Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z21/16

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 20.04.2016

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0675/Z21/16

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0282-16Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0676/Z21/16

bere na vědomí
zprávu v písemné podobě o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského
kraje dle přílohy č. 0283-16Z-P01.

3

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0677/Z21/16

schvaluje
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od
01.05.2016, dle přílohy č. 0191-16Z-P01.

4

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - účelová podpora 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0678/Z21/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA v
členění:
a) ve výši 100.000 Kč, městu Kunovice, IČ 00567892, se sídlem nám. Svobody 361,
686 04 Kunovice na akci Jízda králů Kunovice 2016 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0190-16Z-P01;
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b) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště,
IČ 00094846, se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 12 Uherské Hradiště na kulturní
činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0190-16Z-P02;
c) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín, IČ 00094838,
se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, na kulturní činnost Městského divadla Zlín
v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0190-16Z-P03;
d) ve výši 2.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci 56. Zlín Film Festivalu - Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0190-16Z-P04;
e) ve výši 400.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČ 61387550,
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce Letní filmová škola
Uherské Hradiště v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0190-16Z-P05;
f) ve výši 300.000 Kč, církevní organizaci Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří,
IČ 67026460, se sídlem Štítná nad Vláří-Popov 123, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
na restaurování bočního oltáře Panny Marie Růžencové v kostele sv. Josefa ve
Štítné nad Vláří - I. etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0190-16Z-P06;
g) ve výši 250.000 Kč, církevní organizaci Římskokatolická farnost Bílovice, IČ
46257969, se sídlem Bílovice 42, 687 12 Bílovice na restaurování bočního oltáře
Panny Marie v kostele sv. Jana Křtitele v Bílovicích - II. etapa a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0190-16Z-P07.

5

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program 2016, dotace na požární techniku
nebo věcné prostředky požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů ZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0679/Z21/16

schvaluje
a) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 70.000 Kč, obci Jablůnka, se sídlem č. p. 365, IČ 00303852, na nákup 2
kusů dýchacích přístrojů včetně náhradních kompozitních lahví,
2. ve výši 400.000 Kč, obci Lešná, se sídlem č. p. 36, IČ 00303992, na technické
zhodnocení cisternové automobilové stříkačky,
3. ve výši 110.000 Kč, obci Osíčko, se sídlem č. p. 56, IČ 00287563, na nákup
přenosné motorové stříkačky,
4. ve výši 100.000 Kč, obci Podhradí, se sídlem č. p. 41, IČ 48471798, na technické
zhodnocení dopravního automobilu,
5. ve výši 400.000 Kč, obci Prostřední Bečva, se sídlem č. p. 272, IČ 00304221, na
technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky,
6. ve výši 40.000 Kč, obci Rudimov, se sídlem č. p. 81, IČ 46276050, na nákup
přenosné motorové stříkačky,
7. ve výši 400.000 Kč, městu Staré Město, ve sídlem náměstí Hrdinů č.p. 100, IČ
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00567884, na nákup cisternové automobilové stříkačky,
8. ve výši 126.000 Kč, obci Velký Ořechov, se sídlem č. p. 19, IČ 00284637, na
nákup 4 kusů dýchacích přístrojů,
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0250-16Z-P01;
b) poskytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 30.000 Kč, obci Bohuslavice u Zlína, se sídlem č. p. 185, IČ 00283789, na
nákup 2 kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, 2 párů zásahové obuvi,
3 párů zásahových rukavic, 2 kusů výstražných maják, 5 kusů dopravních kuželů, 2
kusů savic a 1 kusu nastavovacího žebříku,
2. ve výši 90.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova č. p. 952, IČ 00290807,
na nákup 4 kusů dýchacích přístrojů,
3. ve výši 118.000 Kč, obci Boršice u Blatnice, se sídlem č. p. 157, IČ 00290815, na
nákup 4 kusů dýchacích přístrojů a 2 kusů kompozitních tlakových lahví,
4. ve výši 350.000 Kč, obci Bratřejov, se sídlem č. p. 226, IČ 00283801, na opravu
cisternové automobilové stříkačky,
5. ve výši 139.000 Kč, obci Držková, se sídlem č. p. 106, IČ 00568546, na opravu
cisternové automobilové stříkačky,
6. ve výši 40.000 Kč, obci Horní Lhota, se sídlem č. p. 27, IČ 00568554, na nákup 3
kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb a 3 párů zásahové obuvi,
7. ve výši 30.000 Kč, obci Hradčovice, se sídlem č. p. 168, IČ 00290963, na nákup
2 párů zásahové obuvi, 10 párů zásahových rukavic, motorové pily a plovoucího
čerpadla,
8. ve výši 70.000 Kč, obci Chvalnov - Lísky, se sídlem č. p. 68, IČ 00287270, na
nákup 7 kusů zásahových přileb, 7 párů zásahových rukavic, 14 kusů hadic, 6 kusů
savic a 1 kusu rozdělovače,
9. ve výši 30.000 Kč, obci Jankovice (UH), se sídlem č. p. 15, IČ 00542369, na nákup
3 kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, 3 párů zásahové obuvi a 2
párů zásahových rukavic,
10. ve výši 222.000 Kč, městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí č. p. 42, IČ
00303909, na nákup 10 kusů zásahových oděvů, 10 kusů zásahových přileb, 10
párů zásahové obuvi a 10 párů zásahových rukavic,
11. ve výši 31.000 Kč, obci Komňa, se sídlem č. p. 42, IČ 00207438, na nákup 3
kusů zásahových oděvů a motorové pily,
12. ve výši 30.000 Kč, obci Kostelec u Holešova, se sídlem č. p. 58, IČ 00287342,
na nákup 2 kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, 2 párů zásahové
obuvi a sady hadic s rozdělovačem,
13. ve výši 35.000 Kč, obci Křekov, se sídlem č. p. 5, IČ 46276041, na opravu
zásahového dopravního automobilu,
14. ve výši 60.000 Kč, obci Leskovec, se sídlem č. p. 67, IČ 00303984, na nákup 5
kusů zásahových přileb, kalového čerpadla a motorové pily,
15. ve výši 36.000 Kč, obci Loukov, se sídlem č. p. 199, IČ 00287440, na nákup 2
kusů kompozitních tlakových lahví a 2 kusů zásahových oděvů,
16. ve výši 30.000 Kč, obci Malá Bystřice, se sídlem č. p. 55, IČ 00304085, na nákup
kalového čerpadla a 2 kusů rozdělovačů,
17. ve výši 30.000 Kč, obci Mistřice, se sídlem č. p. 9, IČ 00291129, na nákup 4 párů
zásahové obuvi, 8 kusů ochranných kukel a kalového čerpadla,
18. ve výši 52.000 Kč, obci Návojná, se sídlem č. p. 101, IČ 00226220, na nákup 5
kusů zásahových oděvů, 1 páru zásahové obuvi a 5 párů zásahových rukavic,
19. ve výši 38.000 Kč, obci Nedašov, se sídlem č. p. 370, IČ 00284246, na nákup 6
kusů zásahových oděvů a 6 kusů zásahových přileb,
20. ve výši 170.000 Kč, obci Neubuz, se sídlem č. p. 91, IČ 00568660, na opravu
zásahového dopravního automobilu,
21. ve výši 30.000 Kč, obci Nezdenice, se sídlem Drahy č. p. 72, IČ 00291161, na
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nákup 5 kusů zásahových oděvů,
22. ve výši 33.000 Kč, obci Oldřichovice, se sídlem č. p. 86, IČ 00568678, na nákup
4 kusů zásahových oděvů,
23. ve výši 34.000 Kč, obci Ořechov, se sídlem č. p. 105, IČ 00542300, na nákup 6
kusů zásahových přileb,
24. ve výši 76.000 Kč, městysu Osvětimany, se sídlem č. p. 350, IČ 00291218, na
nákup 5 kusů zásahových oděvů, 5 kusů zásahových přileb a 5 párů zásahové obuvi,
25. ve výši 38.000 Kč, obci Petrůvka, se sídlem č. p. 90, IČ 68731957, na nákup
sady hadic, 4 kusů zásahových oděvů a 4 párů zásahové obuvi,
26. ve výši 138.000 Kč, obci Poličná, se sídlem č. p. 144, IČ 01265741, na nákup 5
kusů dýchacích přístrojů,
27. ve výši 75.000 Kč, obci Poteč, se sídlem č. p. 12, IČ 00568694, na nákup 10
kusů zásahových přileb,
28. ve výši 155.000 Kč, obci Prasklice, se sídlem č. p. 77, IČ 00380849, na nákup 8
kusů zásahových oděvů, 8 kusů zásahových přileb a 8 párů zásahové obuvi,
29. ve výši 30.000 Kč, obci Provodov, se sídlem č. p. 28, IČ 00284378, na nákup 5
kusů zásahových oděvů a 5 párů zásahových rukavic,
30. ve výši 69.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí č.p. 128, IČ 00304271, na nákup 3 kusů zásahových oděvů, 4 kusů
ochranných masek a 2 kusů kompozitních tlakových lahví,
31. ve výši 30.000 Kč, obci Salaš, se sídlem č. p. 85, IČ 00362417, na nákup 2 kusů
zásahových přileb, 3 párů zásahové obuvi a kalového čerpadla,
32. ve výši 55.000 Kč, obci Sehradice, se sídlem č. p. 64, IČ 00568724, na nákup 9
kusů zásahových přileb,
33. ve výši 30.000 Kč, obci Seninka, se sídlem č. p. 49, IČ 00635821, na nákup 3
kusů zásahových oděvů,1 kusu brodicích kalhot,
34. ve výši 60.000 Kč, obci Slavkov pod Hostýnem, se sídlem č. p. 14, IČ 00287733,
na opravu cisternové automobilové stříkačky,
35. ve výši 30.000 Kč, obci Stříbrnice, se sídlem č. p. 124, IČ 00542229, na nákup
4 kusů zásahových přileb, 2 párů zásahové obuvi a 1 kusu zásahového oděvu,
36. ve výši 100.000 Kč, obci Šelešovice, se sídlem č. p. 93, IČ 70890587, na nákup
4 kusů zásahových oděvů, 11 kusů zásahových přileb a 6 párů zásahové obuvi,
37. ve výši 61.000 Kč, obci Topolná, se sídlem č. p. 420, IČ 00291421, na nákup 3
kusů zásahových oděvů, 3 kusů zásahových přileb a 3 párů zásahové obuvi,
38. ve výši 70.000 Kč, obci Velká Lhota, se sídlem č. p. 33, IČ 00304409, na nákup
9 kusů zásahových přileb,
39. ve výši 30.000 Kč, městu Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí č. p. 1007,
IČ 00284653, na nákup vyprošťovací sady na dopravní nehody,
40. ve výši 30.000 Kč, obci Vlčková, se sídlem č. p. 136, IČ 00568767, na nákup 8
kusů zásahových přileb,
41. ve výši 47.000 Kč, obci Zahnašovice, se sídlem č. p. 43, IČ 00287890, na nákup
3 kusů zásahových oděvů, 1 kusu zásahové přilby, 2 párů zásahové obuvi, 3 párů
zásahových rukavic a na opravu dvou zásahových vozidel,
42. ve výši 62.000 Kč, obci Zlobice, se sídlem č. p. 77, IČ 00287954, na nákup 3
kusů zásahových oděvů, 8 kusů zásahových přileb a 3 párů zásahové obuvi, 8 párů
zásahových rukavic,
43. ve výši 93.000 Kč, obci Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem 4. května č. p. 68,
IČ 75158094, na opravu cisternové automobilové stříkačky a na nákup motorové
pily,
44. ve výši 47.000 Kč, obci Žeranovice, se sídlem č. p. 1, IČ 00287971, na nákup 4
kusů zásahových oděvů, proudnice a kalového čerpadla,
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0250-16Z-P01;
c) neposkytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí z důvodu dosaženého počtu bodů v průběhu věcného

