, bytem Hovězí 8, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 2.950 Kč;
ch)
- p. č. 16535/30, ostatní plocha, o výměře 67 m2,
od Jaroslava Laži, bytem Rodinná 865, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.350 Kč;
i)
- p. č. 16535/53, ostatní plocha, o výměře 64 m2,
od Jarmily Pončíkové, bytem Halenkov 77, 756 03 Halenkov za cenu ve výši 3.200 Kč;
j)
- p. č. 16535/52, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
od manželů Jaromíra a Mgr. Olgy Řezníčkových, oba bytem Hovězí 30, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 3.550 Kč;
k)
- p. č. 16535/56, ostatní plocha, o výměře 50 m2,
od manželů Josefa a Marie Sklářových, oba bytem Hovězí 401, 756 01 Hovězí za cenu ve
výši 2.500 Kč;
l)
- p. č. 16535/23, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 16535/71, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 16535/66, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
od Marie Bogarové, bytem Hovězí 98, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.850 Kč;
m)
- p. č. 16535/15, ostatní plocha, o výměře 39 m2,
- p. č. 16535/16, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
od manželů Mgr. Karla a Mgr. Jany Potockých, oba bytem Hovězí 455, 756 01 Hovězí za
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cenu ve výši 2.550 Kč;
n)
- p. č. 16535/38, ostatní plocha, o výměře 88 m2,
- p. č. 16535/51, ostatní plocha, o výměře 74 m2,
od Marie Chrástecké, bytem Hovězí 364, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 8.100 Kč;
o)
- p. č. 16535/65, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 16535/67, ostatní plocha, o výměře 53 m2,
od Hany Kostkové, bytem Hovězí 681, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 5.200 Kč;
p)
- p. č. 16535/26, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
- p. č. 16535/27, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
od Jaroslava Pončíka, bytem Hovězí 270, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.850 Kč;
q)
- p. č. 16535/13, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- p. č. 16535/43, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
od Marie Valešové, bytem Janová 29, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.850 Kč;
r)
- p. č. 16535/37, ostatní plocha, o výměře 153 m2,
od Ing. Zdeňka Trčálka, bytem Ústí 12, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 7.650 Kč;
s)
- p. č. 16535/3, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
od Pavla Řezníčka, bytem 9. května 1605, 742 58 Příbor za cenu ve výši 800 Kč;
t)
- p. č. 16535/20, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
od Petry Dohnalové, bytem Hovězí 581, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 700 Kč;
u)
- p. č. 16535/19, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
od manželů Mgr. Tomáše a Mgr. Soni Hadašových, oba bytem Družstevní 1180, 755 01
Vsetín za cenu ve výši 650 Kč;
v)
- p. č. 16535/18, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
od Růženy Janušové, bytem Hovězí 155, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 750 Kč;
w)
- p. č. 16535/7, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
od Josefa Šipuly, bytem Janová 43, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 750 Kč;
x)
- p. č. 16535/64, ostatní plocha, o výměře 100 m2,
od Aleny Šulákové, bytem Huslenky 590, 756 02 Huslenky za cenu ve výši 5.000 Kč;
y)
- p. č. 16535/58, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
od Tomáše Machaly, bytem třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno za cenu ve výši 550 Kč;
z)
- p. č. 16535/41, ostatní plocha, o výměře 88 m2,
od Ing. Michala Zubíčka, bytem Ratiboř 39, 756 21 Ratiboř u Vsetína za cenu ve výši 4.400
Kč;
aa)
- p. č. 16535/4, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
- p. č. 16535/44, ostatní plocha, o výměře 55 m2,
od Ivana Janiše, bytem Okružní 443, Rokytnice, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.450 Kč;
bb)
- p. č. 16535/21, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
od Evy Kubíčkové, bytem Beskydská 1718, 738 01 Frýdek Místek a Jany Mizerové, bytem
Václavovická 1076, 739 34 Šenov za cenu ve výši 3.250 Kč;
cc)
- p. č. 16535/8, ostatní plocha, o výměře 52 m2,
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od manželů Vítězslava a Marie Korytářových, oba bytem Štěpánská 1886, 755 01 Vsetín za
cenu ve výši 2.600 Kč;
dd)
- p. č. 16535/11, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
od Milana Grygara, bytem Janová 234, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 650 Kč;
ee)
- id. podíl ve výši ½ p. č. 16535/22, ostatní plocha, o výměře 63 m2,
od Zbyňka Mikeše, bytem Hovězí 753, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 1.575 Kč;
ff)
- p. č. 16535/54, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
- p. č. 16535/68, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
- p. č. 16535/69, ostatní plocha, o výměře 321 m2,
od Vsacko Hovězí a.s., se sídlem Janová 266, 755 01 Vsetín, IČ: 25366734, za cenu ve výši
22.850 Kč;
gg)
- id. podíl ve výši ¼ p. č. 16535/57, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
od Antonína Mikeše, bytem Hovězí 572, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 388 Kč;
9. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 711-288a/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Janová:
a)
- p. č. 2992/2, ostatní plocha, o výměře 128 m2,
od Pavla Petřeka, bytem Janová 67, 755 01 Janová za cenu ve výši 6.400 Kč;
b)
- p. č. 2992/3, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
od Lenky Petřekové, bytem Janová 67, 755 01 Janová za cenu ve výši 100 Kč;
c)
- p. č. 2992/5, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
od Daniely Mikulcové, bytem Janová 219, 755 01 Janová za cenu ve výši 1.700 Kč;
d)
- p. č. 2992/9, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
od Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (dolní sbor), se sídlem
Palackého 153, 755 01 Vsetín, IČ 47659068 za cenu ve výši 250 Kč;
e)
- p. č. 2992/16, ostatní plocha, o výměře 8 m2,
- p. č. 2992/20, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
od Karla Solanského, bytem Janová 113, 755 01 Janová za cenu ve výši 950 Kč;
f)
- p. č. 2992/21, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
od Jiřiny Grygarové, bytem Janová 234, 755 01 Janová za cenu ve výši 300 Kč;
g)
- p. č. 2992/27, ostatní plocha, o výměře 363 m2,
od Ludmily Kašparové, bytem Hovězí 281, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 18.150 Kč;
h)
- p. č. 2992/26, ostatní plocha, o výměře 346 m2,
od Pavly Hatlapatkové, bytem Janová 83, 755 01 Janová za cenu ve výši 17.300 Kč;
ch)
- p. č. 2992/30, ostatní plocha, o výměře 95 m2,
od Ing. Pavla Ludvy, bytem Hluboké 740, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 4.750 Kč;
i)
- p. č. 2992/31, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
od Pavla Bambucha, bytem Janová 171, 755 01 Janová za cenu ve výši 2.700 Kč;
j)
- p. č. 2992/6, ostatní plocha, o výměře 151 m2,
- p. č. 2992/7, ostatní plocha, o výměře 352 m2,
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- p. č. 2992/37, ostatní plocha, o výměře 79 m2,
od Mgr. Vladimíra Zezuly, bytem Jiráskova 297/14, 779 00 Olomouc - Hodolany za cenu ve
výši 29.100 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4013/6, ostatní plocha,
