Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z22/16

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání dne 29.06.2016

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0715/Z22/16

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0502-16Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0716/Z22/16

bere na vědomí
zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje.

3

Investiční akce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0717/Z22/16

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2016, dle přílohy č. 0370-16Z-P01;
2. zrušení odvodu prostředků fondu investic v roce 2016 příspěvkové organizaci
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši
2.300.000 Kč;
3. vyřazení části nemovitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje spočívající v
odstranění části stavby zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú.
Kroměříž, budova bez č. p. – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1 507, dle přílohy
č. 0370-16Z-P03.

4

Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0718/Z22/16

schvaluje
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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.
Z22/16

1. poskytnutí:
a) individuální investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10.000.000 Kč
příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ 00090026, se sídlem
Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín, na vybudování Výběhu B - součást "Chovného
zařízení pro slony" v nové části KARIBUNI a uzavření smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0455-16Z-P05;
b) individuální investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5.000.000 Kč
Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ 70887306, se sídlem Přílucká
213, 760 01 Zlín, na výstavbu nové požární stanice typu P1 ve strategické
průmyslové zóně Holešov a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0455-16Z-P07;
c) individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč
Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín, na zpracování Akčního plánu Paktu zaměstnanosti, přípravu a
předložení projektové žádosti Paktu zaměstnanosti do vyhlášené výzvy č. 55
Operačního programu Zaměstnanost a zapojení do přípravy dalších projektů
Operačního programu Zaměstnanost k naplnění Akčního plánu Paktu
zaměstnanosti; a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0455-16Z-P09;
d) individuální investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Městu Valašské
Klobouky, IČ 00284611, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské
Klobouky, do výše 1.744.000 Kč, současně však maximálně 87,43 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu rekonstrukce vnitřních prostor budovy U
Náhonu č. p. 1006 ve Valašských Kloboukách využívaných Zdravotnickou
záchrannou službou Zlínského kraje, p. o., pro výjezdovou základnu zdravotnické
záchranné služby a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 045516Z-P12;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2016 dle přílohy č. 0455-16Z-P14;
3. neposkytnutí:
a) individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 404.000 Kč občanskému
sdružení Dostihy Slušovice, o. s., IČ 22903364, se sídlem Na Bystřičce 4, 772 00
Olomouc, na oplocení dostihové dráhy ve Slušovicích, z důvodu uvedeného v
příloze č. 0455-16Z-P01;
b) individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.660.000 Kč městysu
Osvětimany, IČ 00291218, se sídlem Osvětimany 350, 687 42 Osvětimany, na
rekonstrukci střechy budovy Základní a mateřské školy v Osvětimanech, z důvodu
uvedeného v příloze č. 0455-16Z-P01;
c) individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 350.000 Kč obci Hostětín,
IČ 00542296, se sídlem Hostětín 75, 687 71 Hostětín, na zastřešení a opravu stavby
- rodinného domu ve vlastnictví obce Hostětín - po požáru, z důvodu uvedeného v
příloze č. 0455-16Z-P01.

5

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - dotace na pořízení nové požární techniky, rozpočtové opatření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0719/Z22/16