4/37

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z21/16

hodnocení Žádostí dle hodnotících kritérií stanovených Programem ve vazbě na
alokované finanční prostředky:
1. ve výši 400.000 Kč, obci Boršice, se sídlem č. p. 7, IČ 00290823, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
2. ve výši 450.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo náměstí
č. p. 137, IČ 00287113, na nákup kalového čerpadla pro jednotku požární ochrany
kategorie III - Bystřice pod Hostýnem a na nákup zásahového dopravního
automobilu pro jednotku požární ochrany kategorie V - Rychlov,
3. ve výši 30.000 Kč, městu Fryšták, se sídlem náměstí Míru č. p. 43, IČ 00283916,
na nákup 1 kusu vysílačky včetně příslušenství,
4. ve výši 500.000 Kč, obci Halenkov, se sídlem č. p. 655, IČ 00303763, na nákup
cisternové automobilové stříkačky,
5. ve výši 280.000 Kč, městu Hluk, se sídlem Hřbitovní č. p. 140, IČ 00290939, na
nákup zásahového dopravního automobilu,
6. ve výši 183.000 Kč, městu Holešov, se sídlem Masarykova č. p. 628, IČ
00287172, na nákup požární stříkačky pro jednotku požární ochrany kategorie V Dobrotice,
7. ve výši 490.000 Kč, obci Hošťálková, se sídlem č. p. 3, IČ 00303798, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
8. ve výši 280.000 Kč, městu Kelč, se sídlem č. p. 5, IČ 00303925, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
9. ve výši 378.000 Kč, městu Kroměříž, se sídlem Velké náměstí č. p. 115, IČ
00287351, na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku požární
ochrany kategorie V - Postoupky a na nákup požární stříkačky pro jednotku požární
ochrany kategorie V - Trávník,
10. ve výši 133.000 Kč, městu Kunovice, se sídlem náměstí Svobody č. p. 361, IČ
00567892, na nákup závěsného motoru k hliníkovému člunu,
11. ve výši 440.000 Kč, obci Loučka, se sídlem č. p. 46, IČ 00304069, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
12. ve výši 350.000 Kč, městu Luhačovice, se sídlem náměstí 28. října č. p. 543, IČ
00284165, na nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku požární
ochrany kategorie II - Luhačovice a ve výši 280.000 Kč na nákup zásahového
dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany kategorie V - Řetechov,
13. ve výši 325.000 Kč, obci Lukov, se sídlem K Lúčkám, č. p. 350, IČ 00284173, na
nákup zásahového dopravního automobilu,
14. ve výši 340.000 Kč, obci Martinice, se sídlem č. p. 16, IČ 00287482, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
15. ve výši 350.000 Kč, městu Morkovice - Slížany, se sídlem Náměstí, č. p. 29, IČ
00287504, na nákup zásahového dopravního automobilu,
16. ve výši 31.000 Kč, obci Mysločovice, se sídlem č. p. 21, IČ 00284211, na nákup
elektrocentrály,
17. ve výši 30.000 Kč, obci Nová Dědina, se sídlem č. p. 12, IČ 00287555, na
technické zhodnocení zásahového dopravního automobilu,
18. ve výši 172.000 Kč, obci Ostrožská Lhota, se sídlem č. p. 148, IČ 00291196, na
nákup zásahového dopravního automobilu,
19. ve výši 32.000 Kč, obci Oznice, se sídlem č. p. 109, IČ 00304140, na nákup
elektrocentrály,
20. ve výši 500.000 Kč, městysu Pozlovice, se sídlem Hlavní č. p. 51, IČ 00568708,
na nákup zásahového dopravního automobilu,
21. ve výši 149.000 Kč, obci Prakšice, se sídlem č. p. 29, IČ 00291277, na nákup
přenosné motorové stříkačky,
22. ve výši 500.000 Kč, obci Rajnochovice, se sídlem č. p. 144, IČ 00287661, na
nákup zásahového dopravního automobilu,
23. ve výši 500.000 Kč, obci Ratiboř, se sídlem č. p. 75, IČ 00304263, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
24. ve výši 33.000 Kč, obci Rokytnice, se sídlem č. p. 58, IČ 70805202, na nákup
elektrocentrály,
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25. ve výši 300.000 Kč, obci Roštění, se sídlem č. p. 144, IČ 00287687, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
26. ve výši 49.000 Kč, obci Střítež nad Bečvou, se sídlem č. p. 193, IČ 00635839,
na nákup elektrocentrály,
27. ve výši 500.000 Kč, obci Újezd, se sídlem č. p. 272, IČ 00284602, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
28. ve výši 53.000 Kč, obci Ústí, se sídlem č. p. 76, IČ 00851825, na nákup
profesionálního hasičského vysavače a kalového čerpadla,
29. ve výši 499.000 Kč, obci Valašská Bystřice, se sídlem č. p. 316, IČ 00304352,
na nákup zásahového dopravního automobilu, přenosné motorové stříkačky,
elektrocentrály a plovoucího čerpadla,
30. ve výši 94.000 Kč, obci Veselá, se sídlem č. p. 33, IČ 00226203, na technické
zhodnocení zásahového dopravního automobilu,
31. ve výši 329.000 Kč, obci Všemina, se sídlem č. p. 162, IČ 00544507, na nákup
elektrocentrály, 7 kusů zásahových hadic a na technické zhodnocení zásahového
dopravního automobilu,
32. ve výši 305.000 Kč, obci Zádveřice - Raková, se sídlem č. p. 460, IČ 00284718,
na nákup zásahového dopravního automobilu,
33. ve výši 500.000 Kč, obci Zašová, se sídlem č. p. 36, IČ 00304476, na nákup
zásahového dopravního automobilu,
34. ve výši 58.000 Kč, obci Zděchov, se sídlem č. p. 175, IČ 00304484, na nákup
elektrocentrály, ponorného čerpadla, rozdělovače, 4 kusů vysílaček, 7 kusů
zásahových hadic, 7 kusů svítilen na přilbu a 2 kusů záchranného lana,
35. ve výši 32.000 Kč, obci Žlutava, se sídlem č. p. 271, IČ 00284734, na technické
zhodnocení zásahového dopravního automobilu,
d) neposkytnutí účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí z důvodu dosaženého nízkého počtu bodů v
průběhu věcného hodnocení Žádostí dle hodnotících kritérií stanovených
Programem ve vazbě na alokované finanční prostředky:
1. ve výši 34.000 Kč, obci Bánov, se sídlem č. p. 700, IČ 00290785, na nákup 6 kusů
radiostanic a 1 kusu multinabíječe pro radiostanice,
2. ve výši 39.000 Kč, obci Bařice - Velké Těšany, se sídlem č. p. 8, IČ 00287024, na
nákup motorové pily, elektrocentrály, osvětlovací soupravy a 2 kusů zásahových
hadic ke kalovému čerpadlu,
3. ve výši 245.000 Kč, městu Brumov - Bylnice, se sídlem H. Synkové č. p. 942, IČ
00283819, na nákup 4 kusů zásahových kompletů, 6 kusů radiostanic pro jednotku
požární ochrany kategorie III - Brumov a na opravu zásahového dopravního
automobilu pro jednotku požární ochrany kategorie V - Bylnice,
4. ve výši 87.000 Kč, obci Březnice, se sídlem č. p. 485, IČ 48471828, na nákup 2
kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, včetně svítilen, 2 párů zásahové
obuvi, 2 párů zásahových rukavic, 4 kusů radiostanic, motorové pily a osvětlovací
soupravy,
5. ve výši 313.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo náměstí
č. p. 137, IČ 00287113, na nákup 3 kusů dýchacích přístrojů a 8 kusů zásahových
obleků pro jednotku požární ochrany kategorie III - Bystřice pod Hostýnem a na
nákup sady hadic, nastavovacího žebříku a 8 kusů zásahových oděvů pro jednotku
požární ochrany kategorie V - Rychlov,
6. ve výši 35.000 Kč, obci Dolní Lhota, se sídlem č. p. 129, IČ 00283878, na nákup
5 kus zásahových přileb,
7. ve výši 38.000 Kč, městu Holešov, se sídlem Masarykova č. p. 628, IČ 00287172,
na nákup 4 kusů radiostanic pro jednotku požární ochrany kategorie II - Holešov,
8. ve výši 39.000 Kč, obci Horní Bečva, se sídlem č. p. 550, IČ 00303771, na nákup
5 kusů svítilen, 4 kusů zásahových oděvů, 2 párů zásahové obuvi. 4 párů
zásahových rukavic a odsavače kouře,
9. ve výši 215.000 Kč, obci Horní Němči, se sídlem č. p. 113, IČ 00290947, na
opravu zásahového vozidla a nákup 3 kusů zásahových oděvů, ponorného čerpadla,
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plovoucího čerpadla, motorové pily, radiostanice, řetězového kladkostroje a
proudnice,
