Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 24.02.2016
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Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0649/Z20/16

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0075-16Z-P01.
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Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0650/Z20/16

bere na vědomí
zprávu v písemné podobě o činnosti:
a) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0076-16Z-P01;
b) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 0076-16Z-P02;
c) Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0076-16Z-P03;
zprávu v ústní podobě o činnosti:
a) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje;
b) Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje.
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Vyřazení nemovitého majetku

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0651/Z20/16

bere na vědomí
vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje spočívající v odstranění
stavby - garáže, dle přílohy č. 0041-16Z-P01, a to budovy bez čísla popisného na
pozemku parc. č. 6, zapsaná v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 564 pro obec a k. ú. Vsetín;
schvaluje
vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje spočívající v odstranění
staveb dle přílohy č. 0041-16Z-P07, a to:
1. budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 4732, budova bez čp/če,
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jiná stavba na pozemku parc. č. st. 4731, zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
12190 pro obec a k. ú. Kroměříž,
2. objekty neevidované v katastru nemovitostí, stojící na pozemku parc. č. 670/2 v
k. ú. Kroměříž.
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Pakt zaměstnanosti - schválení dohody o spolupráci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0652/Z20/16

schvaluje
Dohodu o spolupráci v oblasti zaměstnanosti - Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje,
uzavíranou mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského
kraje, IČ 29319676, sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Úřadem práce České
republiky, IČ 72496991, zastoupeným krajskou pobočkou ve Zlíně, sídlo Čiperova
5182, 760 42 Zlín, Českomoravskou konfederací odborových svazů, IČ 00675458,
zastoupenou Regionální radou odborových svazů ČMKOS - Zlínský kraj, sídlo
Bartošova 4393, 760 01 Zlín a Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ
60730960, sídlo Komenského náměstí 435, 767 01 Kroměříž, ve znění dle přílohy
č. 0044-16Z-P02.

5

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0653/Z20/16

schvaluje
1. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti vlastníka služebných pozemků p. č. 441/1 ostatní plocha/manipulační
plocha, p. č. 441/2 ostatní plocha/manipulační plocha a p. č. 441/15 zahrada, vše v
k. ú. Kroměříž (dále jen služebné pozemky), strpět:
- právo chůze a jízdy na služebných pozemcích v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 6774-273/2015,
na dobu neurčitou;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti *** strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 1041/23, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Příkazy u Osíčka, 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;
3. bezúplatné zřízení služebnosti spočívající v povinnosti vlastníka služebných
pozemků p. č. 3, p. č. 11/1, p. č. 30/3, v k. ú. Velehrad strpět právo chůze a jízdy v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým č. 698-82/2015 ve prospěch
vlastníka panujících pozemků p. č. 19, p. č. 24, p. č. 25/1, p. č. 25/2 jehož součástí
je stavba bez č.p./č.e., p. č. 25/3, p. č. 26, p. č. 27 jehož součástí je stavba č. p. 305,
p. č. 28 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, v k. ú. Velehrad,
na dobu neurčitou;
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4. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, PSČ 757 01 , IČ
003043787, strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí v rámci stavby "Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová - II. etapa - Domov pro osoby se zdravotním
postižením Valašské Meziříčí", na pozemcích zapsaných na LV č. 10001 pro obec
Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou, a to:
- přípojky kanalizace na pozemku p. č. 423/3, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2740-100/2015,
- přípojky vodovodu na pozemcích p. č. 423/2, p. č. 424/5, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 2737-100/2015,
- přípojky teplovodu CZT na pozemcích p. č. 423/2, p. č. 424/7, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 2742-100/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
5. vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje spočívající v
odstranění stavby - bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 2876 v k. ú. Vsetín,
zapsaná v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2563 pro obec a k. ú. Vsetín;
6. zřízení vlastníkovy služebnosti pro panující pozemky p. č. 19/2, jehož součástí je
stavba bez č. p./č. e., p. č. 19/3, jehož součástí je stavba č. p. 825, p. č. 19/4, jehož
součástí je stavba bez č. p./č. e., p. č. 19/5, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.,
vše v k. ú. Zašová, vše ve vlastnictví Zlínského kraje, spočívající v povinnosti strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení plynovodní přípojky na služebném
pozemku p. č. 51, ovocný sad, v k. ú. Zašová ve vlastnictví Zlínského kraje, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1634-7053/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami
a údržbou plynovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního
řádu a dopravy vydané dne 08.12.2015, Č.j.: MUVS-S 10699/2015/OÚPSŘD280/16.2-Li-15, které nabylo právní moci dne 08.01.2016, dle přílohy č. 0024-16ZP02;
2. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního
řádu a dopravy vydané dne 15.12.2015, Č.j.: MUVS-S 10790/2015/OÚPSŘD280/16.2-Li-15, které nabylo právní moci dne 06.01.2016, dle přílohy č. 0024-16ZP03;
předává
nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v bodě 1. a 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Vyšší odborné škole potravinářské a Střední průmyslové škole mlékárenské
Kroměříž, Štěchovice 4176, PSČ 767 54 Kroměříž, IČ 47935936;
- uvedené v v bodě 3. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociálním službám Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, PSČ 686 06 Uherské
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Hradiště, IČ 00092096, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě 4. a 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociálním službám Vsetín, Záviše kalandry 1353, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 49562827;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního
plánování, stavebního řádu a dopravy vydané dne 08.12.2015, Č.j.: MUVS-S
10699/2015/OÚPSŘD-280/16.2-Li-15, které nabylo právní moci dne 08.01.2016, dle
přílohy č. 0024-16Z-P07, k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního
plánování, stavebního řádu a dopravy vydané dne 15.12.2015, Č.j.: MUVS-S
10790/2015/OÚPSŘD-280/16.2-Li-15, které nabylo právní moci dne 06.01.2016, dle
přílohy č. 0024-16Z-P08, k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0654/Z20/16