schvaluje
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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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a) rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2016, dle přílohy č. 0464-16Z-P01;
b) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na pořízení dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
1. ve výši 300.000 Kč, obci Boršice, se sídlem Boršice č.p. 7, IČ 00290823,
2. ve výši 300.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Bystřice pod
Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, IČ 00287113, pro jednotku SDH Rychlov,
3. ve výši 300.000 Kč, obci Březová (ZL), se sídlem Březová č.p. 36, IČ 00568511,
4. ve výši 300.000 Kč, obci Březůvky, se sídlem Březůvky č.p. 1, IČ 00283843,
5. ve výši 300.000 Kč, obci Hostišová, se sídlem Hostišová č.p. 100, IČ 00568562,
6. ve výši 300.000 Kč, obci Hošťálková, se sídlem Hošťálková č.p. 3, IČ 00303798,
7. ve výši 300.000 Kč, obci Hradčovice, se sídlem Hradčovice č.p. 168, IČ 00290963,
8. ve výši 300.000 Kč, obci Hrobice, se sídlem Hrobice č.p. 92, IČ 00568571,
9. ve výši 300.000 Kč, obci Janová, se sídlem Janová č.p. 200, IČ 00851841,
10. ve výši 300.000 Kč, obci Jasenná, se sídlem Jasenná č.p. 190, IČ 00284017,
11. ve výši 300.000 Kč, obci Jestřabí, se sídlem Jestřabí č.p. 1, IČ 00837300,
12. ve výši 300.000 Kč, městu Kelč, se sídlem Kelč č.p. 5, IČ 00303925, pro jednotku
SDH Komárovice,
13. ve výši 300.000 Kč, obci Francova Lhota, se sídlem Francova Lhota č.p. 325, IČ
00303755, pro jednotku SDH Pulčín,
14. ve výši 300.000 Kč, obci Kostelany, se sídlem Kostelany č.p. 129, IČ 00287253,
15. ve výši 300.000 Kč, obci Košíky, se sídlem Košíky č.p. 177, IČ 00542377,
16. ve výši 300.000 Kč, obci Lechotice, se sídlem Lechotice č.p. 100, IČ 00287407,
17. ve výši 300.000 Kč, obci Lešná, se sídlem Lešná č.p. 36, IČ 00303992, pro
jednotku SDH Lhotka nad Bečvou,
18. ve výši 300.000 Kč, obci Modrá, se sídlem Modrá č.p. 170, IČ 00362344,
19. ve výši 300.000 Kč, obci Osíčko, se sídlem Osíčko č.p. 56, IČ 00287563,
20. ve výši 300.000 Kč, obci Petrůvka, se sídlem Petrůvka č.p. 90, IČ 68731957,
21. ve výši 300.000 Kč, obci Pitín, se sídlem Pitín č.p. 18, IČ 00291234,
22. ve výši 300.000 Kč, obci Pohořelice, se sídlem Pohořelice, Školní 35, IČ
00568686,
23. ve výši 300.000 Kč, obci Valašská Senice, se sídlem Valašská Senice č.p. 145,
IČ 00635774,
24. ve výši 300.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Valašské Meziříčí,
Náměstí 7/5, IČ 00304387, pro jednotku SDH Lhota u Choryně,
25. ve výši 300.000 Kč, obec Vidče, se sídlem Vidče č.p. 96, IČ 00304433,
26. ve výši 300.000 Kč, obec Vigantice, se sídlem Vigantice č.p. 203, IČ 00304441,
27. ve výši 300.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Vsetín, Svárov 1080, IČ 00304450,
pro jednotku SDH Semetín,
28. ve výši 300.000 Kč, obci Zádveřice - Raková, se sídlem Zádveřice - Raková č.p.
460, IČ 00284718, pro jednotku SDH Zádveřice,
29. ve výši 300.000 Kč, obci Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, IČ 75158094;
c) poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 300.000 Kč, obci Brusné, se sídlem
Brusné č.p. 93, IČ 00287091, na pořízení dopravního automobilu s požárním
přívěsem pro hašení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce;
d) poskytnutí účelových investičních dotací uvedeným obcím na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
1. ve výši 500.000 Kč, obci Halenkov, se sídlem Halenkov č.p. 655, IČ 00303763,
2. ve výši 500.000 Kč, městu Otrokovice, se sídlem Otrokovice, náměstí 3. května
1340, IČ 00284301;
e) uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi v bodech b), c) a d)
dle vzoru uvedeného v příloze č. 0464-16Z-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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6

Zákonodárná iniciativa Zlínského kraje - novela zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0720/Z22/16

schvaluje
předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění přílohy č. 0466-16Z-P02 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, v souladu
s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
pověřuje
ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, pana MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana
kraje, a jako náhradnici Ing. Marii Pěnčíkovou, členku zastupitelstva, k jednání za
Zastupitelstvo Zlínského kraje před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a
jejími orgány ve věci návrhu zákona, ve znění dle přílohy 0466-16Z-P02.

7

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0721/Z22/16

projednalo
Zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2015, dle přílohy č. 050616Z-P01.