10. ve výši 82.000 Kč, obci Hostětín, se sídlem č. p. 75, IČ 00542296, na opravu
požární stříkačky a na nákup motorové pily a rozdělovače včetně 2 kusů hadic,
11. ve výši 490.000 Kč, městu Hulín, se sídlem náměstí Míru č. p. 162, IČ 00287229,
na opravu cisternové automobilové stříkačky,
12. ve výši 295.000 Kč, obci Hutisko - Solanec, se sídlem č. p. 512, IČ 00303836,
na opravu zásahového dopravního automobilu,
13. ve výši 60.000 Kč, městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody č. p. 29, IČ
00287245, na nákup 2 kusů kalových čerpadel a přetlakového ventilátoru,
14. ve výši 70.000 Kč, obci Karolín, se sídlem č. p. 4, IČ 00380865, na 2 kusů
zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, 2 párů zásahové obuvi, 2 párů
zásahových rukavic, 5 kusů svítilen a přenosné centrály,
15. ve výši 30.000 Kč, obci Komárov, se sídlem č. p. 124, IČ 00568597, na nákup 2
kusů proudnic, 2 kusů hasících přístrojů, sady hadic a řezače pásů,
16. ve výši 73.000 Kč, obci Kostelany nad Moravou, se sídlem č. p. 19, IČ 00291048,
na nákup 3 kusů zásahových oděvů, 3 kusů zásahových přileb a plovoucího
čerpadla,
17. ve výši 105.000 Kč, městu Kroměříž, se sídlem Velké náměstí č. p. 115, IČ
00287351, na opravu zásahového dopravního automobilu pro jednotku požární
ochrany kategorie V - Postoupky,
18. ve výši 45.000 Kč, obci Lačnov, se sídlem č. p. 158, IČ 00303968, na nákup
sady zásahových hadic, rozdělovače, proudnice, nabíječky baterií, 2 párů zásahové
obuvi, 7 párů zásahových rukavic, 5 kusů svítilen, 5 kusů držáků k přilbě, 4 kusů
nabíjecích baterií a 2 kusů přejezdových můstků,
19. ve výši 47.000 Kč, obci Lhota, se sídlem č. p. 265, IČ 00568635, na nákup 2
kusů odvlhčovačů - vysoušečů a kalového čerpadla,
20. ve výši 39.000 Kč, obci Lípa, se sídlem č. p. 118, IČ 00568627, na nákup sady
zásahových hadic, motorové pily a 3 kusů ručních radiostanic,
21. ve výši 84.000 Kč, obci Lukoveček, se sídlem č. p. 120, IČ 70871264, na nákup
8 kusů zásahových oděvů, 5 párů zásahové obuvi, 6 kusů svítilen, 3 kusů
přenosných radiostanic, 4 kusů hasících přístrojů, pevné spojky, hadice, přechodu a
mosazného klíče k nadzemnímu hydrantu,
22. ve výši 140.000 Kč, obci Lutonina, se sídlem č. p. 114, IČ 00568601, na nákup
6 kusů ručních radiostanic, 2 kusů vysoušecích skříní, 7 kusů svítilen na přilbu,
automobilové radiostanice, proudnice a pracovního LED světla s magnetem,
23. ve výši 99.000 Kč, obci Mikulůvka, se sídlem č. p. 226, IČ 00304107, na nákup
2 kusů zásahových oděvů, 5 párů zásahových a 5 párů pracovních rukavic, 2 párů
zásahové obuvi, 4 kusů hadic, nabíjecí svítilny, proudnice, elektrocentrály a
plovoucího čerpadla,
24. ve výši 42.000 Kč, obci Mysločovice, se sídlem č. p. 21, IČ 00284211, na nákup
3 kusů přenosných radiostanic,
25. ve výši 32.000 Kč, obci Nedašova Lhota, se sídlem č. p. 10, IČ 00226211, na
nákup kalového čerpadla a 8 kusů zásahových hadic,
26. ve výši 18.000 Kč, obci Oznice, se sídlem č. p. 109, IČ 00304140, na nákup
motorové pily,
27. ve výši 52.000 Kč, obci Pačlavice, se sídlem č. p. 185, IČ 00287580, na nákup
5 kusů zásahových oděvů,
28. ve výši 35.000 Kč, obci Prlov, se sídlem č. p. 141, IČ 00304212, na nákup 10
kusů pracovních stejnokrojů PS II, motorové pily a příslušenství, rozdělovače a
sacího koše,
29. ve výši 126.000 Kč, obci Pržno, se sídlem č. p. 7, IČ 00635782, na nákup
elektrocentrály, 2 kusů přileb, 8 kusů zásahových hadic, 2 kusů hydrantových
nástavců, 4 kusů pracovních oděvů a na opravu čerpadla a motoru požární
stříkačky,
30. ve výši 49.000 Kč, obci Racková, se sídlem č. p. 45, IČ 00284386, na nákup 15
kusů pracovních stejnokrojů PS II, elektrocentrály a plovoucího koše,
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31. ve výši 35.000 Kč obci Rataje, se sídlem č. p. 139, IČ 00287679, na opravu
motorové stříkačky,
32. ve výši 54.000 Kč, obci Rusava, se sídlem č. p. 248, IČ 00287709, na nákup 10
kusů zásahových hadic, 2 kusů proudnic, 8 párů zásahových rukavic, rozdělovače a
na opravu požární stříkačky,
33. ve výši 42.000 Kč, obci Slopné, se sídlem č. p. 112, IČ 00568732, na nákup
elektrocentrály a plovoucího čerpadla
34. ve výši 35.000 Kč, obci Střítež nad Bečvou, se sídlem č. p. 193, IČ 00635839, 3
párů zásahové obuvi, 4 kusů svítilen na přilby, 2 kusů osvětlovacích stativů,
nastavovacího žebříku a hadice,
35. ve výši 109.000 Kč, obci Suchá Loz, se sídlem č. p. 72, IČ 00291374, na nákup
5 kusů zásahových obleků, 5 párů zásahové obuvi, 5 kusů zásahových přileb, 5 párů
zásahových rukavic, 10 kusů reflexních vest, 6 kusů hadic, 2 kusů savic, proudnice,
čerpadla a nosítek,
36. ve výši 295.000 Kč, obci Štítná nad Vláří - Popov, se sídlem č. p. 72, IČ
00284556, na nákup 10 kusů zásahových hadic, 6 kusů zásahových obleků, 6 kusů
zásahových přileb, 6 párů zásahové obuvi a 6 párů zásahových rukavic pro jednotku
požární ochrany kategorie III - Štítná nad Vláří a na nákup 8 kusů zásahových hadic,
čerpadla PS 12, 4 kusů svítilen, motorové pily, hydrantového nástavce a
rozdělovače pro jednotku požární ochrany kategorie V - Popov,
37. ve výši 99.000 Kč, obci Traplice, se sídlem č. p. 404, IČ 00291439, na nákup 4
párů zásahové obuvi, 4 kusů zásahových oděvů, 4 kusů zásahových přileb a 10 párů
zásahových rukavic,
38. ve výši 50.000 Kč, obci Valašské Příkazy, se sídlem č. p. 1, IČ 00304395, na
nákup požární stříkačky,
39. ve výši 88.000 Kč, obci Velehrad, se sídlem Hradišťská č. p. 231, IČ 00291536,
na opravu požární stříkačky a na nákup 7 kusů svítilen na přilbu, včetně držáků, 3
kusů lan, 4 kusů tlakových ocelových lahví, 10 kusů hadic, 3 kusů polohovacích
pásů, 7 kusů výstražných vest, žebříku, včetně nástavce, pákových štípacích kleští,
trhacího hliníkového háku a vyprošťovacího nástroje,
40. ve výši 99.000 Kč, obci Vítonice, se sídlem č. p. 82, IČ 00380873, na opravu
přívěsu k požární stříkačce a na nákup 8 kusů hadic, 2 kusů trhacího háku,
ponorného a plovoucího čerpadla a elektrocentrály,
41. ve výši 56.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Svárov č. p. 1080, IČ 00304450, na
nákup 6 kusů zásahových přileb a radiostanice,
42. ve výši 44.000 Kč, obci Žlutava, se sídlem č. p. 271, IČ 00284734, na nákup 4
kusů zásahových oděvů a 3 kusů zásahových přileb.

6

Fond Zlínského kraje sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor
Kancelář hejtmana - dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje,
Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje a Klubu kultury Uh. Hradiště

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0680/Z21/16

schvaluje
poskytnutí:
1) investiční účelové dotace ve výši 500.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému
sboru Zlínského kraje se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín - Příluky, IČ 70887306,
na pořízení velitelského automobilu v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0251-16Z-P01;
2) účelové dotace ve výši 991.000 Kč v členění investiční dotace ve výši 654.000 Kč
na pořízení videospektrálního komparátoru a neinvestiční dotace ve výši 337.000 Kč
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na pořízení 3 kusů osobních noktovizorů, svítících kuželů, tlakoměru, měřiče
hloubky dezénu a letních pneumatik v roce 2016, Krajskému ředitelství policie
Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0251-16Z-P02;
3) neinvestiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč Klubu kultury Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
00092100, na pořádání Mezinárodního festivalu Týká se to také Tebe v roce 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0251-16Z-P06.