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. 171/4, ostatní plocha,
- p. č. 171/5, ostatní plocha,
- p. č. 171/6, ostatní plocha,
- p. č. 283/2, ostatní plocha,
- p. č. 283/3, ostatní plocha,
- p. č. 295/2, ostatní plocha,
- p. č. 385/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 989 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Zlína, do
vlastnictví obce Březnice, č. p. 485, 760 01 Březnice, IČ 48471828;
2. pozemku:
- id. ½ p. č. 1986/40, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1313 pro obec a k. ú. Poličná, do
vlastnictví obce Poličná, Poličná 144, 75701 Poličná, IČ 01265741;
3. pozemku:
- p. č. 2821/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Hostýnem, do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113;
4. pozemků:
- p. č. 634/23, ostatní plocha, o výměře 326 m 2,
- p. č. 634/24, ostatní plocha, o výměře 118 m 2,
- p. č. 634/25, ostatní plocha, o výměře 216 m 2,
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oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1222-225/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem, do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113;
5. pozemku:
- p. č. 634/27, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1224-266/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem, do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113;
6. pozemků:
- dílu „d“ o výměře 103 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 491/1,
- dílu „a“ o výměře 373 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 492,
geometrickým plánem č. 1301-52/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice
u Holešova, do vlastnictví obce Martinice, Martinice 16, 76901 Martinice, IČ
00287482;
7. pozemku
- p. č. 5771/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10256 pro obec a k. ú. Vsetín, do
vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
8. pozemků
- p. č. 35/2, ostatní plocha, o výměře 555 m 2,
- p. č. 35/3, ostatní plocha, o výměře 1602 m 2,
- p. č. 35/4, ostatní plocha, o výměře 876 m 2,
- p. č. 35/5, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 35/6, ostatní plocha, o výměře 234 m 2,
- p. č. 35/7, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 338/2, ostatní plocha, o výměře 2852 m 2,
- p. č. 338/3, ostatní plocha, o výměře 1428 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 478-150/2003,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad, do vlastnictví obce Velehrad, Velehrad 231,
687 06 Velehrad, IČ 00291536;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel, vyjma bodu 1., kdy náklady veškeré náklady s převodem spojené hradí
převodce:
1. jednotky včetně spoluvlastnických podílů na nemovité věci:
- č. 3583/12*** nebytový prostor, v budově č. p. 3583, byt. dům na pozemku p. č. st.
4414,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 3583 o velikosti
17400/51836,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 4414 v rozsahu 17400/51836,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 20814 pro obec a k. ú. Zlín do SJM*** za cenu
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2.300.000 Kč;
2. pozemků
- p. č. st. 430/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
garáž,
- p. č. st. 434, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vyb.,
- p. č. 441/6, ostatní plocha,
- p. č. 441/9, ostatní plocha,
- p. č. 441/10, ostatní plocha,
- p. č. 441/11, ostatní plocha,
- p. č. 441/18, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž do vlastnictví LAM –
PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice č. p. 86, PSČ 768 21, IČ 18189105, za
cenu 1.100.000 Kč;
3. pozemku
- p. č. 2702/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1466 pro obec a k. ú. Rusava do
vlastnictví Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, Hradec králové, PSČ 500 08, IČ 42196451, za cenu 11.472 Kč;
4. pozemků
- p. č. 2442/7, ostatní plocha,
- p. č. 2442/8, ostatní plocha,
- p. č. 6277/3, ostatní plocha,
- p. č. 6277/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4813 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště do vlastnictví města Staré Město, se sídlem nám. Hrdinů 100,
Staré Město, PSČ 686 03, IČ00567884 za cenu 331.600 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2016 dle přílohy č. 0027-16Z-P06;
D. rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2016 dle přílohy č. 0027-16Z-P08.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0655/Z20/16