8

Smart akcelerátor Zlínského kraje – vouchery asistence

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0722/Z22/16

schvaluje
Rámec Programu č. RP14-16 Vouchery Asistence projektu Smart akcelerátor
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0457-16Z-P02.

9

Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v
Uherském Hradišti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0723/Z22/16

schvaluje
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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.
Z22/16

uzavření Memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice
v Uherském Hradišti mezi Českou republikou - Ministerstvem financí, Českou
republikou - Ministerstvem kultury, Českou republikou - Ministerstvem spravedlnosti,
Českou republikou - Okresním soudem v Uherském Hradišti, Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, městem Uherské Hradiště,
IČ 00291471 a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle přílohy č. 0510-16Z-P02.

10

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2015

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0724/Z22/16

schvaluje
1. závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2015 dle přílohy č. 0391-16Z-P02;
2. účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2015 dle přílohy č. 039116Z-P02;
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2015 "bez výhrad".

11

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0725/Z22/16

bere na vědomí
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 19. dubna 2016, č. j. KUZL 25580/2016, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to promíjí se částka ve výši
582.966 Kč a nepromíjí se částka ve výši 72.582,75 Kč Mateřské škole, Polešovice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Polešovice 682, 687 37
Polešovice, IČ 75022923, uloženého Platebním výměrem č. 10/2016 IAK na odvod
za porušení rozpočtové kázně ze dne 2. března 2016, č. j. KUZL 16840/2016 IAK ve
výši 655.549 Kč, viz příloha č. 0355-16Z-P03;
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 18. května 2016, č. j. KUZL 34322/2016, kterým se vyhovuje částečně žádosti
o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, a to promíjí se částka ve výši
369.065,58 Kč a nepromíjí se částka ve výši 44.254,64 Kč Mateřské škole,
Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Polešovice 682, 687
37 Polešovice, IČ 75022923, uloženého Platebním výměrem č. 13/2016 IAK na
odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 04.05.2016, č. j. KUZL
31614/2016 IAK a Opravným rozhodnutím č. 1/2016 IAK ze dne 12.05.2016 č.j.
KUZL 33782/2016 IAK ve výši 413.321 Kč, viz příloha č. 0355-16Z-P05.
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Majetkoprávní úkony
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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.
Z22/16

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0726/Z22/16

schvaluje
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ***, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/481 včetně jejich součástí a příslušenství, na části
pozemku p. č. 487/5, orná půda, v k. ú. Solanec pod Soláněm, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 1200-9064/2015,
- 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 261 Kč;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění stavby mostu ev. č. 481-008 jako součást silnice č. II/481 v rámci stavby
„Silnice II/481: Velké Karlovice, most ev. č. 481-008" na části pozemku č. PK 8352/2
(parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou, opravami
rekonstrukcí mostu ev. č. 481-008 jako součást silnice č. II/481,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena
v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č. 151/1997 Sb.,
zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných v době uzavření
smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a to v souladu s
cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá
cena nájemného, + DPH;
3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi
Zlínským krajem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, PSČ 500 08, Hradec Králové, IČ 42196451, dle příloh č. 0427-16ZP02 a č. 0427-16Z-P03;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru dopravně správního
vydané dne 03.03.2016, č.j. MUBPH 4821/2016, které nabylo právní moci dne
02.04.2016, dle přílohy č. 0427-16Z-P04;
2. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního
řádu a dopravy vydané dne 19.02.2016, Č.j.: MUVS-S 12795/2015/OÚPSŘD280/16.2-Li-16, které nabylo právní moci dne 23.03.2016, dle přílohy č. 0427-16ZP05;
předává
nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v bodě 1. a 2. 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 3. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociálním službám Vsetín, Záviše Kalandry 1353, PSČ 755 01, Vsetín, IČ
49562827;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru
dopravně správního vydané dne 03.03.2016, č.j. MUBPH 4821/2016, které nabylo
právní moci dne 02.04.2016, dle přílohy č. 0427-16Z-P04, k hospodaření
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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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příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761
23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního
plánování, stavebního řádu a dopravy vydané dne 19.02.2016, Č.j.: MUVS-S
12795/2015/OÚPSŘD-280/16.2-Li-16, které nabylo právní moci dne 23.03.2016, dle
přílohy č. 0427-16Z-P05, k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0727/Z22/16