- p. č. 4013/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1231 od Jaroslava Prokeše, bytem Sušice 164, 687 04 Sušice za cenu
ve výši 7.150 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
a)
- p. č. 1324/47 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 231 od Jana Ungermana, bytem Biskupice 1, 763 41 Biskupice, Ing.
Jaroslava Ungermana, bytem Větrná 407, 686 05 Uherské Hradiště za cenu ve výši 12.250
Kč;
b)
- p. č. 1324/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 130 od Jaroslava Kratěny, bytem Jiráskova 2234/35a, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov, Lubomíra Kratěny, bytem Nivy I 4229, 760 01 Zlín, Ing. Silvie
Kratěnové, bytem Vidlák 721, 198 00 Praha 9 - Hostavice za cenu ve výši 6.900 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nivnice:
a)
- p. č. 3026/10, ostatní plocha,
- p. č. 3026/15, ostatní plocha,
- p. č. 3057/64, ostatní plocha,
- p. č. 3060/9, ostatní plocha,
- p. č. 3074/220, ostatní plocha,
- p. č. 4611/2, ostatní plocha,
- p. č. 4616/2, ostatní plocha,
- p. č. 5616/63, ostatní plocha,
- p. č. 5635/26, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 21 od Zemědělské akciové společnosti Nivnice, se sídlem Brodská 624,
687 51 Nivnice, IČ 47905891, za cenu ve výši 103.100 Kč;
b)
- p. č. 4614/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3287 od Jany Bartošové, bytem Sadová 1882, 688 01 Uherský Brod za
cenu ve výši 450 Kč;
c)
- p. č. 4608/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2685 od Evy Orgoňové, bytem Nábřežní 998, 687 51 Nivnice za cenu ve
výši 3.000 Kč;
d)
- p. č. 3057/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2006 od Šárky Doškové, bytem Vinohradská 828, 687 62 Dolní Němčí
za cenu ve výši 10.250 Kč;
e)
- p. č. 1702/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 89 od Petra Kroči, bytem Pořádí 21, 687 51 Nivnice za cenu ve výši 3.500
Kč;
f)
- p. č. 4615/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2083 od Marie Polanské, bytem Komenského 333, 687 51 Nivnice za
cenu ve výši 450 Kč;
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g)
- p. č. 4610/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1109 od Františka Marka, bytem Pašovice 131, 687 56 Pašovice za cenu
ve výši 100 Kč;
h)
- p. č. 4612/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2047 od Ing. Lenky Gabrielové, bytem Michalská 1755, 686 03 Staré
Město za cenu ve výši 2.200 Kč;
i)
- p. č. 5635/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 636 od manželů Iva a Mgr. Hany Kalvodových, bytem Babice nad
Svitavou 326, 664 01 Babice nad Svitavou za cenu ve výši 40.550 Kč;
j)
- p. č. 4603/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3071 od Josefa Kysučana, bytem Velké Karlovice 443, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 4.150 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4707/252, ostatní plocha,
- p. č. 4707/254, ostatní plocha,
- p. č. 4707/256, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3851 od obce Dolní Němčí, se sídlem Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí,
IČ 00290904, za cenu ve výši 43.050 Kč;
14. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1493-13/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4713/8, ostatní plocha, o výměře 1224 m2,
od Antonína Pěrky, bytem Nivnická 59, 687 62 Dolní Němčí za cenu ve výši 61.200 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2301/23, ostatní plocha,
- p. č. 2301/25, ostatní plocha,
- p. č. 2301/27, ostatní plocha,
- p. č. 2301/29, ostatní plocha,
- p. č. 2301/31, ostatní plocha,
- p. č. 2301/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Dolní Němčí, se sídlem Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí,
IČ 00290904, za cenu ve výši 11.850 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Bohuslavice u Zlína a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 960/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 205 od Miroslava Prachaře, bytem Bohuslavice u Zlína 242, 763 51
Bohuslavice u Zlína za cenu ve výši 4.450 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u Napajedel:
a)
- p. č. 1538, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 47 od Zdeňka Zapletala, bytem Kvítkovská 281, 763 61 Pohořelice za
cenu ve výši 5.350 Kč;
b)
- p. č. 1540, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 31 od Bohuslavy Skalákové, bytem Rooseveltova 1661/35, Předměstí,
412 01 Litoměřice za cenu ve výši 3.450 Kč;
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c)
- p. č. 1550, ostatní plocha,
- p. č. 1563, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 332 od Josefa Hanáka, bytem Oldřichovice 8, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 5.550 Kč;
d)
- p. č. 1558, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 149 od Bohuslavy Poláškové, bytem Komenského 1157, 763 61
Napajedla, Vincence Strojila, bytem Oldřichovice 29, 763 61 Oldřichovice, Františky
Svobodové, bytem Bartošova 211, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice za cenu ve výši 750 Kč;
e)
- p. č. 1564, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 109 od Petra Zelíka, bytem Oldřichovice 132, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 2.900 Kč;
f)
- p. č. 1565, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 42 od Zdeňky Dostálové, bytem Novosady 1502, 769 01 Holešov, Ludmily
Hlavačkové, bytem Tyršova 919, Malenovice, 763 02 Zlín za cenu ve výši 6.450 Kč;
g)
- p. č. 1566, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 56 od Rostislava Strojila, bytem Oldřichovice 28, 763 61 Oldřichovice,
Věry Strojilové, bytem Oldřichovice 28, 763 61 Oldřichovice za cenu ve výši 5.800 Kč;
h)
- p. č. 1567, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 20 od Josefa Doležala, bytem Oldřichovice 20, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 5.650 Kč;
i)
- p. č. 1570, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 247 od Miroslavy Gojšové, bytem Oldřichovice 74, 763 61 Oldřichovice
za cenu ve výši 6.750 Kč;
j)
- p. č. 1571, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 269 od Vlasty Chybíkové, bytem Svatoplukova 1282, 763 61 Napajedla
za cenu ve výši 6.050 Kč;
k)
- p. č. 1572, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 84 od Boženy Nedbalové, bytem Oldřichovice 87, 763 61 Oldřichovice
za cenu ve výši 7.950 Kč;
l)
- p. č. 1573, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 21 od Romana Gajdůška, bytem Oldřichovice 35, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 9.000 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 121/7, ostatní plocha,
- p. č. 121/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1129 od SALIX MORAVA, a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751 17
Horní Moštěnice, IČ 25380893, za cenu ve výši 700 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2560/67, ostatní plocha,
- p. č. 2560/102, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1881 od SALIX MORAVA, a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751 17
Horní Moštěnice, IČ 25380893, za cenu ve výši 400 Kč;
20. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 136-7461/2006,
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Hlinsko pod Hostýnem:
- p. č. 1100/1, ostatní plocha, o výměře 40 m2
od Jana Lešánka, bytem Hlinsko p. H. 83, 768 41 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši
2.000 Kč;

ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0731/Z21/12 ze dne 12.09.2012 – bod A. 6;
bere na vědomí
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, Č.j.: SPU 636998/2014 ze dne 05.02.2015 o výměně
nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Malá Bystřice, dle přílohy č. 0269-15Z-P03;
předává
nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1.-5. a B. 1.-20. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
- nabyté na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, Č.j.: SPU 636998/2014 ze
dne 05.02.2015 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Malá Bystřice, dle přílohy č. 0269-15Z-P03, u nemovitého
majetku zapsaného na LV č. 160 k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860, a u nemovitého majetku zapsaného na LV č. 433 k hospodaření
příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0459/Z16/15

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. pozemků
- p. č. 632/19, ostatní plocha,
- p. č. 632/20, ostatní plocha,
- p. č. 632/21, ostatní plocha,
- p. č. 632/22, ostatní plocha,
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- p. č. 632/23, ostatní plocha,
- p. č. 632/32, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec a k. ú. Nezdenice, do vlastnictví obce Nezdenice, Drahy
72, 687 32 Nezdenice, IČ 00291161;
2. pozemků:
- p. č. 2231/27, ostatní plocha,
- p. č. 2231/46, ostatní plocha,
- p. č. 2232, ostatní plocha,
- p. č. 2234/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1137 pro obec a k. ú. Rajnochovice, do vlastnictví obce Rajnochovice,
Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice, IČ 00287661;
3. pozemků:
- p. č. 34/2 ostatní plocha,
- p. č. 188/3, ostatní plocha,
- p. č. 188/4, ostatní plocha,
- p. č. 189/3, ostatní plocha,
- p. č. 189/4, ostatní plocha,
- p. č. 189/9, ostatní plocha,
- p. č. 189/10, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 422 pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic, do vlastnictví obce
Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ 00287954;
4. pozemků:
- p. č. 399/6 ostatní plocha,
- p. č. 399/7, ostatní plocha,
- p. č. 399/10, ostatní plocha,
- p. č. 399/11, ostatní plocha,
- p. č. 399/13, ostatní plocha,
- p. č. 399/15, ostatní plocha,
- p. č. 399/18, ostatní plocha,
- p. č. 399/19, ostatní plocha,
- p. č. 399/20, ostatní plocha,
- p. č. 399/21, ostatní plocha,
- p. č. 422/21, ostatní plocha,
- p. č. 422/22, ostatní plocha,
- p. č. 422/23, ostatní plocha,
- p. č. 422/24, ostatní plocha,
- p. č. 422/28, ostatní plocha,
- p. č. 422/30, ostatní plocha,
- p. č. 422/32, ostatní plocha,
- p. č. 422/33, ostatní plocha,
- p. č. 422/35,ostatní plocha,
- p. č. 434/5, ostatní plocha,
- p. č. 434/8, ostatní plocha,
- p. č. 434/11, ostatní plocha,
- p. č. 1082/2, ostatní plocha,
- p. č. 1158/2, ostatní plocha,
- p. č. 1242/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 534 pro obec a k. ú. Zlobice, do vlastnictví obce Zlobice, Zlobice 77,
768 31 Zlobice, IČ 00287954;
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B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí nabyvatel,
vyjma bodu 1., kdy daň z nabytí uhradí převodce:
1. pozemku
- p. č. 1961, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín do spoluvlastnictví Ing. Jaromíra Fialy,
bytem trvale Jablůnka 435, PSČ 756 23 (podíl id. ½) a Josefa Krčmy, bytem trvale Michala
Urbánka 440, Vsetín – Rokytnice, PSČ 755 01 (podíl id. ½), za kupní cenu ve výši 3.490.000
Kč;
2. pozemku
- p. č. st. 444/6, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 3054 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ
28085400, za kupní cenu ve výši 43.130 Kč;
3. pozemku
- p. č. st. 7585, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4977 pro obec a k. ú. Zlín do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za kupní cenu
ve výši 26.190 Kč;
4. pozemku
- p. č. st. 4250, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 6908 pro obec a k. ú. Uherský Brod do vlastnictví E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za
kupní cenu ve výši 41.340 Kč;
5. pozemků
- p. č. 15528/14, ostatní plocha, o výměře 122 m2,
- p. č. 15528/15, ostatní plocha, o výměře 32 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1582-75/2014 odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hovězí do vlastnictví Jany Filové, bytem trvale Hovězí 622, PSČ 756 01 za kupní cenu ve výši
40.560 Kč;
6. pozemku
- p. č. 2016/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 279-311/2014 odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Lutopecny do vlastnictví obce Lutopecny, se sídlem Lutopecny 1, PSČ 767 01 za kupní cenu
ve výši 1.100 Kč; ke které bude připočítána DPH v zákonné výši;
7. inženýrské sítě
- plynárenského zařízení - STL přípojka plynu DN 63 o celkové délce 405,8 m, umístěné v
pozemcích p. č. 301/1, p. č. 301/2, p. č. 301/4, p. č. 293/2, p. č. 293/14, p. č. 282 v k. ú.
Klečůvka do vlastnictví Josefa Doležala, bytem trvale Klečůvka 60, PSČ 763 11 za kupní cenu
ve výši 23.752 Kč;
8. pozemku
- p. č. 662/15, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví MANAG
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development, a. s., se sídlem Zarámí 92, Zlín, PSČ 760 01, IČ 02302926, za kupní cenu ve
výši 52.520 Kč, ke které bude připočítána DPH v zákonné výši;

C. rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2015 dle přílohy č. 0270-15Z-P11.
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Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0460/Z16/15

schvaluje
1. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích
na území Zlínského kraje dle vzoru uvedeného v příloze č. 0281-15Z-P05 se subjekty
uvedenými v příloze č. 0281-15Z-P03;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na hospodaření v lesích na území Zlínského
kraje subjektům uvedeným v příloze č. 0281-15Z-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv s
těmito subjekty dle vzoru uvedeného v příloze č. 0281-15Z-P05.
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PF02-15DT1 Podprogram na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0461/Z16/15

schvaluje
I. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly PF02-15 Podprogramu na
podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0282-15Z-P02, v členění:
a) investiční dotace:
1. Obec Hradčovice, IČ 00290963, dotace ve výši 267.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/122
Hradčovice - parkovací plocha u hřbitova;
2. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 366.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/123
"Sazovice - příjezd a přístup ke škole";
3. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/124
Dostavba zpevněných ploch na hřbitově poz. p.č. 1496 v k.ú. Rudice.;
4. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 109.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/126
Rekonstrukce místní komunikace po živelní události;
5. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 796.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/128
Rekonstrukce chodníků v Horním Němčí;
6. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 157.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/130
Kaňovice - obnova chodníků 2015;
7. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 451.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/132
Modernizace a výstavba komunikace chodníku ulice Oldřichovská;
8. Obec Police, IČ 00635804, dotace ve výši 335.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/133
Rekonstrukce MK "Nad Kaplí" v obci Police;
9. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 500.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/134
Investiční rekonstrukce chodníku podél komunikace III/4978 - II. etapa;
10. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 432.000 Kč, na projekt PF0215DT1/135 Rekonstrukce chodníku u silnice I/50 Starý Hrozenkov;
11. Obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, dotace ve výši 184.000 Kč, na projekt PF0215DT1/136 Hřivínův Újezd: prodloužení chodníku SO 102 - podél silnice III/49718.;
12. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 410.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/137
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Komplexní úprava prostranství před mateřskou školou v obci Osíčko;
13. Obec Slavkov, IČ 00291315, dotace ve výši 415.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/138
Revitalizace hřbitovního areálu Slavkov - Etapa 2;
14. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 574.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/139
Pozlovice - rekonstrukce MK A. Václavíka;
15. Obec Blazice, IČ 47930292, dotace ve výši 199.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/140
Rekonstrukce pěší komunikace podél silnice II. třídy v centru obce Blazice;
16. Obec Brusné, IČ 00287091, dotace ve výši 317.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/143
Rekonstrukce místní komunikace "Na kovárně" v Brusném;
17. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 513.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/144
Rekonstrukce místní účelové komunikace v obci Drnovice;
18. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 558.000 Kč, na projekt PF0215DT1/145 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota;
19. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 426.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/148
Osvícené výletiště;
20. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 207.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/149
Dokončení rekonstrukce chodníků v Petrůvce podél komunikace II/493;
21. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 488.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/150
Rekonstrukce místní komunikace U Kocfeldů, p.č. 2636;
22. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 54.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/151
Chodník u nového obchodu - Stříbrnice;
23. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 760.000 Kč, na projekt PF0215DT1/152 Bezbariérový chodník směr Vigantice podél silnice III/4867;
24. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 449.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/153
Rekonstrukce MK Hostišová, Pod kaplí - úprava nebezpečného úseku;
25. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 222.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/154
Rekonstrukce lávky přes potok Racková v Mysločovicích;
26. Obec Zděchov, IČ 00304484, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/155
Modernizace chodníků v obci Zděchov;
27. Obec Jarcová, IČ 00303879, dotace ve výši 628.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/156
Rekonstrukce místní komunikace 8c – Záhumení;
28. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 571.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/160
Obnova parkových úprav v obci Lačnov - mobiliář;
29. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 352.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/162
Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce;
30. Obec Komňa, IČ 00207438, dotace ve výši 76.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/163
Rekonstrukce místní komunikace v trati "Šefranice";
31. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 89.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/168
Hřbitov - rekonstrukce části areálu II. etapa;
32. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 620.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/169
Rekonstrukce chodníků ke škole v obci Rymice;
33. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 104.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/170
Rekonstrukce místních komunikací v obci Doubravy;
34. Obec Karolín, IČ 00380865, dotace ve výši 235.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/171
Revitalizace přístupového chodníku a prostranství kolem mateřské školy v obci Karolín;
35. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 160.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/172
Bezbariérové chodníky - Komárno - II. etapa;
36. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 301.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/175
Rekonstrukce chodníku k obecnímu úřadu Zlámanec k.ú. Zlámanec;
37. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 633.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/177
Revitalizace centra obce Březnice;
38. Obec Janová, IČ 00851841, dotace ve výši 770.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/178
Rekonstrukce místní komunikace v obci Janová;
39. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 350.000 Kč, na projekt PF0215DT1/179 Veřejné prostranství u Sokolovny;
40. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/180
Komplexní rekonstrukce chodníků podél komunikací III/4222 a III/42821 v Tupesích;
41. Obec Věžky, IČ 00287865, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/184
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Úpravy zámeckého parku ve Věžkách - etapa č.2;
42. Obec Neubuz, IČ 00568660, dotace ve výši 136.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/185 Areál
MYSLIVNA;
b) neinvestiční dotace:
1. Obec Šumice, IČ 00291404, dotace ve výši 457.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/125
Revitalizace hřbitova v Šumicích;
2. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 103.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/127
Úprava veřejného prostranství u Obecního domu ve Velké Lhotě;
3. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 234.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/131
Revitalizace veřejné zeleně na návsi v Drslavicích;
4. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 739.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/142
Oprava oplocení hřbitova;
5. Obec Martinice, IČ 00287482, dotace ve výši 494.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/146
Obnova hřbitova, vč. zeleně;
6. Obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, dotace ve výši 712.000 Kč, na projekt PF0215DT1/157 Revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu Lhota u Vsetína;
7. Obec Pašovice, IČ 00542326, dotace ve výši 298.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/159
Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích;
8. Obec Hrobice, IČ 00568571, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/161
Rekonstrukce zeleně podél místní komunikace ( p.č. 160/1 );
9. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 200.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/164
Revitalizace veřejného prostranství u Kříže v obci Branky;
10. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 886.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/165
Komplexní revitalizace veřejného prostranství před ZŠ v Nedašově;
11. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 150.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/173
Úprava pomníku padlých v obci Lidečko;
12. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 550.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/174
Komplexní revitalizace areálu u Mateřské školy Provodov;
13. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/181
Revitalizace veřejného prostranství u budovy školy v obci Kunovice;
14. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 71.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/183 Za
vůní bylinek;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0282-15Z-P04;
II. rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2015, dle přílohy č. 0282-15Z-P05.