7

Rámec programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0681/Z21/16

schvaluje
Rámec Programu RP12-17 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0258-16Z-P01.

8

Příspěvkové organizace ZK - Smlouvy o poskytnutí návratných finančních
výpomocí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0682/Z21/16

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 172.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska se sídlem Velké
náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska
- Revitalizace budov a expozic - Projektová část" a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0253-16Z-P01;
b) ve výši 3.589.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci akce
"Střední průmyslová škola Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka“ - OPŽP,
dle přílohy č. 0253-16Z-P02;
c) ve výši 4.531.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na realizaci akce
"Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č.
0253-16Z-P03;
d) ve výši 3.640.000 Kč příspěvkové organizací Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755
01 Vsetín, IČ 00843351, na realizaci akce „Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ
Vsetín – realizace úspor energie – OPŽP“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0253-16Z-P04;
e) ve výši 337.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, se
sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci akce
"Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provoznětechnickém objektu" - OPŽP a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0253-16Z-P05.
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9

Smluvní vztahy s RWE GasNet, s. r. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0683/Z21/16

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a společností RWE GasNet,
s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle příloh č.
0259-16Z-P02 a č. 0259-16Z-P03.

10

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0684/Z21/16

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakuba Bednárka, MBA***
Ing. Dagmar Butnikošarovskou***
Milana Foukala***
Karla Jarcovjáka***
Ing. Milana Kadlece***
Petra Matouška***
Svatavu Nováčkovou***
Bc. Josefa Šťastného***

11

Úprava č. 1 Rozpočtu ZK na rok 2016 a Rozpočtového výhledu ZK na roky
2017-2020, rozpočtová opatření ZZK a RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0685/Z21/16

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 29.02.2016
do 11.04.2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P02;
schvaluje
1. úpravu č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 9.313.599 tis. Kč;
výdaje: 9.754.393 tis. Kč;
financování: 440.794 tis. Kč;
2. úpravu č. 1 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017-2020 dle přílohy
č. 0284-16Z-P06;
3. rozpočtová opatření:
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a) č. ZZK/0013/2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P07;
b) č. ZZK/0014/2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P08;
c) č. ZZK/0015/2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P09;
d) č. ZZK/0019/2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P10;
e) č. ZZK/0020/2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P11.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0686/Z21/16

schvaluje
1. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti obce Kvasice, se sídlem nám. A. Dohnala 18, PSČ 768 21, Kvasice, IČ
00287385, strpět:
- zřízení, provozování a udržování přívodní drenáže včetně vsakovací šachty v
pozemku p. č. 152/1, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1053-930/2015,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami
a údržbou přívodní drenáže včetně vsakovací šachty,
na dobu existence stavby;
2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, PSČ 686 03, Staré
Město, IČ 00567884, strpět:
- umístění a provozování přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, přípojky plynu a
účelové komunikace, na pozemcích p. č. 4529/155, p. č. 6381/1, p. č. 6381/2, p. č.
6381/3, p. č. 6381/4, vše ostatní plocha, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3239-279/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, přípojky plynu a
účelové komunikace,
na dobu existence stavby;
3. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti MEXIM CONSULTING, spol. s r. o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6,
PSČ 110 00, Praha - Staré Město, IČ 15887146, strpět:
- umístění panující stavby tělesa silnice č. III/36745 včetně jejích součástí - mostu
ev. č. 36745-2a na služebné stavbě vodního díla (MVE Bělov) umístěného na
pozemcích p. č. st. 230/1, st. 230/2, st. 230/3, st. 230/4, st. 230/5, st. 230/6, st. 230/7,
st. 230/8, vše v k. ú. Bělov, v rozsahu odpovídajícím pozemku p. č. st. 230/3 v k. ú.
Bělov,
- vstup a vjezd na služebnou stavbu vodního díla (MVE Bělov) umístěného na
pozemcích p. č. st. 230/1, st. 230/2, st. 230/3, st. 230/4, st. 230/5, st. 230/6, st. 230/7,
st. 230/8, vše v k. ú. Bělov, v rozsahu odpovídajícím pozemku p. č. st. 230/3 k. ú.
Bělov, v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou panující stavby
tělesa silnice č. III/36745 včetně jejích součástí - mostu ev. č. 36745-2a,
na dobu existence stavby;
4. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Vsetín, se sídlem Svárov 1080, PSČ 755 24, Vsetín, IČ 00304450,
strpět:
- umístění a provozování přípojky slaboproudu v pozemku p. č. 1101/1, ostatní
plocha/jiná plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
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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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geometrickým plánem č. 7164-101/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou přípojky slaboproudu,
na dobu existence stavby;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města
Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, PSČ 757 01, Valašské Meziříčí, IČ
003043787, strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí a sjezdu na komunikaci v rámci
stavby "Domov pro seniory Seniorpark", na pozemcích zapsaných na LV č. 10001
pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí-město, a to:
- přípojky kanalizace na pozemku p. č. 1969, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2975-80a/2015, věcné břemeno A,
- přípojky vodovodu na pozemku p. č. 1969, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2975-80a/2015, věcné břemeno B,
- přípojky plynu na pozemku p. č. 1969, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2975-80a/2015, věcné břemeno C,
- přípojky kanalizace na pozemcích p. č. 2010/3, p. č. 2012/16, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 2975-80a/2015, věcné břemeno D,
- přípojky VN na pozemcích p. č. 2010/3, p. č. 2012/1, p. č. 2012/16, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 2975-80b/2015,
- sjezdu na komunikaci na pozemku p. č. 1969, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 2987-1/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí a sjezdu na komunikaci,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 19.600 Kč + DPH;
6. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, PSČ 757 01, Valašské
Meziříčí, 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,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ENS
Trade s. r. o., se sídlem Pod novým lesem 127/44, PSČ 162 00, Praha 6 - Veleslavín,
IČ 24710911, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemku p. č. 2639/90, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. 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 600 Kč + DPH;
bere na vědomí
rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru dopravně správního
vydané dne 19.01.2016, Čj. MUBPH 1382/2016, které nabylo právní moci dne
09.02.2016, dle přílohy č. 0224-16Z-P02;
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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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předává
nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v bodě 1. a 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, PSČ 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 00092096, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě 3. a 7. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860, a
to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě 4. až 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín, Záviše kalandry 1353, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 49562827, a
to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru
dopravně správního vydané dne 19.01.2016, Čj. MUBPH 1382/2016, které nabylo
právní moci dne 09.02.2016, dle přílohy č. 0224-16Z-P02, k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761
23 Zlín, IČ 70934860;
ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
1. ze dne 16.12.2015 č. 0599/Z19/15 - část schvaluje, bod č. 9;
2. ze dne 24.02.2016 č. 0653/Z20/16 - část schvaluje, bod č. 4;
3. ze dne 16.12.2015 č. 0599/Z19/15 - část schvaluje, bod č. 7.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0687/Z21/16

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 Valašské Klobouky, k. ú. Lipina:
- p. č. 1371/2, ostatní plocha,
- p. č. 1371/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4357/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1902-20424/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4456/2, ostatní plocha, o výměře 8 m2,
od města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky,
13/37

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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IČ 00284611;
4. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 461-029/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4576/15, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
od obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd č. p. 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ
00283983;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských
Klobouk:
- p. č. st. 307, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské
vybavenosti č. p. 23,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Drnovice, Drnovice č. p. 113, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, IČ 00557889;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašov:
- p. č. 3454/17, ostatní plocha,
- p. č. 3454/18, ostatní plocha,
- p. č. 3454/25, ostatní plocha,
- p. č. 3456/1, 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;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Návojná:
- p. č. 1986/43, ostatní plocha,
- p. č. 1986/44, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov,130 00 Praha 3, IČ 01312774;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 1304/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Žítková:
- p. č. 9358/3, 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;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 829/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Zlámanka:
- p. č. 1211/23, ostatní plocha,
- p. č. 1213/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 29/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 6336/2, ostatní plocha,
- p. č. 6510/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV. č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
14. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1053-930/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 152/6, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
od obce Kvasice, A. Dohnala 18, 76821 Kvasice, IČ 00287385;
15. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 7182-7/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 2933/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1017 m2,
- p. č. 2936/2, ostatní plocha, o výměře 42 m2,
- p. č. 2936/3, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
(dále v tomto bodě jen jako "pozemky") od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24
Vsetín, IČ 00304450, za podmínek:
- zrušení předkupního práva s věcně právními účinky zřízeného ve prospěch města
Vsetín váznoucího na stavbě č. p. 809 na pozemku p. č. 2933 (stavba není součástí
pozemku) v obci a k. ú. Vsetín ve vlastnictví Zlínského kraje,
- zřízení předkupního práva s věcně právními účinky ve prospěch města Vsetín k
pozemkům spočívající v závazku Zlínského kraje nabídnout městu Vsetín pozemky,
pokud by je Zlínský kraj chtěl zcizit, a to za kupní cenu ve výši 1 Kč za každý
jednotlivý pozemek, s tím, že tato cena bude navýšena o hodnotu neodepsané části
investic na každém jednotlivém pozemku realizovaných v době vlastnictví Zlínským
krajem;
16. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3004-1/2016, pro
obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí - město:
- p. č. 1111/12, ostatní plocha, o výměře 495 m2,
od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4009/67, ostatní plocha,
- p. č. 4009/68, ostatní plocha,
- p. č. 4009/69, ostatní plocha,
- p. č. 4009/70, ostatní plocha,
- p. č. 4009/71, ostatní plocha,
- p. č. 4009/72, ostatní plocha,
- p. č. 4009/73, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1658 od ***za cenu ve výši 27.300 Kč;
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pracoviště