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 Biskupice a k. ú. Biskupice u
Luhačovic:
- p. č. 959/126, ostatní plocha,
- p. č. 959/132, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Biskupice, Biskupice č. p. 120, 763 41 Biskupice,
IČ 00283771;
2. odděleného z původního pozemku p. č. 2145 geometrickým plánem č. 238468/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2145/2, ostatní plocha, o výměře 156 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. odděleného z původního pozemku p. č. 14717 geometrickým plánem č. 7233155/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14717/1, ostatní plocha, o výměře 1531 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Soběsuky a k. ú. Skržice:
- p. č. 1055/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kašava:
- p. č. 1817/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
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- p. č. 2096, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták:
- p. č. 825/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4009/100, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Modrá a k. ú. Modrá u Velehradu:
- p. č. 113/8, ostatní plocha,
- p. č. 113/9, ostatní plocha,
- p. č. 113/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště:
a)
- id. 56/80 p. č. 4529/60, ovocný sad,
zapsaného na LV č. 5061 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
b)
- id. 10/40 p. č. 4529/40, orná půda,
zapsaného na LV č. 5089 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jalubí:
- id. 88/2880 p. č. 5423/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3086 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 3117, 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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
- p. č. 3115/38, 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;
14. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2339-10/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
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- p. č. 928/15, ostatní plocha, o výměře 90 m 2, odděleného z pozemku p. č. 928/6,
- p. č. 1335/4, ostatní plocha, o výměře 35 m 2, odděleného z pozemku p. č. 1335/1,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
15. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 564-5/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě:
- p. č. 566/14, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z pozemku p. č. 566/5,
- p. č. 4351, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z pozemku p. č. 698,
- p. č. 4352, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z pozemku p. č. 695 a p. č.
73,
- p. č. 70/5, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, odděleného z pozemku p. č. 73,
od obce Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ 00542393;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 835/3, ostatní plocha,
- p. č. 6016/1, ostatní plocha,
- p. č. 6016/10, ostatní plocha,
- p. č. 6016/15, ostatní plocha,
- p. č. 6016/50, ostatní plocha,
- p. č. 6095/16, ostatní plocha,
- p. č. 6095/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Halenkov, Halenkov 655, 75603 Halenkov, IČ
00303763;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 5889/74, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1997 od obce Halenkov, Halenkov 655, 75603 Halenkov, IČ
00303763;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 2/3, ostatní plocha,
- p. č. 8/7, ostatní plocha,
- p. č. 473/6, ostatní plocha,
- p. č. 473/8, ostatní plocha,
- p. č. 485/13, ostatní plocha,
- p. č. 3577/7, ostatní plocha,
- p. č. 3577/13, ostatní plocha,
- p. č. 3577/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 75627
Valašská Bystřice, IČ 00304352;
19 vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záříčí:
- p. č. 753/2, ostatní plocha,
- p. č. 804/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Záříčí, Záříčí 25, 76811 Záříčí, IČ 00287903;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bořenovice:
- p. č. 1195/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Bořenovice, Bořenovice 36, 76901 Bořenovice,
IČ 00544523;
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21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nová Dědina:
- p. č. 980/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Nová
Dědina, IČ 00287555;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Návojná:
a)
- p. č. 1992/71, ostatní plocha,
- p. č. 1992/82, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 93 od *** za cenu ve výši 2.150 Kč;
b)
- p. č. 1986/52, ostatní plocha,
- p. č. 1986/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 43 od *** za cenu ve výši 8.700 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 702/111, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 565 od ***za cenu ve výši 1.150 Kč;

pracoviště

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína:
a)
- p. č. 904/1, ostatní plocha,
- p. č. 904/3, ostatní plocha,
- p. č. 904/4, ostatní plocha,
- p. č. 904/5, ostatní plocha,
- p. č. 916/9, ostatní plocha,
- p. č. 916/25, ostatní plocha,
- p. č. 916/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 479 od společnosti INARI s. r. o., Šanov 187, 763 21 Slavičín,
IČ 28347978, za cenu ve výši 63.100 Kč;
b)
- p. č. 904/7, ostatní plocha,
- p. č. 916/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 47 od*** za cenu ve výši 5.850 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 357/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 18 od *** za cenu ve výši 100 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. st. 493, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské
vybavenosti č. p. 197,
- p. č. 12559/121, ostatní plocha, silnice,
zapsaných na LV č. 1429 ***za cenu ve výši 1.815.133 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
a)

