Z19/15

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 16.12.2015

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0583/Z19/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0957-15Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0584/Z19/15

bere na vědomí
1.

zprávu v písemné podobě o činnosti:
a. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0976-15Z-P01;
b. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0976-15Z-P02;
c. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0976-15Z-P03;
d. Výbor pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0976-15Z-P04;
e. Výbor pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0976-15ZP05;

2.

odstoupení z funkce člena Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje, Bc.
Jiřího Pochylého, ke dni 30.11.2015.

volí
Bronislava Kalendu do funkce člena Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva
Zlínského kraje ke dni 17.12.2015.

3

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0585/Z19/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci Programu Záštity 2015 - 2.
kolo ve výši 25.000 Kč obci Boršice, IČ 00290823, se sídlem Boršice č. p. 7, 687 09
Boršice, na projekt "Slovácko očima Františka Horenského", s termínem vyúčtování
do 31.01.2016 a podmínkou, že dotace ZK bude tvořit maximálně 50% celkových
skutečných nákladů a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle vzoru v příloze 102715Z-P02;
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b) navýšení účelové neinvestiční dotace o 300.000 Kč Městskému divadlu Zlín,
příspěvková organizace, se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, IČ 00094838, na
celkovou výši 2.300.000 Kč na kulturní činnost divadla v roce 2015 a uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, dle přílohy č. 1027-15Z-P03.

4

Plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0586/Z19/15

schvaluje
plán práce Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2016, dle přílohy č. 1016-15Z-P01.

5

Plán rozvoje 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0587/Z19/15

schvaluje
Plán rozvoje 2016 dle přílohy č. 1017-15Z-P01.

6

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0588/Z19/15

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na výdaje za uskutečněný zásah
jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního
střediska HZS kraje mimo její územní obvod v členění:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 9.000 Kč;
2. město Bojkovice IČ 00290807, ve výši 10.500 Kč;
3. městys Buchlovice IČ 00290866, ve výši 8.000 Kč;
4. obec Halenkov IČ 00303763, ve výši 8.000 Kč;
5. město Holešov IČ 00287172, ve výši 12.000 Kč;
6. obec Jablůnka IČ 00303852, ve výši 10.500 Kč;
7. město Karolinka IČ 00303909, ve výši 15.000 Kč
8. město Kelč IČ 00303925, ve výši 8.000 Kč;
9. město Koryčany IČ 00287334, ve výši 12.000 Kč;
10. město Kunovice IČ 00567892, ve výši 10.500 Kč;
11. město Rožnov pod Radhoštěm IČ 00304271, ve výši 36.000 Kč;
12. město Slavičín IČ 00284459, ve výši 10.500 Kč;
13. město Slušovice IČ 00284475, ve výši 8.000 Kč;
14. město Vizovice IČ 00284653, ve výši 15.000 Kč;
15. město Hluk IČ 00290939, ve výši 8.000 Kč;
16. obec Kunovice IČ 00635812, ve výši 8.000 Kč;
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17. obec Nivnice IČ 00291170, ve výši 8.000 Kč;
18. město Otrokovice IČ 00284301, ve výši 15.000 Kč;
19. obec Traplice IČ 00291439, ve výši 8.000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 1012-15Z-P01, a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR, dle přílohy č. 1012-15ZP02.

7

Dotace Regionální rozvoj

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0589/Z19/15

schvaluje
1. poskytnutí účelové podpory z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4.738.000 Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby
mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 1011-15Z-P03;
2. poskytnutí účelové podpory z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.300.000 Kč a
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi
Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-15Z-P05;
3. poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1011-15Z-P07;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500.000
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského
kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 101115Z-P09;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 180.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi
Zlínským krajem a Regionálním podpůrným zdrojem, s. r. o., IČ 26931133, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-15Z-P13.

8

Dotace na rok 2016 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0590/Z19/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací:
1. ve výši 100.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ
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70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na cvičení složek IZS Zlínského
kraje, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDHO v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1010-15Z-P01,
2. ve výši 200.000 Kč Horské službě ČR, o. p. s., IČ 27467759, se sídlem Špindlerův
Mlýn č. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, na nákup materiálu pro záchrannou činnost a
poskytování první pomoci pro stanice ve Zlínském kraji - Kohútka, Soláň a Pustevny,
a na nákup výpočetní a audio techniky v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 1010-15Z-P02,
b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací na činnost a realizaci akcí v roce 2016:
1. ve výši 503.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Kroměříž, IČ 63414333, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
a uzavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15Z-P03,
2. ve výši 430.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Uherské Hradiště, IČ 65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15Z-P04,
3. ve výši 507.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Vsetín, IČ 63701456, se sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a zavření
veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15Z-P05,
4. ve výši 560.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení
hasičů Zlín, IČ 65792025, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy v příloze č. 1010-15Z-P06.

9

Zdravotnictví - VS nemocnice - výstavba interního pavilonu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0591/Z19/15

schvaluje
odstranění staveb ve vlastnictví Zlínského kraje formou fyzické likvidace, dle přílohy
č. 0857-15Z-P02.

10

46. ročník Barum Czech rally Zlín 2016, MMČR a ERC

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0592/Z19/15

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT pro AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, IČ 00530417, ve výši 2.000.000 Kč
na pořádání 46. ročníku Barum Czech rally Zlín 2016, MMČR a ERC ve dnech 26.28.08.2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle
přílohy č. 1008-15Z-P02.

11

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0593/Z19/15

schvaluje
1. uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně
souvisejících kanalizací mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Zlín, IČ 70891320 a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ 49451871, dle přílohy č. 1022-15Z-P02;
2. uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 a obcí Zahnašovice,
se sídlem Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, IČ 00287890, dle přílohy č. 1022-15ZP03;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2016, dle přílohy č. 1022-15Z-P04.

12

Smluvní vztahy s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0594/Z19/15

schvaluje
1. uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a Českou republikou
- Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Zlín, Příluky, Přílucká
213, PSČ 760 01, IČ 70887306, dle přílohy č. 1024-15Z-P03, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov a za podmínky poskytnutí územně
plánovací informace dle § 21 stavebního zákona příslušným správním orgánem,
podle níž je možné realizovat na pozemku záměr požární stanice typu P1 a
současně v případě, že záměr může ovlivnit vodní poměry, vydání vyjádření
příslušného vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona, že tento záměr je možný
z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0042/2015, dle přílohy č. 1024-15Z-P05.