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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2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tučapy:
- p. č. 850/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 299 od ***za cenu ve výši 12.900 Kč;

pracoviště

3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 223 od ***za cenu ve výši 3.350 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlechov:
- p. č. 498/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 244 od ***za cenu ve výši 7.050 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
- p. č. 3111/48, ostatní plocha,
- p. č. 3111/73, ostatní plocha,
- p. č. 3115/37, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1047 od ***za cenu ve výši 6.150 Kč;

pracoviště

6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sušice a k. ú. Sušice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 432/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 181 od ***za cenu ve výši 500 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2820/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1483 od ***za cenu ve výši 50 Kč;
8. 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

9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 954 ***za cenu ve výši 1.750 Kč;

pracoviště

10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8076/16, ostatní plocha,
- p. č. 8527/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 584 od ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234,
za cenu ve výši 8.000 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 342 od ***za cenu ve výši 20.450 Kč;
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12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 1226/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1998 od *** za cenu ve výši 41.950 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 934/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 81 od ***za cenu ve výši 31.400 Kč;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. st. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 40,
včetně příslušenství zejména dílny, přístřešku, skladu I a II a dřevníku,
zapsaného na LV č. 328 od ***za cenu ve výši 668.200 Kč s tím, že poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí je kupující;
předává
nemovité věci:
- uvedené v bodech A. 1.-4., 6.-13. a B. 1-14. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodu A. 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IĆ00089982,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodu A. 14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodu A. 15. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, a to ke dni jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedenou v bodu A. 16 tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 76001
Zlín, IČ 62182137, a to ke dni jeho nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedenou v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0653/Z20/16 ze dne
24.02.2016 v části schvaluje, bod č. 2 k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- ze dne 16.06.2010 č. 0284/Z11/10 - bod A. 20., první odrážka;
- ze dne 15.12.2010 č. 0396/Z13/10 - bod A. 11.;
- ze dne 16.09.2009 č. 0138/Z07/09 - bod A. 13. bod A. 22. odrážka 6., 8., 9.;
- ze dne 23.09.2015 č. 0554/Z18/15 - bod B. 35.
- č. 0653/Z20/16 ze dne 24.02.2016 v části předává, první odrážka: vypuštění části
textu "a 2.".
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0688/Z21/16

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. pozemku
- p. č. 538/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 537 pro obec Valašské Klobouky a k.
ú. Mirošov u Valašských Klobouk, do vlastnictví města Valašské Klobouky,
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
2. pozemku
- p. č. 4452/2, ostatní plocha, o výměře 2424 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1868-20019/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, do vlastnictví města Valašské
Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
3. pozemku
- p. č. 4560/32, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do
vlastnictví obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd č. p. 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ
00283983;
4. pozemků
- p. č. 4576/12, ostatní plocha, o výměře 271 m2,
- p. č. 4576/13, ostatní plocha, o výměře 166 m2,
- p. č. 4576/14, ostatní plocha, o výměře 32 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 461-029/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd, do vlastnictví obce Hřivínův Újezd,
Hřivínův Újezd č. p. 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00283983;
5. pozemku
- p. č. st. 239, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 87,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 238 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice
u Valašských Klobouk, do vlastnictví obce Drnovice, Drnovice č. p. 113, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk, IČ 00557889;
6. pozemků
- p. č. 2605/13, ostatní plocha,
- p. č. 2605/14, ostatní plocha,
- p. č. 2605/15, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek, do vlastnictví obce
Břestek, Břestek č. p. 14, 687 08 Buchlovice, IČ 00542253;
7. pozemku
- p. č. 3210/2, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 7118-51/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755
24 Vsetín, IČ 00304450;
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B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1749, ostatní plocha,
- p. č. 1750, ostatní plocha,
- p. č. 1751, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1405 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví města
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, za cenu ve výši 19.210 Kč s
tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující a poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2016 dle přílohy č. 0227-16Z-P06.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0689/Z21/16

bere na vědomí
a) Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 19. února 2016, č. j. KUZL 12313/2016, kterým se vyhovuje částečně žádosti
o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, a to promíjí se částka ve výši
175.087,41 Kč a nepromíjí se částka ve výši 89.757,59 Kč Střední škole hotelové a
služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, uloženého
Platebním výměrem č. 2/2016 EKO na odvod penále za porušení rozpočtové kázně
ze dne 28. ledna 2016, č. j. KUZL 4911/2016, ve výši 264.845 Kč, viz příloha č. 022616Z-P03;
b) Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 3. března 2016, č. j. KUZL 15928/2016, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 238.050 Kč Základní škole
a Mateřské škole, Korytná, okres Uherské Hradiště, Korytná 1, 687 52 Korytná, IČ
75020599, uloženého Platebním výměrem č. 2/2016 IAK na odvod penále za
porušení rozpočtové kázně ze dne 12. ledna 2016, č. j. KUZL 981/2016 IAK, ve výši
238.050 Kč, viz příloha č. 0226-16Z-P05;
c) Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 14. března 2016, č. j. KUZL 19035/2016, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí odvodu ve výši 5.129 Kč a penále ve výši 3.396 Kč za porušení rozpočtové
kázně Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105,
uloženého Platebním výměrem č. 3/2016 EKO na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 12. února 2016, č. j. KUZL 11475/2016, odvod ve výši
5.129 Kč a penále ve výši 3.396 Kč, viz příloha č. 0226-16Z-P07.
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Fond Zlínského kraje sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor
Kancelář hejtmana - dotace agrárním komorám ve Zlínském kraji
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0690/Z21/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 230.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČ 47676515, na pořádání akce "Ovčácký den na Valašsku" v roce 2016
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0243-16Z-P06;
2) ve výši 230.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 76 Uherské Hradiště, IČ 49434438, na pořádání akce "TOP Víno Slovácka"
v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0243-16Z-P07;
3) ve výši 230.000 Kč Agrární komoře Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
IČ 49432931, na pořádání akce "Perla Zlínska 2016" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0243-16Z-P08;
4) ve výši 230.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského kraje
2016" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 024316Z-P09;
5) ve výši 120.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Zemědělská výstava
Kroměříž 2016" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0243-16Z-P10.
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RP02-16DT1 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0691/Z21/16