10/44

pracoviště

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z22/16

- p. č. 819/42, ostatní plocha,
- p. č. 819/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 98 od *** za cenu ve výši 10.900 Kč;
b)
- p. č. 819/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 254 od *** za cenu ve výši 1.550 Kč;
c)
- p. č. 819/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 161 od *** za cenu ve výši 8.450 Kč;
d)
- p. č. 820/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 17 od *** za cenu ve výši 1.000 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- p. č. 1041/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 48 od *** za cenu ve výši 2.600 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 1169/67, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 294 od ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 za cenu ve výši 7.000
Kč + DPH s tím, že veškeré náklady s převodem spojené vyjma daně z nabytí
nemovitých věcí hradí příspěvková organizace;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
a)
- p. č. 2216/145, ostatní plocha,
- p. č. 2216/147, ostatní plocha,
- p. č. 2216/199, ostatní plocha,
- p. č. 2221/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 667 od *** za cenu ve výši 85.050 Kč;
b)
- p. č. 2194/15, ostatní plocha,
- p. č. 2194/16, ostatní plocha,
- p. č. 2216/10, ostatní plocha,
- p. č. 2216/16, ostatní plocha,
- p. č. 2216/20, ostatní plocha,
- p. č. 2216/21, ostatní plocha,
- p. č. 2216/26, ostatní plocha,
- p. č. 2216/66, ostatní plocha,
- p. č. 2216/72, ostatní plocha,
- p. č. 2216/76, ostatní plocha,
- p. č. 2216/78, ostatní plocha,
- p. č. 2216/83, ostatní plocha,
- p. č. 2216/88, ostatní plocha,
- p. č. 2216/93, ostatní plocha,
- p. č. 2216/94, ostatní plocha,
- p. č. 2216/98, ostatní plocha,
- p. č. 2216/99, ostatní plocha,
- p. č. 2216/102, ostatní plocha,
- p. č. 2216/113, ostatní plocha,
- p. č. 2216/115, ostatní plocha,
- p. č. 2216/118, ostatní plocha,
- p. č. 2216/121, ostatní plocha,
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- p. č. 2216/122, ostatní plocha,
- p. č. 2216/123, ostatní plocha,
- p. č. 2216/125, ostatní plocha,
- p. č. 2216/129, ostatní plocha,
- p. č. 2216/131, ostatní plocha,
- p. č. 2216/134, ostatní plocha,
- p. č. 2216/141, ostatní plocha,
- p. č. 2216/142, ostatní plocha,
- p. č. 2216/152, ostatní plocha,
- p. č. 2216/159, ostatní plocha,
- p. č. 2216/162, ostatní plocha,
- p. č. 2216/168, ostatní plocha,
- p. č. 2216/191, ostatní plocha,
- p. č. 2217/10, ostatní plocha,
- p. č. 2217/11, ostatní plocha,
- p. č. 2217/21, ostatní plocha,
- p. č. 2217/22, ostatní plocha,
- p. č. 2217/28, ostatní plocha,
- p. č. 2217/33, ostatní plocha,
- p. č. 2217/34, ostatní plocha,
- p. č. 2217/37, ostatní plocha,
- p. č. 2217/49, ostatní plocha,
- p. č. 2217/55, ostatní plocha,
- p. č. 2217/57, ostatní plocha,
- p. č. 2217/60, ostatní plocha,
- p. č. 2217/61, ostatní plocha,
- p. č. 2217/64, ostatní plocha,
- p. č. 2217/65, ostatní plocha,
- p. č. 2217/72, ostatní plocha,
- p. č. 2217/77, ostatní plocha,
- p. č. 2217/86, ostatní plocha,
- p. č. 2217/87, ostatní plocha,
- p. č. 2217/90, ostatní plocha,
- p. č. 2217/99, ostatní plocha,
- p. č. 2217/100, ostatní plocha,
- p. č. 2217/103, ostatní plocha,
- p. č. 2221/7, ostatní plocha,
- p. č. 2221/8, ostatní plocha,
- p. č. 2221/25, ostatní plocha,
- p. č. 2234/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 402 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7
- Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 193.350 Kč s tím, že poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
- p. č. 1924/74, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 390 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha
7 - Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 250 Kč s tím, že poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí bude kupující;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Litenčice:
- p. č. 2479/6, ostatní plocha,
- p. č. 2479/81, ostatní plocha,
- p. č. 2479/82, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 482 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7
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- Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 5.000 Kč s tím, že poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí bude kupující;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Roštín:
- p. č. 2772/7, ostatní plocha,
- p. č. 2772/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 816 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7
- Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 3.200 Kč s tím, že poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí bude kupující;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Soběsuky a k. ú. Skržice:
- p. č. 1188/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 382 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha
7 - Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 2.050 Kč s tím, že poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky:
- p. č. 500/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 221 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha
7 - Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 1.150 Kč s tím, že poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zborovice:
- p. č. 1619, ostatní plocha,
- p. č. 2440, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 490 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7
- Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 4.950 Kč s tím, že poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí bude kupující;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 101/26, ostatní plocha,
- p. č. 251/5, ostatní plocha,
- p. č. 497/8, ostatní plocha,
- p. č. 497/21, ostatní plocha,
- p. č. 497/22, ostatní plocha,
- p. č. 497/25, ostatní plocha,
- p. č. 497/29, ostatní plocha,
- p. č. 497/34, ostatní plocha,
- p. č. 497/35, ostatní plocha,
- p. č. 497/44, ostatní plocha,
- p. č. 829/17, ostatní plocha,
- p. č. 1124/7, ostatní plocha,
- p. č. 1124/8, ostatní plocha,
- p. č. 1152/9, ostatní plocha,
- p. č. 1152/21, ostatní plocha,
- p. č. 1152/24, ostatní plocha,
- p. č. 1152/25, ostatní plocha,
- p. č. 1152/26, ostatní plocha,
- p. č. 1152/30, ostatní plocha,
- p. č. 1152/40, ostatní plocha,
- p. č. 1184/26, ostatní plocha,
- p. č. 1281/2, ostatní plocha,
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- p. č. 1281/6, ostatní plocha,
- p. č. 1281/9, ostatní plocha,
- p. č. 1281/10, ostatní plocha,
- p. č. 1281/14, ostatní plocha,
- p. č. 1281/16, ostatní plocha,
- p. č. 1281/17, ostatní plocha,
- p. č. 1281/28, ostatní plocha,
- p. č. 1281/29, ostatní plocha,
- p. č. 1281/38, ostatní plocha,
- p. č. 1281/42, ostatní plocha,
- p. č. 1281/43, ostatní plocha,
- p. č. 1281/46, ostatní plocha,
- p. č. 1281/47, ostatní plocha,
- p. č. 1281/68, ostatní plocha,
- p. č. 1281/72, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1531 od FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha
7 - Holešovice, IČ 27245039, za cenu ve výši 159.200 Kč s tím, že poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Lísky:
- p. č. 393/7, ostatní plocha,
- p. č. 393/23, ostatní plocha,
- p. č. 393/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 89 od *** za cenu ve výši 32.050 Kč;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
- p. č. 2281, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 263 od *** za cenu ve výši 1.200 Kč;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 4342/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 248 od *** za cenu ve výši 50 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
a)
- p. č. 8237/18, ostatní plocha,
- p. č. 8373/10, ostatní plocha,
- p. č. 8373/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1726 od ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 za cenu ve výši 77.000 Kč + DPH s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené vyjma daně z nabytí nemovitých věcí hradí
příspěvková organizace;
b)
- p. č. 8237/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV. č. 1950 od *** za cenu ve výši 51.520 Kč s tím, že poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/113, ostatní plocha,
- p. č. 5441/115, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 71 od ***za cenu ve výši 2.950 Kč;
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22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 6016/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1710 od *** za cenu ve výši 8.400 Kč;
b)
- p. č. 6145/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1484 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 21.300 Kč + DPH s tím, že veškeré
náklady s převodem spojené včetně daně z nabytí nemovitých věcí hradí
příspěvková organizace;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 3116, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 390 od *** za cenu ve výši 18.900 Kč s tím, že poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
předává
nemovité věci:
- uvedené v bodech A. 1. - 13., 15. - 21. a B. 1. - 23. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje;
- uvedené v bodě A. 14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré
Město, IČ 60371790, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0687/Z21/16 ze dne 20.04.2016 - bod B. 7. a bod B. 8.