13

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0595/Z19/15

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Jarmilu Kozákovou, bytem Podlesí I/5484, 760 05 Zlín;
2. Jiřího Nesázala, bytem Provazní 485, 688 01 Uherský Brod;
3. Františka Rábka, bytem Přílucká 4116, 760 01 Zlín.
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14

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0596/Z19/15

schvaluje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet Zlínského kraje na rok 2016, dle přílohy č. 0951-15ZP02;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově přijatých
příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí a zapojení či snížení odvodů
organizacím s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu za předpokladu, že v daném rozpočtovém
opatření nebude změna závazného ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za
uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale
neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v
souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně výdajů
proti neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění rozpočtových opatření na zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského
kraje v souvislosti s platbou daně z příjmů právnických osob placenou Zlínským
krajem,
g) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b), c),
d), e), f), i), j) a l),
h) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
i) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
j) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU, Programu švýcarsko-české spolupráce a
Finančních mechanismů EHP,
k) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
l) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů za
porušení rozpočtové kázně a poplatky za vodu,
m) provádění rozpočtových opatření vyvolaných navýšením příjmů a výdajů
rozpočtu Zlínského kraje v důsledku realizace mimořádných splátek úvěrů
poskytnutých Zlínským krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské
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nemocnici a. s., a Vsetínské nemocnici a. s.

15

Návrh rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017-2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0597/Z19/15

schvaluje
Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2017-2020 dle přílohy č. 0950-15Z-P01.

16

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0598/Z19/15

rozhodlo
a)
o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 4.209.775 Kč a prominutí
úhrady penále v částce 4.209.775 Kč, vyměřené Evropskému polytechnickému
institutu, s. r. o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice, IČ 63468352, Platebním
výměrem č. 49/2015 IAK na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne
14.09.2015, č. j. KUZL 56529/2015 IAK, viz příloha č. 0838-15Z-P07;
b)
o prominutí povinnosti úhrady části odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši 40.394 Kč a části penále ve výši 12.684 Kč, vyměřeného organizaci Střední
průmyslové škole Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín, IČ 00559482, Platebním
výměrem č. 20/2015 EKO na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne
26. října 2015, č. j. KUZL 63158/2015, viz příloha č. 0838-15Z-P13;
c)
o prominutí povinnosti úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
26.218 Kč a prominutí úhrady penále ve výši 4.815 Kč, vyměřeného organizaci
Regionálnímu podpůrnému zdroji, s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
26931133, Platebním výměrem č. 54/2015/IAK na odvod za porušení rozpočtové
kázně ze dne 06.10.2015, č. j. 61307/2015 IAK, viz příloha č. 1063-15-P17 a
Platebním výměrem č. 56/2015/IAK na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne
04.11.2015, č. j. 68063/2015 IAK, viz příloha č. 0838-15Z-P18;
d)
o neprominutí povinnosti úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši 4.652 Kč, vyměřeného organizaci Sociálním službám Vsetín, příspěvkové
organizaci, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, Platebním výměrem
č. 17/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 15. září 2015, č. j.
KUZL 55846/2015, viz příloha č. 0838-15Z-P22;
bere na vědomí
Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
- ze dne 28. srpna 2015 č. j. KUZL 52349/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, promíjí se částka 120.263,40 Kč
a nepromíjí se částka 7.474,10 Kč Základní umělecké škole Valašské Klobouky,
Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 46311149, uloženého Platebním
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výměrem č. 15/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 22.
července 2015 č. j. KUZL 44950/2015 ve výši 127.737,50 Kč (zaokrouhleno dle §
146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů na
127.738 Kč), viz příloha č. 0838-15Z-P03;
- ze dne 3. září 2015 č. j. KUZL 52832/2015, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
odvodu ve výši 10.518 Kč a prominutí penále ve výši 2.079 Kč za porušení
rozpočtové kázně Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, uloženého
Platebním výměrem č. 16/2015 EKO na odvod a částečné penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 11. srpna 2015 č.j. KUZL 49868/2015. Odvod ve výši
10.517,64 Kč ((zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších přepisů na 10.518 Kč) a penále ve výši 2.078,11 Kč
(zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších přepisů na 2.079 Kč)), viz příloha č. 0838-15Z-P04;
- ze dne 10. září 2015 č. j. KUZL 53821/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti
o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, promíjí se částka 5.940.180,59
Kč a nepromíjí se částka 92.549,67 Kč Slovácké základní umělecké škole, s. r. o.,
Palackého náměstí 260, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27727742, uloženého
Platebním výměrem č. 40/2015/IAK na odvod penále za porušení rozpočtové kázně
ve výši 6.032.731 Kč, viz příloha č. 0838-15Z-P05;
- ze dne 19. října 2015 č. j. KUZL 59756/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to promíjí se částka ve výši
29.646,45 Kč a nepromíjí se částka 381.931,15 Kč Základní škole a Mateřské škole,
Korytná, okres Uherské Hradiště, Korytná 1, 687 52 Korytná, IČ 75020599,
uloženého Platebním výměrem č. 50/2015/IAK na odvod za porušení rozpočtové
kázně ze dne 27.08.2015 č. j. KUZL 53130/2015 IAK ve výši 411.578 Kč, viz příloha
č. 0838-15Z-P11.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0599/Z19/15