schvaluje
I. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-16 Programu na
podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0244-16Z-P02, v členění:
a) investiční dotace:
1. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/033 Sportovní areál Horní Němčí;
2. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 206.000 Kč, na projekt RP0216DT1/079 Hudební altán;
3. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 342.000 Kč, na projekt RP0216DT1/037 Revitalizace veřejného prostranství u Obecního úřadu Rudice;
4. Obec Brusné, IČ 00287091, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/039 Stavební úpravy sportovního hřiště v obci Brusné, parc. č. 372/4
(Stavební objekt SO 01 včetně oplocení);
5. Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, dotace ve výši 781.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/048 Rekonstrukce tréninkového hřiště Slavkov pod Hostýnem;
6. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/072 Rekonstrukce chodníků a přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ;
7. Obec Bořenovice, IČ 00544523, dotace ve výši 599.000 Kč, na projekt RP0216DT1/001 Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem;
8. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 506.000 Kč, na projekt RP0216DT1/010 Revitalizace veřejného pohřebiště v obci Velká Lhota;
9. Obec Kostelany, IČ 00287253, dotace ve výši 483.000 Kč, na projekt RP0216DT1/021 Chodníky v obci Kostelany a Lhotka - SO 01 část Lhotka;
10. Obec Komárov, IČ 00568597, dotace ve výši 229.000 Kč, na projekt RP02-
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16DT1/009 Modernizace páteřního chodníku od autobusové zastávky k Mateřské
škole v obci Komárov;
11. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 299.000 Kč, na projekt RP0216DT1/016 Revitalizace místní komunikace u muzea;
12. Obec Břestek, IČ 00542253, dotace ve výši 901.000 Kč, na projekt RP0216DT1/056 Silnice III/4222:Břestek, stavební objekt SO 102 MK, sjezdy, chodník;
13. Obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, dotace ve výši 630.000 Kč, na
projekt RP02-16DT1/065 Modernizace chodníků u silnice III/4271, Kostelany nad
Moravou;
14. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/087 Rekonstrukce kulturního sálu č. p. 72, Suchá Loz;
15. Obec Věžky, IČ 00287865, dotace ve výši 931.000 Kč, na projekt RP0216DT1/094 Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky I. etapa;
16. Obec Újezd, IČ 00284602, dotace ve výši 755.000 Kč, na projekt RP0216DT1/017 Rekonstrukce chodníků na hřbitově;
17. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 484.000 Kč, na projekt RP0216DT1/059 Oplocení a úpravy zpevněných ploch na hřbitově;
18. Obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, dotace ve výši 723.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/022 Rekonstrukce šaten FC Lhota;
19. Obec Ústí, IČ 00851825, dotace ve výši 736.000 Kč, na projekt RP02-16DT1/045
Rekonstrukce sportovně turistického areálu v obci Ústí;
20. Obec Leskovec, IČ 00303984, dotace ve výši 775.000 Kč, na projekt RP0216DT1/046 Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu šaten v obci Leskovec;
21. Obec Chvalčov, IČ 00488895, dotace ve výši 561.000 Kč, na projekt RP0216DT1/050 Revitalizace parčíku Na Kamenci ve Chvalčově;
22. Obec Police, IČ 00635804, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/057 Rekonstrukce chodníku v obci Police - I. etapa;
23. Obec Kateřinice, IČ 00303917, dotace ve výši 987.000 Kč, na projekt RP0216DT1/062 Rekonstrukce kulturních prostor v 1. podzemním a nadzemním podlaží,
Kateřinice čp. 242;
24. Obec Podhradí, IČ 48471798, dotace ve výši 925.000 Kč, na projekt RP0216DT1/063 Rekonstrukce komunikace v obci Podhradí;
25. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 963.000 Kč, na projekt RP0216DT1/073 Modernizace knihovny ve Vidči;
26. Obec Březolupy, IČ 00290840, dotace ve výši 834.000 Kč, na projekt RP0216DT1/004 SO 102.1 Rekonstrukce MK Nad Hřbitovem, v rámci DS 2014/01,
Březolupy;
27. Obec Mistřice, IČ 00291129, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/005 Rekonstrukce místní komunikace k zemědělskému družstvu v Mistřicích;
28. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 409.000 Kč, na projekt RP0216DT1/006 Stavební úpravy sálu v kulturním domě Hostišová;
29. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/007 Stavební úpravy šatny TJ - zateplení č.p. 375;
30. Obec Lužná, IČ 00304077, dotace ve výši 604.000 Kč, na projekt RP0216DT1/012 Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem v obci Lužná;
31. Obec Hvozdná, IČ 00283991, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/054 Revitalizace středu obce Hvozdná;
32. Obec Rokytnice, IČ 70805202, dotace ve výši 200.000 Kč, na projekt RP0216DT1/064 Dětské hřiště Rokytnice;
33. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 680.000 Kč, na projekt RP0216DT1/003 Rekonstrukce kulturního domu čp. 299;
34. Obec Košíky, IČ 00542377, dotace ve výši 875.000 Kč, na projekt RP0216DT1/011 Rekonstrukce objektu knihovny v Košíkách.
b) neinvestiční dotace:
1. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 91.000 Kč, na projekt RP0216DT1/061 Oprava podlah KD v Komárně;
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2. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 157.000 Kč, na projekt RP0216DT1/035 Oprava kulturního domu Bratřejov - oprava, lakování parket, výměna
dveří a zárubní;
3. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 560.000 Kč, na projekt RP0216DT1/096 Oprava parket v Kulturním domě Vítonice;
4. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 911.000 Kč, na projekt RP0216DT1/047 Oprava kulturního sálu v obci Kunovice;
5. Obec Medlovice, IČ 00362174, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP0216DT1/040 Renovace podlahové plochy v kulturním domě Medlovice;
6. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 465.000 Kč, na projekt RP0216DT1/042 Oprava povrchu atletického oválu Horní Lideč;
7. Obec Stupava, IČ 00362484, dotace ve výši 582.000 Kč, na projekt RP0216DT1/091 Rekonstrukce objektu občanské vybavenosti ve Stupavě;
8. Obec Jarcová, IČ 00303879, dotace ve výši 82.000 Kč, na projekt RP0216DT1/002 Renovace parketových podlah v kulturním domu v Jarcové;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými subjekty, dle vzoru
přílohy č. 0244-16Z-P05;
II. neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-16 Programu
na podporu obnovy venkova, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu věcného hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na
Program, dle přílohy č. 0244-16Z-P03, v členění:
1. Obec Zlechov, IČ 00291609, dotace ve výši 426.000 Kč, na projekt RP0216DT1/043 Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Zlechov;
2. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 950.000 Kč, na projekt RP0216DT1/060 NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V
CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE;
3. Obec Martinice, IČ 00287482, dotace ve výši 650.000 Kč, na projekt RP0216DT1/068 MARTINICE:PŘESTAVBA KOMUNIKACE U HŘBITOVA;
4. Obec Liptál, IČ 00304051, dotace ve výši 385.000 Kč, na projekt RP0216DT1/086 Úprava Zámeckého parku Liptál;
5. Obec Blazice, IČ 47930292, dotace ve výši 127.000 Kč, na projekt RP0216DT1/013 Blazice – rekonstrukce pěší komunikace podél silnice II/437 – SO 102;
6. Obec Jankovice, IČ 00287288, dotace ve výši 61.000 Kč, na projekt RP0216DT1/020 Udržovací práce objektu klubovny se sociálním zázemím tenisového
kurtu Jankovice;
7. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 538.000 Kč, na projekt RP0216DT1/032 Rekonstrukce místní komunikace navazující na silnici III. třídy v obci
Lhota;
8. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 850.000 Kč, na projekt RP0216DT1/078 Rekonstrukce interiéru KD Provodov;
9. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 490.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/082 Rekonstrukce interiéru Sokolovny v Bohuslavicích u Zlína - 2.
etapa;
10. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, dotace ve výši 598.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/014 Revitalizace středu obce Bohuslavice nad Vláří;
11. Obec Oldřichovice, IČ 00568678, dotace ve výši 434.000 Kč, na projekt RP0216DT1/024 Rekonstrukce objektu kulturního domu Oldřichovice;
12. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 160.000 Kč, na projekt RP0216DT1/066 Rekonstrukce chodníku Podlání - zastávka ČSAD v Poteči;
13. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 774.000 Kč, na projekt RP0216DT1/069 Rekonstrukce obecního sálu Březnice;
14. Obec Roštění, IČ 00287687, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/026 Revitalizace obecního hřbitova Roštění;
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15. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 724.000 Kč, na projekt RP0216DT1/070 Stavební úpravy klubovny;
16. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 543.000 Kč, na projekt RP0216DT1/074 Modernizace školní družiny v budově č. p. 51;
17. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 218.000 Kč, na projekt RP0216DT1/075 Sdílení malých i velkých - oprava kulturní místnosti;
18. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 394.000 Kč, na projekt RP0216DT1/077 VÝLETIŠTĚ PETRŮVKA - VENKOVNÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
OBČANŮ (II. etapa v projektu);
19. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 832.000 Kč, na projekt RP0216DT1/019 Revitalizace hřiště ZŠ Rusava;
20. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 364.000 Kč, na projekt RP0216DT1/023 Úpravy obecního úřadu Mysločovice č. p. 21 - prostory B - klub maminek,
C - knihovna, D - minimuzeum;
21. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, dotace ve výši 507.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/030 Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Valašské Příkazy;
22. Obec Sehradice, IČ 00568724, dotace ve výši 344.000 Kč, na projekt RP0216DT1/034 Sehradice, chodník východ;
23. Obec Ratiboř, IČ 00304263, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/041 Rekonstrukce (stavební úpravy) místní komunikace od silnice II/437 po
budovu MŠ v obci Ratiboř;
24. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 928.000 Kč, na projekt RP0216DT1/058 Stavební úpravy kulturního střediska Zlámanec;
25. Obec Veselá, IČ 00226203, dotace ve výši 440.000 Kč, na projekt RP0216DT1/076 Přístupový chodník a odvodnění hřiště s umělým povrchem na malou
kopanou v obci Veselá u Zlína;
26. Obec Nedakonice, IČ 00291153, dotace ve výši 995.000 Kč, na projekt RP0216DT1/080 Rekonstrukce zahrady u ZŠ Nedakonice;
27. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 346.000 Kč, na projekt RP0216DT1/081 Rekonstrukce místní komunikace k vlakové zastávce Lidečko ves;
28. Obec Dešná, IČ 00568520, dotace ve výši 124.000 Kč, na projekt RP0216DT1/085 Revitalizace zeleně obecných ploch v obci Dešná - svah u požární
zbrojnice;
29. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 480.000 Kč, na projekt RP0216DT1/095 Autobusová zastávka Sobělice;
30. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 777.000 Kč, na projekt RP0216DT1/029 Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov;
31. Obec Spytihněv, IČ 00284491, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0216DT1/071 Rekonstrukce veřejně užívaných částí kulturního domu ve Spytihněvi;
32. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 750.000 Kč, na projekt
RP02-16DT1/067 Modernizace komunikace "Výpusta";
33. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 438.000 Kč, na projekt RP0216DT1/044 Místní komunikace "Zádebří", k. ú. Osíčko;
34. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 251.000 Kč, na projekt RP0216DT1/051 Rekonstrukce zázemí ve sportovním areálu;
35. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 175.000 Kč, na projekt RP0216DT1/083 Přestavba pódia - Doubravy;
36. Obec Zborovice, IČ 00287920, dotace ve výši 977.000 Kč, na projekt RP0216DT1/049 Rekonstrukce MK v obci Zborovice, Etapa 5, ul. Za Mlýnem;
37. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 170.000 Kč, na projekt RP0216DT1/055 Rekonstrukce chodníků.
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"Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu" a "Plán dílčího povodí Dyje"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0692/Z21/16

schvaluje
"Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu" a "Plán dílčího povodí Dyje", dle přílohy
č. 0188-16Z-P03.
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Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu nemocnic založených Zlínským
krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0693/Z21/16

rozhodlo
o:
1. peněžitém vkladu v hodnotě 190.000.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.959.400.000 Kč na částku
2.149.400.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen:
- započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 140.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 02.04.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne
30.04.2015, uzavřené se společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s. proti
pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. na splacení emisního kursu
upsaných akcií,
- přímým peněžitým vkladem ve výši 50.000.000 Kč;
2. peněžitém vkladu v hodnotě 33.200.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a.s., IČ 27660532, se sídlem
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, z částky 205.700.000 Kč na částku
238.900.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových
akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen:
- započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 18.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/2416/2013/ZD ze dne 20.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne
25.09.2014 uzavřené se společností Kroměřížská nemocnice a.s. proti pohledávce
společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. na splacení emisního kursu upsaných
akcií,
- započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 15.200.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/0217/2014/ZD ze dne 02.04.2014, uzavřené se společností Kroměřížská
nemocnice a.s., proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. na
splacení emisního kursu upsaných akcií;
3. peněžitém vkladu v hodnotě 13.200.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a.s., IČ 26871068, se sídlem
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, z částky 260.800.000 Kč na částku 274.000.000
Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií,
přičemž peněžitý vklad bude splacen započtením peněžité pohledávky Zlínského
kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, ve výši 13.200.000
Kč vzniklé na základě smlouvy o úvěru č. D/0155/2014/ZD ze dne 02.04.2014, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 27.02.2015 a dodatku č. 2 ze dne 09.07.2015, uzavřené
se společností Vsetínská nemocnice a.s. proti pohledávce společnosti Vsetínská
nemocnice a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií;
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pověřuje
Radu Zlínského kraje realizací peněžitého vkladu, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu:
1. obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.959.400.000 Kč na 2.149.400.000
Kč;
2. obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a.s., IČ 27660532, se sídlem
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, z částky 205.700.000 Kč na částku
238.900.000 Kč;
3. obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a.s., IČ 26871068, se sídlem
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, z částky 260.800.000 Kč na částku 274.000.000
Kč;
schvaluje
1. uzavření dohody o zániku závazku mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí
T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle
přílohy č. 0275-16Z-P06;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2016, dle přílohy č. 0275-16Z-P07.
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Dotace doprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0694/Z21/16