16

PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0462/Z16/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace v rámci PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v
kraji" dle přílohy 0283-15Z-P01 pro subjekt:
Líska, občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském
kraji, IČ 28558863, ve výši 100.000 Kč na projekt Poctivě vyrobené - podpora udržitelné místní
ekonomiky ve Zlínském kraji, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
vzoru uvedeného v příloze č. 0283-15Z-P06.

17

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 55

24/38

Z16/15

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0463/Z16/15

schvaluje
změnu č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování obce
Seninka, dle přílohy č. 0284-15Z-P02.

18

Zdravotnictví - poskytnutí investiční dotace na úpravu nemocničního
informačního systému KNTB, a. s., v návaznosti na projekt "Technologické
vybavení ZZS ZK"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0464/Z16/15

schvaluje
1. poskytnutí účelové investiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, na
komplexní dodávku a implementaci modulu (NIS konektoru) pro komunikaci SW FONS Akord
a komunikačního uzlu (adapteru) krajského komunikačního systému v návaznosti na projekt
"Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.", ve výši
292.820 Kč;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č. 0306-15Z-P03.

19

Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí úvěru s Krajskou nemocnicí T.
Bati, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0465/Z16/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 02.04.2014 uzavřené
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží
600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č. 0304-15Z-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2015, dle přílohy č. 0304-15Z-P04.

20

Doprava - seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd k
předložení do 58. výzvy ROP

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0466/Z16/15

schvaluje
seznam a spolufinancování stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd krajské
silniční sítě uvedených v příloze č. 0228-15Z-P01 a jejich předložení v rámci 58. výzvy do
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, v souladu s podmínkami Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

21

Doprava - Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
25/38
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zajištění základní dopravní obslužnosti
Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0467/Z16/15

schvaluje
uzavření dodatků č. 2 smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti mezi Zlínským krajem a všemi obcemi a městy Zlínského kraje, dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0274-15Z-P02.

22

Doprava - Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0468/Z16/15

schvaluje
"Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou" uzavírané mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, dle přílohy č. 0276-15ZP02.

23

Doprava - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0469/Z16/15

schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0314-15Z-P02 až č. 0314-15Z-P05.

24

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0470/Z16/15

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2015, dle přílohy č. 0278-15Z-P06;
2) 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. 0278-15Z-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0278-15Z-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0278-15Z-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0278-15Z-P05.

25

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce v roce 2015
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0471/Z16/15

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2015 dle přílohy č. 0225-15Z-P05;
b) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit a akcí v
roce 2015 v členění:
1. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 39.200 Kč na akci:
Škola lidových tanců
2. město Uherský Brod, IČ 00291463
v celkové výši 78.400 Kč na akce:
Den evropského dědictví a Uherskobrodsko v písni a tanci 2015 – 38.400 Kč
Bílokarpatské slavnosti 2015 – 40.000 Kč
3. město Kroměříž, IČ 00287351
ve výši 40.000 Kč na akci:
Festival Hudba v zámku a zahradách 2015
4. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, IČ 00092118
ve výši 15.600 Kč na akci:
Židovský rok v Knihovně BBB
5. město Vizovice, IČ 00284653
ve výši 40.000 Kč na akci:
Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2015
6. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 40.000 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2015
7. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
v celkové výši 56.000 Kč na akce:
Brumovské divadelní léto – 24.000 Kč
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech – 32.000 Kč
8. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 20.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
9. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 36.000 Kč na akci:
Festival pod věží 2015
10. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 40.000 Kč na akci:
XII. Zámecké kulturní léto
11. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
v celkové výši 39.200 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
12. město Chropyně, IČ 00287245
ve výši 40.000 Kč na akci:
Hanácké slavnosti
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13. obec Kašava, IČ 00284050
ve výši 32.000 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2015
14. obec Žeranovice, IČ 00287971
ve výši 26.000 Kč na akci:
Tradiční setkání harmonikářů a heligonkářů 2015

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu kultury ZK na
podporu kulturních aktivit a akcí s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru uvedeného
v příloze č. 0225-15Z-P06;

c) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit a akcí
v
roce
2015
právnickým
osobám uvedeným v příloze č. 0225-15Z-P03 z důvodů uvedených v příloze č. 0225-15ZP01 č. 0225-15Z-P03.