schvaluje
1. 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 stavby mostu ev. č. 05726-14 jako součást silnice č. III/05726 v rámci
stavby „Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice" na části pozemku p. č.
3891, vodní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou, opravami
rekonstrukcí mostu ev. č. 05726-14 jako součást silnice č. III/05726,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena
v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č. 151/1997 Sb.,
zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných v době uzavření
smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a to v souladu s
cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá
cena nájemného, + DPH;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
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Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostů ev. č. 487-027, č. 487-029, č. 487-032 a
výustních objektů (kanalizace a propustků) jako součásti silnice č. II/487 v rámci
stavby "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice", na
pozemku p. č. 8352/2, (PK 8352/2 parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 22227553/2011, č. 2222-7554/2011, č. 2203-8028/2011, č. 2200-8027/2011, č. 21948026/2011,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a demontáží mostů ev. č. 487-027, č. 487-029, č. 487-032 a
výustních objektů (kanalizace a propustků) jako součástí silnice č. II/487,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 57.090 Kč + DPH;
3. 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 mostů ev. č. 487-034, č. 487-035 jako součásti
silnice č. II/487 v rámci stavby "Silnice II/487: Velké Karlovice, UÚ č. 17 Beskyd", na
pozemku p. č. 8352/2, (PK 8352/2 parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 25907924/2014 a č. 2591-7925/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a demontáží mostů ev. č. 487-034, č. 487-035 jako součástí
silnice č. II/487
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 21.582 Kč + DPH;
4. 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 pěti výustních objektů do VVT Vsetínské Bečvy jako
součásti silnice II/487 v rámci stavby "Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, 1.
etapa (část Ústí u Vsetína- Janová), na pozemcích p. č. 1589/1, p. č. 1589/8, p. č.
1590/1, vše v k. ú. Ústí u Vsetína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 517-288/2014,
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 487-001 přes DVT Obecnici jako
součást silnice II/487 v rámci stavby "Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, 1.
etapa (část Ústí u Vsetína- Janová), na pozemku p. č. 2842/1, v k. ú. Janová, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 711-288b/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a demontáží stavby pěti výustních objektů a mostu ev. č. 487001 jako součástí silnice II/487,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.414 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Poláka
Otakara, bytem Přerovská 121, PSČ 768 61, Bystřice pod Hostýnem, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 4342/4, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
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- 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 1.500 Kč;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Baletkové
Jany, bytem Osíčko 4, PSČ 768 61, Bystřice pod Hostýnem, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 1169/27, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Osíčko, 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 350 Kč;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Mikulíka
Josefa, bytem Loukov 12, PSČ 768 75, Loukov u Kroměříže, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 4342/13, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 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 25 Kč;
8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
společnosti Lázně Luhačovice, a. s., se sídlem Lázeňské náměstí 436, PSČ 763 26,
Luhačovice, IČ 46347828, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/492 na pozemku p. č. 2443/55, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Luhačovice, 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 6.300 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Haluzy
Petra, bytem U Haldy 1542/60, PSČ 700 30, Ostrava - Hrabůvka, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/05018 na pozemku p. č. 498/3, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Zlechov, 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 4.935 Kč;
10. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Ing.
Šebka Františka a Šebkové Jarmily, oba bytem Kudlovice 339, PSČ 687 03,
Kudlovice, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/43220 na pozemku p. č. 4008/20, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kudlovice, 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 2.300 Kč;
11. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města
Morkovice-Slížany, se sídlem Náměstí 115, PSČ 768 33, Morkovice, strpět:
- umístění a provozování přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace včetně
odlučovače lehkých kapalin a přípojky plynu, v pozemcích p. č. 1395/1, p. č. 1402/1,
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p. č. 1402/2, vše ostatní plocha, k. ú. Morkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1211-133/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace včetně
odlučovače lehkých kapalin a přípojky plynu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.500 Kč + DPH;
12. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Morkovice-Slížany, se sídlem Náměstí 115, PSČ 768 33,
Morkovice, strpět:
- umístění a provozování stavby zpevněné plochy (plocha parkoviště, přístupu a
příjezdu) na pozemcích p. č. 1395/1 a p. č. 1402/2, vše ostatní plocha, k. ú.
Morkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1208101/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zpevněné plochy (plocha parkoviště, přístupu a příjezdu),
na dobu existence stavby;
13. zřízení služebnosti spočívající v povinnosti vlastníka služebného pozemku p. č.
2806, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Vidče strpět ve prospěch vlastníka
panujícího pozemku p. č. st. 659, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., v k. ú.
Vidče:
- umístění a provozování vodovodní přípojky a přípojky NN, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za
účelem prohlídky, opravy, údržby nebo odstranění vodovodní přípojky a přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu, kdy výše úplaty bude
stanovena tak, že základ pro výpočet jednorázové úplaty bude činit pro vodovodní
přípojku 100 Kč za 1 bm, a to i za započatý metr rozsahu věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě. Základ pro výpočet jednorázové úplaty pro přípojku
elektrického vedení NN bude činit 1000 Kč do 25 běžných metrů s tím, že nad 25
běžných metrů délky věcného břemene vedení NN se k úplatě připočítává 60 Kč za
každý započatý metr rozsahu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.
Celková výše úplaty bude stanovena na základě geometrického plánu skutečného
rozsahu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě po dokončení stavby.
Základní minimální jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude činit
minimálně 1.000 Kč;
14. zřízení služebnosti spočívající v povinnosti vlastníka služebných pozemků p. č.
3591 a p. č. 742, oba ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm strpět ve
prospěch vlastníka panujícího pozemku p. č. st. 659, jehož součástí je budova bez
č. p./č. e., v k. ú. Vidče:
- umístění a provozování vodovodní přípojky a přípojky NN, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované služebné pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou vodovodní přípojky a přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši stanovené znaleckým
posudkem;
bere na vědomí
vyřazení nemovitého majetku z vlastnictví kraje na základě potvrzení o neexistenci
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stavby vydaného dne 15.10.2015 Obecním úřadem Horní Lideč, odborem výstavby
a územního plánování, a to:
- stavby bez čp/če, která byla součástí pozemku p. č. st. 446 v k. ú. Střelná na
Moravě, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 687 pro obec Střelná a k. ú. Střelná na
Moravě;
předává
nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v bodě 1.-10. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- uvedené v bodě 11. a 12. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01 Zlín-Příluky, IČ 62182137;
- uvedené v bodě 13.-14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, PSČ 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0600/Z19/15