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.12.2015 č. 0612/Z19/15 - část
schvaluje, bod 2, odrážka 2, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění údržby komunikace MartiniceZahnašovice obci Zahnašovice, IČ 00287890, se sídlem Zahnašovice 43, 769 01
Holešov, do výše 210.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových
způsobilých výdajů aktivity a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0999-15Z-P05;
schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Martinice, IČ 00287482, se sídlem
Martinice 16, 769 01 Holešov 1, do výše 210.000 Kč, současně však max. 70 %
celkových způsobilých výdajů aktivity na zajištění údržby komunikace MartiniceZahnašovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0237-16Z-P04;
2. poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu v rámci Programu RP11-16
BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE:
a) Městysu Pozlovice, IČ 00568708, se sídlem Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, do výše
80.000 Kč, současně však max. 49,77 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu "Silnice III/4922, realizace měřiče rychlosti" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0237-16Z-P06;
b) Obci Martinice, IČ 00287482, se sídlem Martinice 16, 769 01 Holešov 1, do výše
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85.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu "Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0237-16Z-P07;
3. poskytnutí individuální neinvestiční dotace:
a) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, se sídlem Potoky
3314, 760 01 Zlín, do výše 10.000 Kč, současně však max. 70 % celkových
způsobilých výdajů na propagaci BESIPu při výukových programech - školení na
školách, Týden mobility, letní tábor Mladý záchranář, stanoviště při Soutěži mladých
zdravotníků, apod. zaměřených na poskytování první pomoci a prevenci úrazovosti
dětí a mládeže ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0237-16Z-P10;
b) Městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,
do výše 140.000 Kč, současně však max. 45 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění provozu dětského dopravního hřiště (svoz TKO, opravy, revize, energie,
elektronické střežení objektu, zajištění odpolední výuky dopravní výchovy dětí ve
správním obvodu Kroměříž a Holešov, dopravních soutěží s dopravní
problematikou, odpoledního provozu dětského dopravního hřiště pro veřejnost,
zajištění akcí s dopravní tématikou pořádaných na dětském dopravním hřišti) a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0237-16ZP12.
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Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0695/Z21/16

schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0236-16Z-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0236-16Z-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0236-16Z-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0236-16Z-P05.
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Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0696/Z21/16

schvaluje
uzavření smlouvy č. 132S/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 mezi příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, a
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0235-16Z-P02a.
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Doprava - dodatek č. 23 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0697/Z21/16

schvaluje
Dodatek č. 23 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0231-16Z-P01 a č. 0231-16Z-P02.
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Doprava - dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (obce Vysoké Pole a Suchá Loz)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0698/Z21/16

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími obcemi Zlínského kraje:
- obec Suchá Loz, IČ 00291374, dle přílohy č. 0232-16Z-P01,
- obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dle přílohy č. 0232-16Z-P02.
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Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - Podpora kulturních aktivit a akcí z
Programu KUL01-16

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0699/Z21/16

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2016 z Programu na podporu kulturních
aktivit a akcí KUL01-16 v členění:
1. obec Sazovice, IČ 00568716
ve výši 35.600 Kč na akci:
Starý hanácký právo 2016 v Sazovicích
2. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556
ve výši 27.600 Kč na akci:
Popovské hudební slavnosti XVI. ročník
3. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
v celkové výši 48.300 Kč na akce:
Brumovské divadelní léto - 20.700 Kč
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech - 27.600 Kč
4. obec Sehradice, IČ00568724
ve výši 15.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
5. obec Huslenky, IČ 00303828
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ve výši 12.500 Kč na akci:
Huslenské slavnosti 2016
6. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
ve výši 40.600 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
7. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331
ve výši 50.400 Kč na akci:
Kopaničářské slavnosti 2016
8. město Holešov, IČ 00287172
v celkové výši 65.100 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2016 (16. ročník)
- 25.200 Kč
Oslavy 400. výročí příchodu sv. Jana Sarkandra do Holešova
- Dny města 2016- 39.900 Kč
9. město Zubří, IČ00304492
ve výši 19.500 Kč na akci:
Metlářský jarmark
10. obec Horní Bečva, IČ 00303771
ve výši 31.900 Kč na akci:
Sousedské setkání
11. město Slavičín, IČ 00284459
ve výši 10.000 Kč na akci:
Valašský kumšt pro radosť aj užitek
12. Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, Okružní 5430, 760 05 Zlín,
IČ 65792068
ve výši 16.000 Kč na akci:
Festival pod věží 2016
13. DOMINO cz, o. p. s., Santražiny 753, 760 01 Zlín IČ 48472476
v celkové výši 33.000 Kč na akce:
O zlatý klobouček - 15.400 Kč
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
- 17.600 Kč
a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými právnickými osobami
dle příloh č. 0229-16Z-P03 a č. 0229-16Z-P05;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2016 z Programu na podporu kulturních
aktivit a akcí KUL01-16, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 0229-16Z-P04:
1. Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, ve výši 70.000 Kč na
akci: 49. ročník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2016
2. Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Žeranovice, ve výši 29.000 Kč na akci:
TRADIČNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ 2016
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3. Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, ve výši 70.000 Kč na
akci: Folklórní a dechový festival konaný v rámci 49. ročníku Vizovické Trnkobraní
4. Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, ve výši 40.000 Kč
na akci: Zahrada Moravy
5. Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, ve výši 70.000 Kč na akci: 12. ročník
Zašovských slavností 2016
6. Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, ve výši 50.000 Kč
na akci: XIII. zámecké kulturní léto
7. Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice, ve výši 52.000 Kč na
akci: Škola lidových tanců v Kunovicích
8. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, ve výši 55.000 Kč na akci: Letní alternativa
9. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, ve výši
32.00 Kč na akci: Rok na Valašsku
10. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, ve
výši 13.000 Kč na akci: Noc literatury
11. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, ve výši
68.700 Kč na akci: Bílokarpatské slavnosti 2016
12. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, ve výši
42.000 Kč na akci: Den evropského dědictví - Uherskobrodsko v písni a tanci 2016
13. Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Brusné, ve výši 35.000 Kč na akci: IX. setkání
heligonkářů
14. Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, ve výši 45.000 Kč na akci: Výstava
"Rok v Zubří"
15. IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme
žít s vámi", Třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín, ve výši 50.000 Kč na akci: "15 let
Slunečnice"
16. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, Mostní 4058,
760 01 Zlín, ve výši 14.000 Kč na akci: Fesťáček 2016
17. Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, ve výši 10.500 Kč na akci: Den
řemesel v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
18. Obec Drslavice, Drslavice 93, 687 33 Drslavice, ve výši 35.000 Kč na akci:
Drslavské léto 2016
19. Obec Stupava, Stupava 47, 686 01 Stupava, ve výši 46.900 Kč na akci: Po
stopách Chřibských sklářů.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2015
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0700/Z21/16

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro
školy a školská zařízení, dle příloh č. 0208-16Z-P01 až č. 0208-16Z-P04.
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Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0701/Z21/16