26

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - stavební obnova a restaurování
kulturní památky a památky místního významu v roce 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0472/Z16/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na stavební obnovu a
restaurování kulturních památek a památek místního významu v roce 2015, přičemž
specifikace účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0272-15Z-P03, v členění:
1. Gasnárková Petra, Boskovická 1374/3, Brno Řečkovice
300.000 Kč
Vodní mlýn č.p. 84, Kladná Žilín
2. Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí, Křížkovského 60/8,
75701 Valašské Meziříčí
IČ 48739677 – 300.000 Kč
Kostel sv. Jakuba Většího, Krásno nad Bečvou
3. Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, Popov 123,
763 33 Štítná nad Vláří – Popov
IČ 67026460 – 300.000 Kč
Hlavní dřevěný oltář v kostele sv. Josefa, Štítná nad Vláří
4. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo nám. 68,
688 01 Uherský Brod
IČ 46256598 – 300.000 Kč
Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherský Brod
5. Římskokatolická farnost Litenčice, č.p. 71, 768 13 Litenčice
IČ 46998322 – 250.000 Kč
Fara č.p. 71, Litenčice
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6. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173 – 150.000 Kč
Hrad Lukov – dolní hrad
7. Obec Zašová, č.p. 36, 756 51 Zašová
IČ 00304476 – 37.400 Kč
Kříž na hřbitově, Zašová
8. Obec Pačlavice, č.p. 185, 768 34 Pačlavice
IČ 00287580 – 236.800 Kč
Socha Panny Marie Immaculaty, Pačlavice
9. Římskokatolická farnost Bílovice, č.p. 42, 687 12 Bílovice
IČ 46257969 – 290.000 Kč
Boční oltář Panny Marie v kostele Narození sv. Jana, Bílovice
10. Obec Hradčovice, č.p.168, 687 33 Hradčovice
IČ 00290963 – 59.000 Kč
Socha sv. Jana Nepomuckého, Hradčovice
11. Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Riegerovo nám. 165,
767 01 Kroměříž
IČ 46998110 – 200.000 Kč
Oltář Čtrnácti svatých pomocníků v kostele Panny Marie, Kroměříž
12. Obec Hošťálková, č.p. 3, 756 22 Hošťálková
IČ 00303798 – 300.000 Kč
Zámek Hošťálková
13. Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, 768 04 Střílky
IČ 46998411 – 200.000 Kč
Varhany se skříní v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Střílky
14. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471 – 58.000 Kč
Socha Panny Marie s Ježíškem, Sady
15. Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892 – 52.700 Kč
Kamenný kříž z r. 1892, Kunovice
16. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, 763 61 Pohořelice
IČ 48471763 – 266.000 Kč
Kostel sv. Jiljí, Pohořelice
17. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín – Štípa
IČ 48471712 – 200.000 Kč
Kostel Narození Panny Marie, Štípa
18. Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 Polešovice
IČ 00291251 – 82.000 Kč
Kamenný kříž z r. 1803, Polešovice
19. Obec Komárov, Komárov 124, 763 61 Napajedla
IČ 00568597 – 37.200 Kč
Sousoší Piety, Komárov
20. Jarka Josef, Allerheiligenplatz 14/54, Vídeň A – 1200
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290.400 Kč
Zámek č.p. 18, Uhřice u Kroměříže
21. Obec Hřivínův Újezd, č.p. 50, 763 07 Velký Ořechov
IČ 00283983 – 40.800 Kč
Památník pátera Václava Mizery, Hřivínův Újezd
22. Obec Branky, č.p. 6, 756 45 Branky
IČ 00303712 – 75.000 Kč
Zámek Branky
23. Obec Hutisko-Solanec, č.p. 512, 756 62 Hutisko-Solanec
IČ 00303836 – 200.000 Kč
Památník Charlotte Garrigue Masarykové, Hutisko-Solanec
24. Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
IČ 00287229 – 228.700 Kč
Socha sv. Floriána, Hulín
25. Strakoš Libor Ing., č.p. 290, 763 19 Kašava
Strakošová Marcela Ing., č.p. 290, 763 19 Kašava
200.000 Kč
Hájenka Májová č.p. 57, Držková
26. Obec Prlov, Prlov 141, 756 11 Valašská Polanka
IČ 00304212 – 50.000 Kč
Pomník obětem II. světové války, Prlov
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje s výše uvedenými subjekty dle vzoru uvedeného v příloze č. 0272-15Z-P05;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na stavební obnovu a restaurování
kulturních památek a památek místního významu v roce 2015 žadatelům uvedeným v příloze
č. 0272-15Z-P04 z důvodů uvedených v přílohách č. 0272-15Z-P01 a č. 0272-15Z-P04.

27

Záměr převzetí daru od Mnislava Zeleného Atapany

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0473/Z16/15

schvaluje
záměr převzetí daru od Mnislava Zeleného Atapany a vybudování expozice etnografických
artefaktů v prostorách hradu Malenovice.