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 1566/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 986/30, ostatní plocha,
- p. č. 986/31, ostatní plocha,
- p. č. 1566/12, ostatní plocha ,
zapsaných na LV č. 10001 a 1779 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ 00283924;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/59, ostatní plocha,
- p. č. 1502/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ 00283924;
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4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 1112/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ 00283924;
5. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1493-13/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4713/7, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
od obce Vlčnov, Masarykova 124, 687 61 Vlčnov, IČ 00291561;
6. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1074-14/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2293/2, ostatní plocha, o výměře 23 m2,
- p. č. 2293/3, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
od obce Vlčnov, Masarykova 124, 687 61 Vlčnov, IČ 00291561;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 889/28, ostatní plocha,
- p. č. 891/18, ostatní plocha,
- p. č. 891/31, ostatní plocha,
- p. č. 894/69, ostatní plocha,
- p. č. 894/88, ostatní plocha,
- p. č. 894/108, ostatní plocha,
- p. č. 894/130, ostatní plocha,
- p. č. 894/131, ostatní plocha,
- p. č. 894/135, ostatní plocha,
- p. č. 894/145, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou
19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291048;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice:
- p. č. 4050/2, ostatní plocha,
- p. č. 4050/3, ostatní plocha,
- p. č. 4050/4, ostatní plocha,
- p. č. 4050/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV Č. 10001 od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště:
- p. č. 1683/12, ostatní plocha,
- p. č. 1683/36, ostatní plocha,
- p. č. 1683/39, ostatní plocha,
- p. č. 1683/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV Č. 10001 od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
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70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
10. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2318-28/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 1666, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 4342/21, ostatní plocha,
- p. č. 4342/30, ostatní plocha,
- p. č. 4342/2, ostatní plocha,
- p. č. 4342/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Loukov, č. p. 199, 768 75 Loukov, IČ 00287440;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- id. ½ p. č. 4342/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1623 od obce Loukov, č. p. 199, 768 75 Loukov, IČ 00287440;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- id. ½ p. č. 1041/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 327 od obce Loukov, č. p. 199, 768 75 Loukov, IČ 00287440;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 1169/1, ostatní plocha,
- p. č. 1169/2, ostatní plocha,
- p. č. 1169/4, ostatní plocha,
- p. č. 1169/9, ostatní plocha,
- p. č. 1169/10, ostatní plocha,
- p. č. 1169/11, ostatní plocha,
- p. č. 1169/12, ostatní plocha,
- p. č. 1169/15, ostatní plocha,
- p. č. 1169/17, ostatní plocha,
- p. č. 1169/18, ostatní plocha,
- p. č. 1169/21, ostatní plocha,
- p. č. 1169/29, ostatní plocha,
- p. č. 1169/35, ostatní plocha,
- p. č. 1169/37, ostatní plocha,
- p. č. 1169/39, ostatní plocha,
- p. č. 1169/40, ostatní plocha,
- p. č. 1169/41, ostatní plocha,
- p. č. 1169/58, ostatní plocha,
- p. č. 1169/61, ostatní plocha,
- p. č. 1169/68, ostatní plocha,
- p. č. 1169/70, ostatní plocha,
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- p. č. 1169/72, ostatní plocha,
- p. č. 1169/73, ostatní plocha,
- p. č. 1169/76, ostatní plocha,
- p. č. 1169/80, ostatní plocha,
- p. č. 1169/81, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- id. ½ p. č. 4342/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1623 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
16. vedený v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem:
- id. ½ p. č. 4342/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1691 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- p. č. 1041/11, ostatní plocha,
- p. č. 1041/13, ostatní plocha,
- p. č. 1041/14, ostatní plocha,
- p. č. 1041/15, ostatní plocha,
- p. č. 1041/16, ostatní plocha,
- p. č. 1041/17, ostatní plocha,
- p. č. 1041/18, ostatní plocha,
- p. č. 1041/19, ostatní plocha,
- p. č. 1041/21, ostatní plocha,
- p. č. 1041/22, ostatní plocha,
- p. č. 1041/24, ostatní plocha,
- p. č. 1041/28, ostatní plocha,
- p. č. 1041/31, ostatní plocha,
- p. č. 1041/32, ostatní plocha,
- p. č. 925/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- id. ½ p. č. 1041/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 327 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- id. ½ p. č. 1041/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 351 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 12723/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756
04 Nový Hrozenkov, IČ 00304131;
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21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 115/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Zdounky, č. p. 27, 768 02 Zdounky, IČ
00287938;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1128/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov:
- p. č. 416/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou:
- p. č. 46/3, ostatní plocha,
- p. č. 46/6, ostatní plocha,
- p. č. 46/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 1979, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic:
- p. č. 189/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú Kvasice:
- p. č. 1502/33, ostatní plocha,
- p. č. 1502/36, ostatní plocha,
- p. č. 1502/53, ostatní plocha,
- p. č. 1502/57, ostatní plocha,
- p. č. 1502/63, ostatní plocha,
- p. č. 1502/68, ostatní plocha,
- p. č. 1502/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
28. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 774-249/2015,
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz:
- p. č. 4774/3, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
od obce Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, IČ 00291374;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
a)
- p. č. 4009/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 201 od Boženy Pochylé, bytem Kudlovice 262, 687 03
Kudlovice, za cenu ve výši 3.900 Kč;
b)
- p. č. 4009/77 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1039 od Renaty Fajtlové, bytem Kudlovice 235, 687 03
Kudlovice, za cenu ve výši 3.300 Kč;
c)
- p. č. 4009/26, ostatní plocha,
- p. č. 4009/109, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1187 od Ing. Jarmily Háblové, č. p. 178, 687 06 Modrá, za cenu
ve výši 9.207 Kč, přičemž daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek:
- p. č. 2863, ostatní plocha,
- p. č. 2865, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 1486 od Ludmily Foltýnkové, bytem Břestek 320, 687 08 Břestek
a Marie Stýskalové, bytem Břestek 278, 687 08 Břestek, za cenu ve výši 13.000 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/50, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1052 od MUDr. Bronislava Sedláčka, bytem K. H. Máchy
1203/2, 792 01 Bruntál, za cenu ve výši 3.900 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2639/55, ostatní plocha,
- p. č. 2779/4, ostatní plocha,
- p. č. 2781/13, ostatní plocha,
- p. č. 2781/9, ostatní plocha,
- p. č. 2781/10, ostatní plocha,
- p. č. 2781/14, ostatní plocha,
- p. č. 2806/24, ostatní plocha,
- p. č. 2820/11, ostatní plocha,
- p. č. 2820/23, ostatní plocha,
- p. č. 3002/73, ostatní plocha,
- p. č. 3014/27, ostatní plocha,
- p. č. 3014/14, ostatní plocha,
- p. č. 3014/15, ostatní plocha,
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- p. č. 2781/11, ostatní plocha,
- p. č. 2820/2, ostatní plocha,
- p. č. 2928/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, za cenu ve výši 940.650 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2613/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3095 od BeMi, spol. s r. o., se sídlem Meziříčská 1559, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 46343164, za cenu ve výši 100 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
a)
- p. č. 4342/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 304 od Romana Janota, bytem Osíčko 110, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, za cenu ve výši 750 Kč;
b)
- p. č. 4342/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 429 od Milady Zábranské a Milana Zábranského, oba bytem
Masarykova 1391, 769 01 Holešov, za cenu ve výši 12.530 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
a)
- p. č. 1169/78, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 268 od Marka Bělíčka, bytem Krňovská 164, 763 12 Vizovice,
za cenu ve výši 150 Kč;
b)
- p. č. 1169/71, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 23 od Vladimíry Gadasové, bytem Komárno č. p. 95, 768 71
Komárno, Ivety Hrišové, bytem Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí a od
Radoslava Tvrdoně, bytem Komárno č. p. 51, 768 71 Komárno, za cenu ve výši
71.200 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- p. č. 1041/7, ostatní plocha,
- p. č. 1041/8, ostatní plocha,
- p. č. 1041/9, ostatní plocha,
- p. č. 1041/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10 od Václava Smolky, bytem Osíčko 134, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, za cenu ve výši 43.200 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
a)
- p. č. 2782/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 585 od Ing. Jiřího Vesky a Anny Veskové, oba bytem Janová
238, 755 01 Janová, za cenu ve výši 3.550 Kč;
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b)
- p. č. 2992/23, ostatní plocha,
- p. č. 2992/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 48 od DNK stavební společnost, s. r. o., se sídlem Nový
Hrozenkov 386, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ 25384635, za cenu ve výši 1.400 Kč;
c)
- p. č. 2992/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 228 od Danuše Kovářové (id. 3/36), bytem Jižní čtvrť IV 2545/9,
750 02 Přerov, Ivany Liškové (id. 12/18), bytem Dolní Jasenka 767, 755 01 Vsetín,
Heleny Potočné (id. 3/36), bytem Janová 165, 755 01 Janová, Jitky Procházkové (id.
1/18), bytem Baarovo nábřeží 639/32, 614 00 Brno – Maloměřice, za cenu ve výši
1.422 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1024 od Miroslava Skláře, bytem Janová 207, 755 01 Janová,
za cenu ve výši 750 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u
Napajedel:
- p. č. 1557, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 298 od ČR – Jihomoravských vodovodů a kanalizací, státního
podniku – v likvidaci, se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, za cenu ve
výši 8.400 Kč;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 197421/2015 ze dne 18.05.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Sazovice dle přílohy č. 0983-15Z-P03;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 312704/2015 ze dne 10.08.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Mysločovice dle přílohy č. 0983-15Z-P04;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž č. j. SPU 065457/2015 ze dne 26.03.2015 o výměně
nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Lechotice dle přílohy č. 0983-15Z-P05;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž č. j. SPU 083565/2015 ze dne 30.04.2015 o výměně
nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Vítonice u Bystřice pod Hostýnem dle přílohy č. 0983-15Z-P06;
5. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 345109/2015 ze dne 04.08.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
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Machová dle přílohy č. 0983-15Z-P07;
6. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných v bodě
1. - 5. této části 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;
předává
nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1. - 3., 5. - 9., 11. - 27. a B. 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;
- uvedenou v bodě A. 10. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Obchodní akademie Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 60371731, a
to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu A. 28. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, a to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje
- č. 0554/Z18/15 ze dne 23.09.2015 - bod A. 7. odrážka čtvrtá (p. č. 2009/32).
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0601/Z19/15