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS01-16 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU v členění:
1. Český sportovní klub Uherský Brod, spolek, se sídlem Prakšická 1421, 688 01
Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 19.000 Kč na akci Fotbalový halový turnaj
mládeže „GAZDA CUP 2016“;
2. FC Viktoria Otrokovice, spolek, se sídlem Zlínská 240, 765 02 Otrokovice, IČ
46308792, ve výši 20.000 Kč na akci 2. ročník mezinárodního fotbalového turnaje
mladších žáků U11 „CONTINENTAL CUP 2016“;
3. FC Vsetín, z. s., se sídlem Tyršova 2237, 755 01 Vsetín, IČ 62334697, ve výši
18.000 Kč na akci Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže „MEDITERRANEO
SUMMER CUP“ (Costa Brava-Španělsko);
4. Handball club Zubří z. s., se sídlem Hlavní 492, 756 54 Zubří, IČ 46531378, ve
výši 24.000 Kč na akci Mezinárodní turrnaj v házené žáků „Sierre Cup 2016“
(Schwerin-Německo);
5. LÍSKA, z. s., se sídlem Michala Urbánka 436, 755 01 Vsetín, IČ 28558863, ve výši
15.000 Kč na akci 5. ročník žákovské badatelské konference „ŽABAKO 2016“;
6. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01
Zlín, IČ 00426326, ve výši 5.000 Kč na akci „Soutěž mladých zdravotníků (oblastní
kolo)“;
7. Snails Kunovice, z. s., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 26649675, ve
výši 12.000 Kč na akci „Turnaj Extraligy teeballu v softballu dětí U10“;
8. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109, v celkové výši 39.000 Kč na akce:
a) „Šachový turnaj v rapidu pro mládež a dospělé“ ve výši 6.000 Kč,
b) 1. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže U11 „VALMEZ CUP 2016“
ve výši 25.000 Kč,
c) „Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích 2016“ ve výši 8.000 Kč;
9. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 45.000 Kč na akce:
a) „Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb 2016“ ve výši 10.000 Kč,
b) „XVIII. ročník METAL PS mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých“ ve
výši 35.000 Kč;
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10. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 25.000 Kč na akci „Mistrovství Evropy
synchronních párů ve skocích na trampolíně 2016 (Valladolid – Španělsko)“;
11. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 30.000 Kč na akce:
a) „Žebříčkový turnaj juniorů a seniorů ČR ve squashi“ ve výši 5.000 Kč,
b) Atletické závody mládeže „OLYMPIC HOPES“ ve výši 25.000 Kč;
12. Volejbalový sportovní klub Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ
00567931, ve výši 12.000 Kč na akci „Mezinárodní antukový turnaj juniorů ve
volejbale“;
13. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
IČ 70925003, ve výši 20.000 Kč na akci Golfový den „Filmový putter 2016“;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0268-16Z-P08;
B) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS02-16 SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR v členění:
1. Snails Kunovice, z. s., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 26649675, ve
výši 20.000 Kč na projekt „Tereza Vlčková – softball“;
2. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109, ve výši 20.000 Kč na projekt „Václav Kristek –
kanoistika“;
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46956808, ve výši 27.000 Kč na projekt „Ondřej Uherka – squash“;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0268-16Z-P09;
C) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS03-16 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v členění:
1. Český sportovní klub Uherský Brod, se sídlem Prakšická 1421, 688 01 Uherský
Brod, IČ 48489158, ve výši 340.000 Kč na projekt „Fotbal“;
2. FC Slovácko z. s., se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 22761209,
ve výši 1.870.000 Kč na projekt „Fotbal“;
3. FC TVD Slavičín, se sídlem Školní 881, 763 21 Slavičín, IČ 49157345, ve výši
380.000 Kč na projekt „Fotbal“;
4. FC Viktoria Otrokovice, spolek, se sídlem Zlínská 240, Kvítkovice, 765 02
Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 300.000 Kč na projekt „Fotbal“;
5. FC Vsetín, z. s., se sídlem Tyršova 2237, 755 01 Vsetín, IČ 62334697, ve výši
210.000 Kč na projekt „Fotbal“;
6. Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, se sídlem Štěrkoviště 1293, 765 02
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Otrokovice, IČ 70289361, ve výši 285.000 Kč na projekt „Florbal“;
7. Fotbalový club Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 67008127, ve
výši 1.870.000 Kč na projekt „Fotbal“;
8. Handball club Zlín, z. s., se sídlem U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín, IČ
49157582, ve výši 500.000 Kč na projekt „Házená“;
9. Handball club Zubří z. s., se sídlem Hlavní 492, 756 54 Zubří, IČ 46531378, ve
výši 510.000 Kč na projekt „Házená“;
10. HC PSG Zlín, z. s., se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČ 00531928, ve výši
1.870.000 Kč na projekt „Lední hokej“;
11. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., se sídlem Obvodová 3607/19, 767 01
Kroměříž, IČ 18189172, ve výši 320.000 Kč na projekt „Fotbal“;
12. Snails Kunovice, z. s., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 26649675, ve
výši 180.000 Kč na projekt „Softball“;
13. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU, z. s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
IČ 15530841, ve výši 570.000 Kč na projekt „Basketbal“;
14. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109, v celkové výši 257.000 Kč na projekty:
a) „Fotbal“ ve výši 100.000 Kč,
b) „Atletika“ ve výši 90.000 Kč,
c) „Kanoistika“ ve výši 40.000 Kč,
d) „Kuželky“ ve výši 27.000 Kč;
15. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 355.000 Kč na projekty:
a) „Atletika“ ve výši 110.000 Kč,
b) „Házená“ ve výši 100.000 Kč,
c) „Veslování“ ve výši 85.000 Kč,
d) „Aerobik“ ve výši 60.000 Kč;
16. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 200.000 Kč na projekty:
a) „Házená“ ve výši 100.000 Kč,
b) „Běžecké lyžování“ ve výši 50.000 Kč,
c) „Skoky na trampolíně“ ve výši 50.000 Kč;
17. TJ SLAVIA Kroměříž, z. s., se sídlem Kotojedská 2590/6, 767 01 Kroměříž, IČ
18188362, ve výši 203.000 Kč na projekt „Basketbal“;
18. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 290.000 Kč na projekty:
a) „Atletika“ ve výši 180.000 Kč,
b) „Volejbal“ ve výši 110.000 Kč;
19. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, se sídlem Na Lapači 394, Rokytnice, 755 01
Vsetín, IČ 22676759, ve výši 1.170.000 Kč na projekt „Lední hokej“;
20. Volejbalový sportovní klub Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ
00567931, ve výši 400.000 Kč na projekt „Volejbal“;
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21. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
IČ 70925003, v celkové výši 212.000 Kč na projekty:
a) „Lední hokej“ ve výši 140.000 Kč,
b) „Jezdectví“ ve výši 50.000,
c) „Krasobruslení“ ve výši 22.000 Kč;
22. Zlínský krajský fotbalový svaz, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 70935882,
ve výši 300.000 Kč na projekt „Fotbal“;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0268-16Z-P10;
D) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS01-16 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU z důvodu
nedostatečného počtu dosažených bodů v členění:
1. Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, se sídlem Štěrkoviště 1293, 765 02
Otrokovice, IČ 70289361, ve výši 14.000 Kč na akci „Florbalový kemp talentované
mládeže“;
2. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109, ve výši 15.000 Kč na akci Sportovní hry
mateřských školek z Valašského Meziříčí a okolí „SPORTOVNÍ HRY - ŠKOLKY V
POHYBU“;
3. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 5.000 Kč na akci „Závod ve sportovní gymnastice
žákyň“;
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46956808, ve výši 8.000 Kč na akci „4. ročník soutěže v mrtvém tahu“;
E) neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS02-16 SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR z důvodu
nedostatečného počtu dosažených bodů pro Tělovýchovná jednota Valašské
Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109,
ve výši 40.000 Kč na projekt „Anežka Přibylová - telemarkové lyžování“;
F) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS03-16 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z důvodu
nedostatečného počtu dosažených bodů v členění:
1. SK Zlín 1931 z. s., se sídlem Křiby 4708, 760 05 Zlín, IČ 02647567, ve výši
480.000 Kč na projekt „Fotbal“;
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46956808, ve výši 75.000 Kč na projekt „Sportovní šerm“;
3. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ
70925003, ve výši 110.000 Kč na projekt „Volejbal“.

28

Uzavření Standardní smlouvy o poskytování služeb se společností RIPE NCC
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z21/16

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0702/Z21/16

schvaluje
uzavření Standardní smlouvy o poskytování služeb se společností Réseaux IP
Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC), se sídlem Singel 258, 1016
AB Amsterdam, The Netherlands, dle přílohy č. 0295-16Z-P02.

29

Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0703/Z21/16

schvaluje
Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Střední průmyslové školy a Obchodní akademie
Uherský Brod, IČ 14450437, ve znění uvedeném v příloze č. 0206-16Z-P01.

30

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2014-2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0704/Z21/16

bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2014-2015, ve znění přílohy č. 0211-16Z-P02.

31

Dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0705/Z21/16

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu SOC01-16 Program na podporu
sociálně zdravotních aktivit, v členění:
1) Město Karolinka, se sídlem Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ
00303909, ve výši 32.000 Kč na projekt Moderní senior „Chceme být cool prarodiče“,
2) Obec Medlovice, se sídlem Medlovice 140, 687 41 Medlovice, IČ 00362174, ve
výši 28.000 Kč na projekt REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ PROGRAM PRO
ČLENY MSČČK A ČESTNÉ DÁRCE KRVE,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle vzoru uvedeného v příloze č. 0276-16Z-P03.

32

Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na
léta 2012-2016 do roku 2017
34/37

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z21/16

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0706/Z21/16

schvaluje
prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012–
2016, a to do roku 2017.

33

Region Bílé Karpaty - poskytnutí podpory na zajištění projektu administrace
Fondu mikroprojektů (přeshraniční spolupráce)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0707/Z21/16

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.500.000
Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Regionem Bílé Karpaty, IČ 70849153, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0302-16Z-P03;
ukládá
Radě Zlínského kraje řešit financování neuznatelných nákladů Regionu Bílé Karpaty
v rámci připravovaného projektu administrace Fondu mikroprojektů (přeshraniční
spolupráce) v letech 2019-2023.

34

Účelová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0708/Z21/16

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2016, dle přílohy č. 0272-16Z-P01;
B) poskytnutí účelových dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
1. FC FASTAV Zlín, a. s., IČ 25568752, se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01
Zlín, ve výši 2.000.000 Kč na Dobudování infrastruktury fotbalového stadionu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace, dle přílohy
č. 0272-16Z-P05;
2. Město Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686
70 Uherské Hradiště, ve výši 2.000.000 Kč na Městský fotbalový sportovní areál v
Uherském Hradišti – rekonstrukce tréninkového hřiště a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace, dle přílohy č. 0272-16Z-P06;
3. Město Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice, ve výši 2.000.000 Kč na Revitalizaci městské sportovní haly Bahňák Otrokovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace,
dle přílohy č. 0272-16Z-P07.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z21/16

35

RP04-16 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0709/Z21/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace z Fondu Zlínského kraje z Programu
RP04-16 Program Podpora ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 0296-16Z-P01
pro subjekt Líska, z. s., IČ 28558863, ve výši 100.000 Kč na projekt Informační,
osvětové a výukové materiály Lísky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle vzoru v příloze č. 0296-16Z-P07.

36

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0710/Z21/16

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
29.02.2016, dle příloh č. 0307-16Z-P01 až č. 0307-16Z-P04.

37

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA – KUL02-16 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0711/Z21/16

schvaluje
rámec programu KUL02-16 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 0288-16Z-P01.

38

Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb ZK v rámci Akčního plánu
rozvoje SSL ve ZK pro rok 2016", Podmínky pro stanovení finanční podpory k
zajištění dostupnosti SSL ve ZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0712/Z21/16

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. 0310-16Z-P02;
2. Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních
služeb ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0310-16Z-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z21/16

39

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 20. a 21. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0713/Z21/16

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 20. a 21. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0321-16Z-P01.

40

Podpis iniciativy Dolnorakouské zemské vlády ke kohezní politice po roce
2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0714/Z21/16

souhlasí
s připojením Zlínského kraje k prohlášení regionů ke kohezní politice po roce 2020,
iniciované regionem Dolní Rakousko, ve znění přílohy č. 0326-16Z-P02.

Zlín 20. dubna 2016

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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