28

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0474/Z16/15

schvaluje
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A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. Atletický klub Zlín, z.s., IČ 00350834, ve výši 5.000 Kč na Krajský přebor soutěže družstev
staršího žactva v atletice;
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 10.000 Kč na Halový mezinárodní
turnaj žáků v kopané "GAZDA CUP 2015";
3. FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní turnaj starších
žáků ve fotbale;
4. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní turnaj v házené
mladších žáků "DIGITAL DESIGN CUP 2015" (Schwerin-Německo);
5. Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, ve výši 8.000 Kč na 13. ročník
turistické akce "Přátelství bez hranic";
6. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 5.000 Kč na Oblastní
kolo "Soutěž mladých zdravotníků";
7. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, v celkové výši 25.000 Kč na
akce:
a) Sportovní hry mateřských škol ve výši 8.000 Kč,
b) Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích ve výši 7.000 Kč,
c) Turnaj ve fotbale kategorie U10 ve výši 5.000 Kč,
d) 25. ročník gymnastického závodu "Memoriál Miloše Bortela" ve výši 5.000 Kč;
8. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 35.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj mladších žaček "JISKRA HANDBALL CUP" ve výši 8.000 Kč,
b) 8. ročník "Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb Otrokovice 2015" ve výši 7.000 Kč,
c) XVII. METAL-PS mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých Otrokovice 2015 ve
výši 20.000 Kč;
9. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 17.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní republikový kvalifikační závod v severské kombinaci žáků ve výši 7.000 Kč,
b) 28. ročník závodu ve skoku na lyžích "Beskydské Turné mládeže" ve výši 10.000 Kč;
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 13.000 Kč na akce:
a) 3. ročník soutěže v mrtvém tahu ve výši 7.000 Kč,
b) Žebříčkový turnaj ČR juniorů a seniorů ve squashi - Krajský přebor Zlínského kraje ve výši
6.000 Kč;
11. Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ 00567931, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní turnaj ve
volejbale juniorů;
12. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, v celkové výši 51.000 Kč na akce:
a) Golfový den se Zlatým patrem ve výši 15.000 Kč,
b) 6. ročník mezinárodního turnaje v ledním hokeji pro ročníky narození 2001/2002 "6.
internationalen HOCKEY CUP 2015" (Mannheim-Německo) ve výši 30.000 Kč,
c) Krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu ve výši 6.000 Kč;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru v příloze
č. 0206-15Z-P03;

B) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
sportovců zařazených do reprezentace ČR v členění:
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1. Atletický klub Zlín, z.s., IČ 00350834, ve výši 22.000 Kč na Václav Staněk (atletika sportovní příprava 2015);
2. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, ve výši 20.000 Kč na Štěpán Volf
(horolezectví - sportovní příprava 2015);
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru v příloze
č. 0206-15Z-P04;

C) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, v celkové výši 32.000 Kč na
akce:
a) Šachový turnaj pro mládež a dospělé ve výši 12.000 Kč,
b) Český telemarkový pohár a Mistrovství České republiky (Dolní Morava) ve výši 20.000 Kč;
2. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 45.000 Kč na Jarní soustředění veslařského
oddílu (Skradinski-Chorvatsko);
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 24.000 Kč na Mistrovství České
republiky v šermu kordem kadetek a juniorek (3 turnaje a 2 MČR);

D) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
sportovců zařazených do reprezentace ČR v členění:
1. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 60.000 Kč na projekty:
a) Jan Solař (veslování - sportovní příprava 2015) ve výši 40.000 Kč,
b) Tereza Divílková (házená - sportovní příprava 2015) ve výši 20.000 Kč;
2. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 40.000 Kč na Kateřina Solanská (skoky
na trampolíně - sportovní příprava 2015);
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 40.000 Kč na Ondřej Uherka
(squash - sportovní příprava 2015).

29

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 a rozpočtové opatření pro
rok 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0475/Z16/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2015, dle přílohy č. 0253-15Z-P01;

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a
školská zařízení dle příloh č. 0253-15Z-P02 až č. 0253-15Z-P05.
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30

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2013-2014

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0476/Z16/15

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 20132014, ve znění přílohy č. 0254-15Z-P02.

31

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0477/Z16/15

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti školství,
dle příloh č. 0299-15Z-P02 a č. 0299-15Z-P03.

32

Schválení dotací – Podprogram PF05-15 na podporu integrace romské
menšiny a Podprogram PF06-15 na podporu NNO na úseku občanské
společnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0478/Z16/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) v rámci PF05-15 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro
rok 2015 ve výši:
1) 40.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-05-15/017 "Muzika
nás baví!";
2) 50.000 Kč Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-05-15/020 "Most mezi
dítětem a školou"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0213-15Z-P03;
b) v rámci PF06-15 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
rozvoje občanské společnosti v roce 2015 ve výši:
1) 90.000 Kč společnosti Maltézská pomoc, o. p. s., Praha, IČ 26708451, na projekt PF-0615/007 „PF06-15/007 Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám
se zdravotním postižením a podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
2) 60.000 Kč Charitě Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, na projekt PF-06-15/009
„Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny Luhačovice v roce 2015";
3) 50.000 Kč Oblastní charitě Uherský Brod, IČ 48489336, na projekt PF-06-15/015
"Dobrovolnický program STOPA"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0213-15Z-P05.