14

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0728/Z22/16

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 959/128, ostatní plocha,
- p. č. 959/83, ostatní plocha,
- p. č. 959/94, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Luhačovic, do
vlastnictví obce Biskupice, Biskupice č. p. 120, 763 41 Biskupice, IČ 00283771;
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2. pozemků
- p. č. 52/3, ostatní plocha,
- p. č. 52/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 219 pro obec a k. ú. Šarovy, do vlastnictví obce
Šarovy, Šarovy č. p. 100, 763 51 Bohuslavice u Zlína, IČ 00837296;
3. pozemku
- p. č. 1668 ostatní plocha, o výměře 125 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. st. 931/1 geometrickým plánem č. 233910/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví města Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
4. částí pozemků
- dílu "ae" o výměře 1 m 2 z pozemku p. č. 697,
- dílu "aw" o výměře 1 m 2 z pozemku p. č. 70/1,
- dílu "af" o výměře 36 m 2 z pozemku p. č. 70/1,
- dílu "ac" o výměře 55 m2 z pozemku p. č. 697,
- dílu "bf" o výměře 23 m 2 z pozemku p. č. 566/1,
- dílu "bc" o výměře 30 m 2 z pozemku p. č. 70/1,
- dílu "i" o výměře 11 m 2 z pozemku p. č. 566/1,
- dílu "n" o výměře 45 m 2 z pozemku p. č. 566/1,
- dílu "az" o výměře 18 m 2 z pozemku p. č. 697,
- dílu "s" o výměře 5 m 2 z pozemku p. č. 697,
- dílu "v+y" o výměře 15 m 2 z pozemku p. č. 697,
- dílu "aq" o výměře 28 m 2 z pozemku p. č. 697,
- dílu "ak+al" o výměře 15 m 2 z pozemku p. č. 70/1,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 564-5/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě, do vlastnictví obce Tupesy,
Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ 00542393;
5. pozemků
- p. č. 6095/12, ostatní plocha,
- p. č. 6095/13, ostatní plocha,
- p. č. 6095/15, ostatní plocha,
- p. č. 6095/17, ostatní plocha,
- p. č. 6095/18, ostatní plocha,
- p. č. 6095/20, ostatní plocha,
- p. č. 6096/12, ostatní plocha,
- p. č. 6096/13, ostatní plocha,
- p. č. 6165/34, ostatní plocha,
- p. č. 6165/36, ostatní plocha,
- p. č. 6165/38, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
zlínský kraj na LV č. 282 pro obec a k. ú. Halenkov do vlastnictví obce Halenkov,
Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČ 00303763;
6. pozemku
- p. č. 6086/7, ostatní plocha, o výměře 207 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 6086/7 geometrickým plánem č. 16727711/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov do vlastnictví obce Halenkov,
Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČ 00303763;
7. pozemků
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- p. č. 3577/14, ostatní plocha,
- p. č. 3577/16, ostatní plocha,
- p. č. 3577/19, ostatní plocha,
- p. č. 3578/3, ostatní plocha,
- p. č. 3578/4, ostatní plocha,
- p. č. 3578/5, ostatní plocha,
- p. č. 3581/4, ostatní plocha,
- p. č. 3581/5, ostatní plocha,
- p. č. 3581/6, ostatní plocha,
- p. č. 3581/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice do vlastnictví obce
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 00304352;
8. pozemků:
- p. č. 12559/139, ostatní plocha, o výměře 576 m 2,
- p. č. 12559/140, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 12559/141, ostatní plocha, o výměře 326 m 2,
- p. č. 12559/142, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 12559/153, ostatní plocha, o výměře 128 m 2,
- p. č. 12559/154, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12559/2 geometrickým plánem č. 200659/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov do vlastnictví městyse Nový
Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 75604 Nový Hrozenkov, IČ 00304131;
9. pozemků
- p. č. 958/16, ostatní plocha, o výměře 202 m 2,
- p. č. 958/17, ostatní plocha, o výměře 204 m 2,
- p. č. 958/18, ostatní plocha, o výměře 281m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 958/7 geometrickým plánem č. 2758171/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou do vlastnictví
města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
10. pozemku
- p. č. 248/2, ostatní plocha, o výměře 154 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 248 geometrickým plánem č. 1270-18/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Popovice u Kroměříže do vlastnictví obce Rataje,
Rataje 139, 76812 Rataje, IČ 00287679;
11. pozemků
- p. č. 721/4, ostatní plocha, o výměře 333 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 721/1,
- p. č. 721/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
721/1,
- p. č. 721/6, ostatní plocha, o výměře 69 m 2, odděleného z původních pozemků p.
č. 721/1 a p. č. 721/2,
dle geometrického plánu č. 640-3/2016, odsouhlaseného příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice do
vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 76901 Rymice, IČ 00544558;
12. pozemků
- p. č. 979/4, ostatní plocha,
- p. č. 979/5, ostatní plocha,
- p. č. 979/6, ostatní plocha,