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. 11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 258, obč.
vybavenost,
- p. č. 12, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. 13, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 45, obč.
vybavenost,
- p. č. 14, trvalý travní porost,
- p. č. 15, ostatní plocha,
- p. č. 16, ostatní plocha,
- p. č. 17, vodní plocha,
- p. č. 18, ovocný sad,
- p. č. 38, zahrada,
- p. č. 51, ovocný sad,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 402 pro obec a k. ú. Zašová
do vlastnictví obce Zašová, č. p. 36, Zašová, 756 51, IČ 00304476, s podmínkou, že
obdarovaný nesmí kapacity převáděných objektů, které byly dárcem uvolněny v
rámci transformace, dále užívat pro stejný nebo jiný druh služby sociální péče
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním
postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, odlehčovací služba pobytového
charakteru a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče;
2. stavby
- tělesa místní komunikace (chodníku) na pozemcích p. č. 1112/16 a 1112/17, oba
ostatní plocha,
obec a k. ú. Zlín zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Zlín do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
3. pozemků
- p. č. 1222/22, ostatní plocha,
- p. č. 1222/23, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1712 pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
4. pozemku
- p. č. 1215/9, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
5. pozemku
- p. č. 1616/4, ostatní plocha, o výměře 73 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1554-3/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa do vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
6. pozemků
- p. č. 929/6, ostatní plocha,
- p. č. 1040/23, ostatní plocha,
- p. č. 1040/24, ostatní plocha,
- p. č. 1040/25, ostatní plocha,
- p. č. 1040/26, ostatní plocha,
- p. č. 1040/27, ostatní plocha,
- p. č. 1040/28, ostatní plocha,
- p. č. 1040/29, ostatní plocha,
- p. č. 1040/30, ostatní plocha,
- p. č. 1040/31, ostatní plocha,
- p. č. 1040/32, ostatní plocha,
- p. č. 1065/1, ostatní plocha,
- p. č. 1065/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
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úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Osíčko do vlastnictví obce
Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
7. pozemků
- p. č. 899/24, ostatní plocha,
- p. č. 899/25, ostatní plocha,
- p. č. 899/26, ostatní plocha,
- p. č. 899/27, ostatní plocha,
- p. č. 899/28, ostatní plocha,
- p. č. 899/29, ostatní plocha,
- p. č. 899/30, ostatní plocha,
- p. č. 899/31, ostatní plocha,
- p. č. 899/32, ostatní plocha,
- p. č. 899/33, ostatní plocha,
- p. č. 899/34, ostatní plocha,
- p. č. 899/35, ostatní plocha,
- p. č. 899/36, ostatní plocha,
- p. č. 899/37, ostatní plocha,
- p. č. 925/1, ostatní plocha,
- p. č. 925/4, ostatní plocha,
- p. č. 929, ostatní plocha,
- p. č. 941, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 233 pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka do
vlastnictví obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Osíčko, IČ 00287563;
8. pozemků
- p. č. 2080/4, orná půda,
- p. č. 4118/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 359 pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem do vlastnictví obce Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440;
9. částí pozemků
- dílu „b“ o výměře 1 m2,
- dílu „c“ o výměře 3 m2,
- dílu „e“ o výměře 33 m2,
- dílu „k“ o výměře 32 m2,
- dílu „r“ o výměře 32 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12521/1 geometrickým plánem č. 195285/2014, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov do vlastnictví městyse Nový
Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov; IČ 00304131;
10. stavby
části tělesa pozemní komunikace III. třídy č. 48712, v uzlovém úseku „Bzové“
- od uzlového bodu 2541A019 v délce 0,042 km, ve staničení 0,000 – 0,042 (od
křižovatky se silnicí II. třídy č. 487 po vodní tok) umístěné na pozemcích p. č. 253/2,
p. č. 262/1, p. č. 262/3, p. č. 8078/2, p. č. 8527/2 v k. ú. Velké Karlovice,
- v délce 0,144 km, ve staničení 0,071 – 0,215 (od vodního toku po křižovatku s
novou silnicí III. třídy č. 48712) umístěné na pozemcích p. č. 263/2, p. č. 263/3, p. č.
264/1, p. č. 264/6, p. č. 264/7, p. č. 264/11, p. č. 265/4 v k. ú. Velké Karlovice,
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do vlastnictví obce Velké Karlovice, Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice, IČ:
00304417;
11. pozemků
- p. č. 677/19, ostatní plocha, o výměře 532 m2,
- p. č. 730/2, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 279-1043/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice do vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ 00303925;
12. pozemků
- p. č. 891/16, ostatní plocha,
- p. č. 891/17, ostatní plocha,
- p. č. 891/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 946 pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou do
vlastnictví obce Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00291048;
13. pozemků
- p. č. 2050/5, ostatní plocha,
- p. č. 2050/9, ostatní plocha,
- p. č. 2050/10, ostatní plocha,
- p. č. 2050/35, ostatní plocha,
- p. č. 2050/36, ostatní plocha,
- p. č. 2050/37, ostatní plocha,
- p. č. 2050/38, ostatní plocha,
- p. č. 2050/39, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2514 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice do
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 00291471;
14. pozemků
- p. č. 1683/2, ostatní plocha,
- p. č. 1683/38, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 214 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
15. pozemku
- p. č. 1665, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2318-28/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
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nabyvatel, vyjma bodů B. 5. a 6., kdy veškeré náklady s převodem spojené uhradí
převodce:
1. pozemku
- p. č. 1740/447, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice do
vlastnictví Ing. Magdalény Doležalové, bytem Klečůvka 87, 763 11 Zlín, za cenu ve
výši 3.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 2231/34, ostatní plocha, o výměře 237 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1161-194/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice do SJM Eduarda Kundráta a Hany
Kundrátové, oba bytem 14. listopadu 62, 772 00 Olomouc, za cenu ve výši 9.480
Kč;
3. pozemku
- p. č. 2231/78, ostatní plocha, o výměře 312 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1161-194/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice do spoluvlastnictví Věry Bolfové, bytem
č. p. 221, 768 71 Rajnochovice (podíl id. 1/2) a manželů JUDr. Vladimíra Bolfa a
Aleny Bolfové, oba bytem Mlýnská 439, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (podíl id. 1/2
do SJM), za cenu ve výši 12.480 Kč;
4. pozemku
- p. č. st. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4414 pro obec Kroměříž a k. ú.
Kotojedy do vlastnictví SVORNOST, stavební bytové družstvo, se sídlem Ztracená
2647, 767 01 Kroměříž, IČ 00156931, za cenu ve výši 27.080 Kč;
5. pozemku
- p. č. 15528/17, ostatní plocha, o výměře 233 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1584-32/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí do vlastnictví MUDr. Bronislava Sedláčka, bytem
K. H. Máchy 1203/2, 792 01 Bruntál, za cenu ve výši 11.650 Kč;
6. pozemků
- p. č. st. 450, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 380,
bydlení,
- p. č. st. 742, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 638,
bydlení,
- p. č. st. 743, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
- p. č. st. 744, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vybavenost,
- p. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
bydlení,
- p. č. 2684/1, ostatní plocha,
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- p. č. 2684/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1487 pro obec a k. ú. Luhačovice do vlastnictví Anny
Kneblové, bytem trvale tř. Kosmonautů 1021/12, Olomouc, PSČ 779 00 za cenu
14.200.000 Kč.

C. rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2015 dle přílohy č. 0984-15Z-P09.
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Dotace životní prostředí a rozvoj venkova

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0602/Z19/15

schvaluje
1. rámec programu RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č.
1004-15Z-P02;
2. rámec programu RP02-16 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č.
1004-15Z-P03;
neschvaluje
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 180.000 Kč obci Podkopná Lhota, IČ 00544493,
na opravu otopné soustavy v prodejně smíšeného zboží. Projektový záměr
neodpovídá prioritám základních a sektorových koncepcí Zlínského kraje.
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Účelová podpora spolku LÍSKA, z. s. v roce 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0603/Z19/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje v roce 2016 spolku
LÍSKA, z. s., se sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice 755 01 Vsetín, IČ 28558863,
na zajištění činností v rámci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty ve Zlínském kraji a uspořádání Krajské konference o EVVO a Krajského
veletrhu - Dne pro přírodu v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy
č. 1007-15Z-P02.
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Program RP04-2016 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0604/Z19/15

schvaluje
1. rámec programu PF04-16 "Podpora ekologických aktivit v kraji" dle přílohy č.
1005-15Z-P01;
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2. rozpočtového opatření č. ZZK/0003/2016 dle přílohy č. 1005-15Z-P02.
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Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0605/Z19/15

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 398.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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.
1044-15Z-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Uherskohradišťské nemocnici a.s., se
sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68, IČ 27660915, v maximální
výši 284.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do
národního onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68, IČ 27660915, dle
přílohy č. 1044-15Z-P03;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem
Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, v maximální výši 160.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, dle přílohy č. 104415Z-P04;
7. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vsetínskou nemocnicí a.s., se sídlem
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, v maximální výši 120.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, dle přílohy č. 1044-15ZP05.
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Zdravotnictví - zajištění činnosti lékařské pohotovostní služby
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0606/Z19/15

schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 4.100.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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.
1045-15Z-P02;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v maximální výši 2.300.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2016 do 31.12.2016;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a.
s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy
č. 1045-15Z-P03;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČ 27660532, v maximální výši 2.300.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1045-15ZP04;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, v maximální výši 3.000.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2016 do 31.12.2016;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1045-15Z-P05;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U
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Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, v maximální výši
1.000.000 Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské
pohotovostní služby pro dospělé, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2016 do 31.12.2016;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č.
1045-15Z-P06.

25

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o spolupráci při poskytování
zdravotnické záchranné služby

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0607/Z19/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při poskytování zdravotnické
záchranné služby č. 018333/13/OZ ze dne 02.07.2013 mezi Zlínským krajem a
Jihomoravským krajem, dle přílohy č. 1042-15Z-P01.

26

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 16
ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0608/Z19/15

schvaluje
dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, dle přílohy č. 1047-15Z-P01.

27

Zdravotnictví - protialkoholní záchytná stanice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0609/Z19/15

schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, v maximální výši 7.700.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2016 do
31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se
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sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1043-15ZP02;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2016, dle přílohy č. 1043-15Z-P06.

28

Zdravotnictví - zajištění činnosti střediska vědeckých informací,
specializované knihovny, pro veřejnost

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0610/Z19/15

schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 660.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 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.
1046-15Z-P03;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0040/2015, dle přílohy č. 1046-15Z-P04.

29

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0611/Z19/15

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9.300.000 Kč společnosti Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01
Zlín, IČ 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 1000-15Z-P02.

30

Dotace doprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0612/Z19/15

schvaluje
1/ rámec programu RP11-16 BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE dle přílohy č. 0999-15ZP02;
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2/ poskytnutí účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na
zajištění údržby komunikací níže uvedeným subjektům:
- Obec Huslenky, IČ 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů aktivity
dle přílohy č. 0999-15Z-P04;
- Obec Zahnašovice, IČ 00287890, se sídlem Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, do
výše 210.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů
aktivity dle přílohy č. 0999-15Z-P05;
- Obec Žítková, IČ 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 71 Starý Hrozenkov, do
výše 52.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů
aktivity dle přílohy č. 0999-15Z-P06;
3/ dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory č. D/1674/2015/STR, mezi
Zlínským krajem a příjemcem obcí Poličná, IČ 0126574, se sídlem Poličná 144, 757
01 Poličná, dle přílohy č. 0999-15Z-P07.

31

Doprava - Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0613/Z19/15

schvaluje
Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno, IČ 70888337, dle přílohy č. 0997-15Z-P01.