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Zlína:
- p. č. 391/2, vodní plocha,
- p. č. 391/3, vodní plocha,
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- p. č. 1812/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Březnice, č. p. 485, 760 01 Březnice, IČ
48471828;
2. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1652-11/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4554/4, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 960/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51
Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789;
4. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 478-150/2003,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad:
- p. č. 575/2, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
od obce Velehrad, Velehrad 231, 687 06 Velehrad, IČ 00291536;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2613/24, orná půda,
- p. č. 2613/53, ostatní plocha,
- p. č. 2613/54, ostatní plocha,
- p. č. 2639/89, ostatní plocha,
- p. č. 2808/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 1128/4, ostatní plocha,
- p. č. 1152/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za podmínek dle
přílohy č. 0025-16Z-P03;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 848/26, ostatní plocha,
- p. č. 848/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 96 od ***za cenu ve výši 650 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
a)
- id 6/8 p. č. 4009/87, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1189 od ***za cenu ve výši 5.049 Kč;
b)
- id. 1/16 p. č. 4009/87, ostatní plocha,

pracoviště
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zapsaného na LV č. 1189 od *** za cenu ve výši 212 Kč;
c)
- id. 1/16 p. č. 4009/87, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1189 od ***za cenu ve výši 213 Kč;
d)
- id 1/8 p. č. 4009/87, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1189 od Pomoraví Babice, a. s., se sídlem Babice č. p. 52, 687
03 Babice, IČ 25318730, za cenu ve výši 425 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 2820/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1483 od *** za cenu ve výši 50 Kč;
b)
- p. č. 2617/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2122 od *** za cenu ve výši 250 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 159/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 234 od *** za cenu ve výši 650 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 2783/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 542 od TJ Tatran Janová, se sídlem Janová 244, 755 01
Janová, IČ 65891520, za cenu ve výši 1.300 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
a)
- p. č. 1041/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 258 od ***za cenu ve výši 850 Kč;
b)
- p. č. 1041/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 339 od *** za cenu ve výši 100 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2075 od *** za cenu ve výši 11.050 Kč;

pracoviště

předává
nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1. - 5. 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;
- uvedené v bodu A. 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Koryčanské Paseky
1725, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, a to ke dni jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje.
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8

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0656/Z20/16

rozhodlo
- o částečném prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 111.100 Kč a částečném
prominutí úhrady penále ve výši 11.323 Kč, vyměřeného MAS Střední Vsetínsko, z.
s., Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice, IČ 27053458, Platebním výměrem č.
60/2015/IAK na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 116.700 Kč ze dne
23.11.2015, č. j. 70035/2015 IAK, viz příloha č. 0026-16Z-P04 a Platebním výměrem
č. 1/2016/IAK na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 11.822 Kč ze dne
06.01.2016, č. j. 750/2016 IAK, viz příloha č. 0026-16Z-P05;
bere na vědomí
- Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 11. ledna 2016, č. j. KUZL 2225/2016, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to promíjí se částka ve výši
212.278,81 Kč a nepromíjí se částka 170.238,10 Kč Střední škole hotelové a služeb
Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, uloženého Platebním výměrem č.
26/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 16. prosince 2015, č.
j. KUZL 76473/2015 ve výši 382.517 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 daňového
řádu), viz příloha č. 0026-16Z-P09.