33

PF07-15-DT1 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování - schválení dotací - žadatelé 33/38
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neziskové organizace
Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0479/Z16/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-15-DT1 Podprogramu na podporu
nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování pro cílovou skupinu žadatelů neziskové organizace v roce 2015:
1) ve výši 210.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF07-15-DT1/009
"Kontaktní a poradenské centrum Plus";
2) ve výši 190.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF07-15-DT1/010
"Terénní program Plus";
3) ve výši 210.000 Kč společnosti ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF07-15DT1/016 „Kontaktní centrum";
4) ve výši 190.000 Kč společnosti ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF07-15DT1/017„Streetwork Zlín“;
5) ve výši 210.000 Kč spolku AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF07-15-DT1/021
„Kontaktní centrum Klíč“;
6) ve výši 195.000 Kč spolku AGARTAVsetín, IČ 27002438, na projekt PF07-15-DT1/022
„Terénní programy Agarta“.
7) ve výši 430.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF0715-DT1/015 "Kontaktní centrum v Uherském Hradišti - kontaktní, poradenské a terénní
služby";
8) ve výši 95.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF0715-DT1/014 "Ambulance adiktologie Zlín";
9) ve výši 50.000 Charitě Vsetín, IČ 44740778, na projekt PF07-15-DT1/006 "Zrnko-nízkoprah
bez nudy";
10) ve výši 50.000 Kč spolku R-Ego, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-15-DT1/008
„Poradenské centrum R-Ego - Nízkopáh nás baví!";
11) ve výši 80.000 spolku R-Ego, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-15-DT1/007
„Poradenské centrum R-Ego - Specifické programy primární prevence“;
12) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068, na
projekt PF7-15-DT1/011 „Nealkopátky“;
13) ve výši 50.000 Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF07-15-DT1/012
"HEJBEJ SE!";
14) ve výši 55.000 Kč spolku NADĚJE, Praha, IČ 00570931, na projekt PF07-15-DT1/013
„Středisko Naděje Vizovice“;
15) ve výši 65.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF07-15DT1/019 „O krok dál";
16) ve výši 50.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky, o. p. s., Slavičín, IČ 28269501, na projekt PF07-15-DT1/024 "Zkus to jinak! 2015";
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0259-15Z-P04.

34

Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0480/Z16/15

bere na vědomí
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informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od 23.02.2015 do
20.04.2015 dle přílohy č. 0236-15Z-P02;

schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0011/2015 dle přílohy č. 0236-15Z-P06;
b) č. ZZK/0013/2015 dle přílohy č. 0236-15Z-P07;
c) č. ZZK/0015/2015 dle přílohy č. 0236-15Z-P08;
d) č. ZZK/0016/2015 dle přílohy č. 0236-15Z-P09;
2. úhradu členského příspěvku Zlínského kraje ve výši 800 tis. Kč Asociaci krajů České
republiky, IČ 70933146, za rok 2015;
3. úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 dle přílohy č. 0236-15Z-P04 v celkové
výši:
příjmy:
9.712.160 tis. Kč;
výdaje:
10.170.004 tis. Kč;
financování: 457.844 tis. Kč.

35

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0481/Z16/15

bere na vědomí
rezignaci Libora Lukáše na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava, dle přílohy č. 0345-15Z-P01;
volí
Jiřího Částečku členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava.

36

Odměny neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0482/Z16/15

schvaluje
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od
01.05.2015 dle přílohy č. 0335-15Z-P01.

37

Zájmové sdružení právnických osob Centrum vizuální komunikace Zlín ukončení členství Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0483/Z16/15

schvaluje
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1. ukončení účasti Zlínského kraje v zájmovém sdružení právnických osob, Centrum
vizuální komunikace Zlín, IČ 75156636, se sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, a to
formou písemné výpovědi dle článku V. odst. 2 stanov zájmového sdružení
právnických osob;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0023/2015, dle přílohy č. 0346-15Z-P02.

38

Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0484/Z16/15

schvaluje
účelovou investiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ
70887306, ve výši 1.000.000 Kč, na pořízení 4 kusů průmyslových praček a sušičů
pro zajištění údržby ochranných oděvů pro příslušníky hasičského záchranného
sboru kraje a členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0371-15Z-P01.

39

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0485/Z16/15

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
28.02.2015, dle příloh č. 0354-15Z-P01 až č. 0354-15Z-P04.

40

Zdravotnictví - souhlas s dodatkem ke smlouvě o úvěru

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0486/Z16/15

vyjadřuje souhlas
se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2604/11/5626 mezi společností
Československá obchodní banka, a. s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150,
Praha 5, PSČ 150 57, a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, se
sídlem J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, PSČ 686 06, dle přílohy č. 0356-15ZP01.

41

Zdravotnictví - majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0487/Z16/15

schvaluje
zřízení vlastníkovy služebnosti pro panující pozemky p. č. st. 515, p. č. st. 2637, p.
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č. st. 2471, p. č. st. 710, p. č. st. 2450, p. č. st. 1334, p. č. st. 817, p. č. st. 818, p. č.
st. 2498, p. č. st. 1335, p. č. st. 2018, p. č. st. 2472, vše v k. ú. Uherské Hradiště, ve
vlastnictví Zlínského kraje, spočívající v povinnosti strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky, včetně vodoměrné
šachty na služebných pozemcích p. č. 662/15 ostatní plocha, k. ú. Uherské Hradiště,
p. č. 885/9 ostatní plocha, k. ú. Uherské Hradiště;
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami
a údržbou vodovodní přípojky, včetně vodoměrné šachty, na dobu existence stavby,
a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 0355-15Z-P01.

42

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0488/Z16/15

předává
ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby v Morkovicích-Slížanech k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, stavbu výjezdové základny zdravotnické
záchranné služby v Morkovicích-Slížanech, která je součástí pozemku p. č. 1395/86,
zapsaném v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2656 pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice,
včetně všech nedílných součástí stavby, zpevněných ploch a inženýrských sítí, dle
přílohy č. 0369-15Z-P01.

43

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2015 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0489/Z16/15

schvaluje
uzavření smlouvy č. 132S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015, se Státním fondem dopravní
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 a
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, dle přílohy č. 0372-15Z-P02, 0372-15Z-P03 a
0372-15Z-P04;
pověřuje
Radu Zlínského kraje schválit případnou změnu poměru investičních a
neinvestičních prostředků dle přílohy č. 0372-15Z-P04, ve vazbě na možné změny
v seznamu akcí, schválených centrální komisí Státního fondu dopravní
infrastruktury, při dodržení celkového objemu financí ve výši 159.720 tis. Kč.
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44

Změna č. 2 Metodiky pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0490/Z16/15

schvaluje
změnu č. 2 Metodiky pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2015, dle přílohy č. 0368-15Z-P01.

45

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0491/Z16/15

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva
Zlínského kraje dle přílohy č. 0327-15Z-P01.

Zlín 29. dubna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

Vyvěšeno: 10.06.2015
Sejmuto:
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