32

Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0614/Z19/15

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída
Tomáše Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 0993-15Z-P02;
b) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 0993-15Z-P03;
c) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0993-15Z-P04;
d) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č.
0993-15Z-P05;
e) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 0993-15Z-P06;
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f) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 0993-15Z-P07;
g) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, dle přílohy č. 099315Z-P08;
h) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 0993-15ZP09;

2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2015:
a) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 429.000 Kč na celkovou částku 155.650.000 Kč;
b) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 554.250 Kč na celkovou částku 66.202.250 Kč;
c) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 91.530 Kč na celkovou částku
75.278.530 Kč;
d) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951,
navýšení o částku 195.000 Kč na celkovou částku 16.719.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850,
navýšení o částku 46.500 Kč na celkovou částku 1.292.500 Kč;
f) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, navýšení o částku 356.940 Kč na celkovou částku 7.757.940
Kč;
g) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009,
navýšení o částku 44.640 Kč na celkovou částku 2.941.640 Kč;
3. poskytnutí dotací pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2016:
a) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951, v
celkové výši 16.524.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 155.221.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 65.648.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 75.187.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850,
v celkové výši 1.246.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 2.897.000 Kč;
g) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, v celkové výši 7.401.000 Kč;
h) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 5.019.000 Kč.

33

Doprava - úprava dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti - Kostelec u Holešova
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0615/Z19/15

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.04.2015 č. 0467/Z16/15 - část
schvaluje, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dodatek č. 2 smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti s obcí
Kostelec u Holešova;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a obcí Kostelec u Holešova, IČ
00287342, dle přílohy č. 0998-15Z-P01.

34

Doprava - dodatek č. 16 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě České dráhy, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0616/Z19/15

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě
mezi Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, dle přílohy č. 0990-15Z-P02;
2) poskytnutí dotace pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, v celkové výši 289.257.400 Kč na zajištění základní dopravní
obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2016.

35

Doprava - dodatek č. 22 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0617/Z19/15

schvaluje
Dodatek č. 22 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0991-15Z-P01 a č. 0991-15Z-P02.

36

Dotace MF ČR na krytí výdajů vzniklých Vojenskému technickému ústavu,
s.p. při poskytnutí věcné a osobní pomoci složkám integrovaného záchranné
systému

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0618/Z19/15

schvaluje
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1. rozpočtové opatření č. ZZK/0045/2015, dle přílohy č. 1138-15Z-P01;
2. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.268.311,80 Kč, Vojenskému technickému
ústavu, se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely, IČ 24272523 na
krytí výdajů vzniklých při poskytování věcné a osobní pomoci složkám integrovaného
záchranného systému v souvislosti s mimořádnou událostí po výbuších v areálu
muničních skladů ve Vlachovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č.
1138-15Z-P02.

37

Doprava - schválení odůvodnění významných veřejných zakázek ŘSZK, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0619/Z19/15

schvaluje
odůvodnění významných veřejných zakázek zadavatele Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0996-15Z-P03 až č. 099615Z-P22.

38

Kultura - dotační smlouva pro Arcibiskupství olomoucké

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0620/Z19/15

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 1.000.000 Kč mezi Zlínským krajem a Arcibiskupstvím olomouckým, se
sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ 00445151, dle přílohy č. 0955-15ZP01;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2016, dle přílohy č. 0955-15Z-P03.

39

Dotace cestovní ruch a kultura

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0621/Z19/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě
za jeho výkon č. D/2917/2010/STR mezi Zlínským krajem a Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90
Zlín, dle přílohy č. 0985-15Z-P02;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
7.155.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi
Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, dle přílohy č. 0985-15Z-P04;
3. uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
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mezi Zlínským krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín,
dle přílohy č. 0985-15Z-P05;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 542.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským krajem
a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 098515Z-P07;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským krajem
a Klubem českých turistů oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, se sídlem
Palackého 96, 763 61 Napajedla, dle přílohy č. 0985-15Z-P09;
6. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje do výše
150.000 Kč, současně však maximálně 18,75 % celkových způsobilých výdajů
aktivity a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským
krajem a Sdružením pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 26589532, se sídlem Karolinka,
Bzové 325, IC Zvonice Soláň, PSČ 756 05, dle přílohy č. 0985-15Z-P11;
7. poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje do
výše 20.800.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
aktivity a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Zlínským
krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0985-15Z-P14.

40

Kultura - dotační smlouvy na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
ve Zlínském kraji v roce 2016 s knihovnami v Kroměříži, Uherském Hradišti a
Vsetíně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0622/Z19/15

schvaluje
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.244.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, p. o., IČ 00091120 se sídlem Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž
na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0987-15ZP02;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.325.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, p. o., IČ 00092118, se sídlem Velehradská 714, 686 01
Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji
v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0987-15Z-P03;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.231.000 Kč Masarykově veřejně
knihovně Vsetín, IČ 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0987-15Z-
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P04.
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Podpora jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0623/Z19/15

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 13.000 Kč na 6. ročník mezinárodního
turnaje starších žáků v házené "MANFRED KREUZER CUP" (Linz-Rakousko);
2. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., IČ 00535109, ve výši 6.000 Kč na
Atletické závody pro děti od 3 do 14 let "Běh náměstím 2015";
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 28.000 Kč na 58.
ročník mezinárodního silničního běhu městem "Slovácký běh";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0934-15Z-P02;

B) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu z důvodu uvedeného v
příloze č. 0934-15Z-P01 v členění:
1. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, ve výši 15.000 Kč na
Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže U11 (Šardice);
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 21.500 Kč na
akce:
a) 19. ročník "Vánoční pohár v bench pressu" ve výši 12.000 Kč;
b) Žebříčkový turnaj juniorů a seniorů ČR ve squashi ve výši 9.500 Kč.
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Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0624/Z19/15

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0411/2015/ŠK, kterým dochází k navýšení účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje o 200.000 Kč pro SPORTOVNÍ KLUB
BASKETBALU ZLÍN, IČ 15530841, se sídlem Dukelská 5413, 760 01 Zlín, na
celkovou výši 550.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal) dle
přílohy č. 1030-15Z-P02.
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Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0625/Z19/15

schvaluje
1. Rámec Programu MaS01-16 s názvem "Jednorázové akce v oblasti mládeže a
sportu", dle přílohy č. 1034-15Z-P01;
2. Rámec Programu MaS02-16 s názvem "Sportovci zařazení do reprezentace ČR",
dle přílohy č. 1034-15Z-P02;
3. Rámec Programu MaS03-16 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu",
dle přílohy č. 1034-15Z-P03.

45

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0626/Z19/15

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji mezi Zlínským krajem a
Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, dle přílohy č. 1060-15Z-P01.
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Školství – zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0627/Z19/15

schvaluje
1. zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín, IČ 49156845 ke dni
31.12.2015;
2. uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, a statutárním
městem Zlínem, IČ 00283924, ve znění přílohy č. 1040-15Z-P02;
bere na vědomí
přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušované příspěvkové
organizace kraje v plném rozsahu na příspěvkovou organizaci nově zřízenou
statutárním městem Zlínem v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti zrušované
příspěvkové organizace na nově zřízenou příspěvkovou organizaci v souladu s
Dohodou mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlínem.