9

Účelová podpora pobočného spolku ZO ČSOP Buchlovice na činnost
Záchranné stanice volně žijících živočichů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0657/Z20/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 250.000 Kč z Fondu Zlínského kraje
pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní 403, 687 08
Buchlovice, IČ 70967318, na zajištění Záchranné stanice volně žijících živočichů
Buchlovice v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0007-16ZP02 s platbou formou ex-ante a průběžného financování jako výjimku z článku 21
Směrnice SM/14/04/15 - Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje.

10

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - okres
Uherské Hradiště

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0658/Z20/16

schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - okres Uherské
Hradiště dle přílohy č. 0037-16Z-P02.
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11

KULTURA - Fond Zlínského kraje - památky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0659/Z20/16

schvaluje
rámec programu KUL03-16 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy č. 0031-16Z-P01.

12

Účelová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0660/Z20/16

schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. Valašský házenkářský klub, a. s., IČ 25863398, se sídlem Hlavní 492, 756 54
Zubří, ve výši 500.000 Kč na Krytí nákladů souvisejících s činností extraligového
družstva mužů pro rok 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0064-16Z-P04;
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, se sídlem Stonky 860, 686
01 Uherské Hradiště, ve výši 800.000 Kč na Obnovení vybavení atletického areálu
v Uherském Hradišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0064-16Z-P05;
3. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., IČ 18189172, se sídlem Obvodová 3607/19,
767 01 Kroměříž, ve výši 1.500.000 Kč na projekt REKO FS - umělá tráva 3G rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0064-16Z-P06.

13

Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0661/Z20/16

schvaluje
Dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zlínského kraje Střední
průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0059-16Z-P01.

14

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje
2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0662/Z20/16

schvaluje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016
pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího
vzdělávání, dle přílohy č. 0054-16Z-P02.

15

Rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0663/Z20/16

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatřeních Rady Zlínského kraje od
11.01.2016 do 15.02.2016 dle přílohy č. 0077-16Z-P02;
schvaluje
rozpočtová opatření:
a) ZZK/0008/2016 dle přílohy č. 0077-16Z-P04;
b) ZZK/0010/2016 dle přílohy č. 0077-16Z-P05;
c) ZZK/0011/2016 dle přílohy č. 0077-16Z-P06.

16

Dotace Regionální rozvoj - Kontaktní centrum pro východní trhy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0664/Z20/16

schvaluje
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 Mersinis, s. r. o., IČ 01489682, se sídlem
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1011-15Z-P03.

17

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0665/Z20/16

schvaluje
poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na nákup cisternové
automobilové stříkačky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 500.000 Kč, pro obec Hovězí, se sídlem č. p. 2, IČ 00303801,
2. ve výši 500.000 Kč , pro obec Kunovice, se sídlem č. p. 153, IČ 00635812,
3. ve výši 500.000 Kč pro město Slavičín, se sídlem Osvobození č. p. 25, IČ
00284459,
4. ve výši 500.000 Kč pro město Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí
č. p. 189, IČ 00284611;
11/16
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a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0129-16Z-P01.

18

Projekt "Chovné zařízení pro rozmnožování slonů", zapojení do rozpočtu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0666/Z20/16

ukládá
Radě Zlínského kraje:
1. zapojit do rozpočtu Zlínského kraje roku 2016 částku 5 mil. Kč z přebytku
hospodaření roku 2015 pro ZOO a zámek Zlín Lešná, IČ 00090026, na projekt:
"Chovné zařízení pro rozmnožování slonů";
2. vyčlenit v rozpočtovém výhledu Zlínského kraje roku 2017 částku 5 mil. Kč pro
ZOO a zámek Zlín Lešná, IČ 00090026, na projekt: "Chovné zařízení pro
rozmnožování slonů".