47

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0628/Z19/15

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti
školství, dle příloh č. 1035-15Z-P02 až č. 1035-15Z-P06.
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Rámec Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0629/Z19/15

schvaluje
Rámec programu SOC01-16 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2016, dle přílohy č. 1057-15Z-P01.

49

Rámce programů na rok 2016 v oblasti akreditovaného dobrovolnictví a
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0630/Z19/15

schvaluje
1. Rámec Programu RP06-2016 na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2016, dle přílohy č. 1050-15Z-P01;
2. Rámce Programu RP07-2016 na podporu nestátních neziskových organizací, škol
a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016, dle
přílohy č. 1050-15Z-P02.

50

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0631/Z19/15

schvaluje
1) poskytnutí návratné finanční výpomoci do maximální výše 845.000 Kč Centru
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvkové organizaci, IČ 70850992,
se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, na financování provozu v roce 2016 a
uzavření VPS o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1056-15ZP02;
2) poskytnutí návratné finanční výpomoci do maximální výše 1.082.000 Kč
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizaci, IČ
70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, na financování provozu v roce
2016 a uzavření VPS o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č.
1056-15Z-P04.
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Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0632/Z19/15

schvaluje
dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, dle přílohy č. 1052-15Z-P01.
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Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0633/Z19/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 800.000 Kč spolku ARGO,
Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II 5358, 760 01 Zlín, IČ 00568813,
na činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 1048-15Z-P02.

53

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění
dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0634/Z19/15

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0324/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, dle přílohy č. 1049-15Z-P02;
2. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0282/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Fondem ohrožených dětí, IČ 00499277, dle přílohy č. 1049-15Z-P03;
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/2616/2015/SOC mezi Zlínským krajem a
Pečovatelskou službou Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, dle
přílohy č. 1049-15Z-P04;
bere na vědomí
informaci organizace NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, o jejím nezájmu o finanční
podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2015 pro "Služby následné péče" (identifikátor 8975321), a to ve výši
20.380 Kč, dle přílohy č. 1049-15Z-P05.
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Úprava č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0635/Z19/15

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od 29.09.2015 do
07.12.2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P02;

schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0036/2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P06;
b) č. ZZK/0037/2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P07;
c) č. ZZK/0038/2015 dle přílohy č.0978-15Z-P08;
d) č. ZZK/0039/2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P09;
e) č. ZZK/0043/2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P10;
f) č. ZZK/0044/2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P11;
g) č. ZZK/0006/2016 dle přílohy č. 0978-15Z-P12;
2. úpravu č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 dle přílohy č. 0978-15Z-P04 v celkové
výši:
příjmy:
9.659.352 tis. Kč;
výdaje:
9.955.873 tis. Kč;
financování:
296.521 tis. Kč.
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Dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Uherský Brod na varovací systém a
městu Bojkovice na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0636/Z19/15

schvaluje
poskytnutí účelové investiční dotace:
1. ve výši 100.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, na vybudování
vyrozumívacího a varovacího systému a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy
č. 1095-15Z-P01;
2. ve výši 500.000 Kč městu Bojkovice, IČ 00290807, na nákup cisternové
automobilové stříkačky a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 1095-15ZP03.
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Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0637/Z19/15

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem na realizaci projektu
"Smart akcelerátor Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a Technologickým
inovačním centrem s. r. o., IČ 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
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dle přílohy č. 1097-15Z-P02,
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2016, dle přílohy č. 1097-15Z-P03.
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Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0638/Z19/15

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na hospodaření v lesích na území
Zlínského kraje subjektům uvedeným v příloze č. 1089-15Z-P03 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito subjekty, dle vzoru uvedeného v příloze č. 108915Z-P04.
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Rámec programu - Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0639/Z19/15

schvaluje
a) Rámec programu PR10-2016 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského
kraje v roce 2016, dle přílohy č. 1091-15Z-P01;
b) změnu č. 2 Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje, dle přílohy č. 1091-15Z-P06.

59

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - poskytnutí návratné
finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0640/Z19/15

schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3.000.000 Kč příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na úhradu
provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události po požáru a
výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve
Vrběticích vzniklých v období od 01.07.2015 do 31.12.2015 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1117-15Z-P03;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2016 dle přílohy č. 1117-15Z-P05.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0641/Z19/15

bere na vědomí

40/43

Z19/15

informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
31.10.2015, dle příloh č. 1114-15Z-P01 až č. 1114-15Z-P04.

61

Zdravotnictví - Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0642/Z19/15

schvaluje
souhlasné prohlášení mezi Zlínským krajem a ČR - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 1115-15ZP02.

62

"Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0643/Z19/15

schvaluje
"Koncepci rozvoje silniční sítě II a III tříd Zlínského kraje" dle přílohy č. 1073-15ZP02.
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Revize záměrů v Generelu dopravy a aktualizace Dopravní politiky Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0644/Z19/15

schvaluje
materiál "Revize záměrů v Generelu dopravy Zlínského kraje a aktualizace Dopravní
politiky Zlínského kraje" podle přílohy č. 1076-15Z-P02.

64

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - akce a aktivity

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0645/Z19/15

schvaluje
rámec programu KUL01-16 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 1067-15Z-P01.

65

Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb ZK v rámci Akčního plánu
rozvoje SSL ve ZK pro rok 2016", Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0646/Z19/15

schvaluje
1. aktualizaci Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje v rámci Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016", která je součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20162018, dle přílohy č. 1118-15Z-P02;
2. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0258/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Domovem Jitka, o. p. s., IČ 28634764, dle přílohy č. 1118-15Z-P03;
3. uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0339/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a NADĚJÍ, IČ 00570931, dle přílohy č. 1118-15Z-P04;
4. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0300/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovou
organizací, IČ 70850917, dle přílohy č. 1118-15Z-P05;
5. uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0299/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, IČ 00092096, dle
přílohy č. 1118-15Z-P06.
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Mezinárodní projekt ve školství The SEE Project

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0647/Z19/15

schvaluje
uzavření smluv mezi Zlínským krajem a jeho partnery v mezinárodním projektu "The
SEE Project":
1. SES 13-19 Ltd., 75 Stanley Rd, Stoke on Trent, ST4 7PP, Velká Británie dle
přílohy č. 1131-15Z-P01;
2. Koning Willem I. College, Vlijmenseweg 2, Den Bosch, 5201 AC, Nizozemsko dle
přílohy č. 1131-15Z-P02;
3. Galway and Roscommon Education and Training Board, An Coiléar Bán, Athenry,
Galway, IE013 – West, Irsko dle přílohy č. 1131-15Z-P03;
4. Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Kapucubasi Mah. Ataturk Bl., TR714 Nevşehir, Turecko dle přílohy č. 1131-15Z-P04.
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Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 18. a 19. zasedáním
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Z19/15

Zastupitelstva Zlínského kraje
Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0648/Z19/15

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 18. a 19. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1070-15Z-P01.

Zlín 16. prosince 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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