19

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0667/Z20/16

schvaluje
1. koncepci Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025 dle přílohy
č. 0094-16Z-P02;
2. a vydává Obecně závaznou vyhlášku Zlínského kraje, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025 dle
přílohy č. 0094-16Z-P03;
3. vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících ze stanoviska Ministerstva
životního prostředí, uvedených v textu Odůvodnění podle § 10g odst. 4 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, dle přílohy č. 0094-16Z-P04.

20

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0668/Z20/16

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
31.12.2015 (předběžná data), dle příloh č. 0122-16Z-P01 až č. 0122-16Z-P04;
ukládá
Radě Zlínského kraje připravit program pro získávání a stabilizaci mladých lékařů ve
zdravotnických zařízeních Zlínského kraje a předložit návrh na červnové zasedání
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Zastupitelstva Zlínského kraje.

21

Doprava - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0669/Z20/16

schvaluje
a) odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027", dle přílohy č.
0995-15Z-P02;
b) rozsah základní dopravní obslužnosti v průběhu doby plnění veřejné zakázky
"Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na
období 2018-2027" ve výši 20 535 677 km ročně.

22

Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0670/Z20/16

schvaluje
Rámec Programu MaS04-16 s názvem "Naplňování Koncepce podpory mládeže ve
Zlínském kraji" dle přílohy č. 0115-16Z-P02.

23

Školství - Smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0671/Z20/16

schvaluje
poskytnutí dotace statutárnímu městu Zlín, IČ 00283924, ve výši 28.952,70 Kč na
provoz Plavecké školy Zlín, příspěvková organizace, Hradská 888, 760 01 Zlín, IČ
71294333, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
0117-16Z-P02.

24

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0672/Z20/16

schvaluje
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok

13/16

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Z20/16

2016, dle přílohy č. 0124-16Z-P02;
2. vzor rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 0124-16Z-P03;
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2016 mezi Zlínským krajem a:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

“Anděl“, IČ 66934702,
“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560,
„HANDICAP (?)“ Zlín, IČ 46277633,
AGARTA, IČ 27002438,
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, z.s. IČ 00568813,
Astras, o. p. s., IČ 29267609,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614,
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344,
Diakonie ČCE - hospic Citadela, IČ 73632783,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053,
Dotek o. p. s., IČ 27664333,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144,
Charita Holešov, IČ 47930063,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
Charita Vsetín, IČ 44740778,
Charita Zlín, IČ 44117434,
Institut Krista Velekněze, IČ 70599858,
Iskérka o. p. s., IČ 28647912,
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme
žít s vámi“, IČ 48472042,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011,
LUISA, IČ 27030075,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451,
Město Chropyně, IČ 00287245,
Město Vsetín, IČ 00304450,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548,
NADĚJE, IČ 00570931,
Obec Babice, IČ 00290777,
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Obec Spytihněv, IČ 00284491,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326,
ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČ 00537675,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
R-Ego, z. s., IČ 70885605,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672,
Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621,
spolek Pod křídly, IČ 70640327,
Statutární město Zlín, IČ 00283924,
STROP o. p. s., IČ 26590620,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728,
Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75094924,
Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
Unie Kompas, IČ 67028144,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501,
84. Za sklem o. s., IČ 22901531;
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

a to dle příloh č. 0124-16Z-P02 a č. 0124-16Z-P04;
4. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb, a
to pro:
85. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992,
86. Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968,
87. Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042,
88. Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
89. Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
90. Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941,
91. Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976,
92. Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
93. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917,
94. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
95. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
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a to dle příloh č. 0124-16Z-P03, č. 0124-16Z-P05 a č. 0124-16Z-P06.

25

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 19. a 20. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0673/Z20/16

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 19. a 20. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0082-16Z-P01.

26

Rozpočtové určení daní – zákonodárná iniciativa

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0674/Z20/16

vyjadřuje podporu
předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvem Pardubického kraje Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky dle přílohy č. 0176-16Z-P01.

Zlín 24. února 2016

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

Vyvěšeno: 07.04.2016
Sejmuto:

16/16