17/44

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z22/16

- p. č. 979/7, ostatní plocha,
- p. č. 979/8, ostatní plocha,
- p. č. 979/9, ostatní plocha,
- p. č. 979/11, ostatní plocha,
- p. č. 979/17, ostatní plocha,
- p. č. 1220/27, ostatní plocha,
- p. č. 1220/28, ostatní plocha,
- p. č. 1220/29, ostatní plocha,
- p. č. 1220/31, ostatní plocha,
- p. č. 1220/34, ostatní plocha,
- p. č. 979/18, ostatní plocha,
- p. č. 1220/10, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 429 pro obec a k. ú. Nová Dědina, do vlastnictví obce
Nová Dědina, Nová Dědina 12, 76821 Nová Dědina, IČ 00287555;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 959/124, ostatní plocha,
- p. č. 959/125, ostatní plocha,
- p. č. 959/127, ostatní plocha,
- p. č. 959/129, ostatní plocha,
- p. č. 959/130, ostatní plocha,
- p. č. 959/131, ostatní plocha,
- p. č. 959/133, ostatní plocha,
- p. č. 959/87, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Luhačovic, do
vlastnictví obce Biskupice, se sídlem Biskupice č. p. 120, 763 41 Biskupice, IČ
00283771, za cenu ve výši 56.160 Kč;
2.
a) úplatný převod pozemků:
- p. č. st. 1212, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1145,
občanská vybavenost,
- p. č. 876, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3056 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem, za
kupní cenu ve výši 6.900.000 Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí bude kupující, do spoluvlastnictví *** (spoluvlastnický podíl id. 1/2) a***
(spoluvlastnický podíl id. 1/2);
b) bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v povinnosti
kupujících ***(spoluvlastnický podíl id. 1/2) a ***(spoluvlastnický podíl id. 1/2) zdržet
se užívání stavby občanské vybavenosti č. p. 1145, která je součástí pozemku p. č.
st. 1212 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, za účelem provozování ostatního
ubytovacího zařízení (ubytovny) na dobu 10 let za podmínek dle přílohy č. 043016Z-P06; případné zamítnutí vkladu tohoto věcného práva příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj nemá vliv na uskutečnění
úplatného převodu vlastnického práva dle bodu a).
3. pozemku
- p. č. 417/22, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1177-287/2015,
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odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Třebětice do vlastnictví *** za kupní cenu ve výši 5.250
Kč, s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
4. pozemku
- p. č. 2494/41, ostatní plocha, o výměře 345 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3329-23/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště do
vlastnictví města Staré Město, se sídlem nám. Hrdinů 100, Staré Město, PSČ 686
03, IČ 00567884, za kupní cenu ve výši 69.000 Kč, s tím, že poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí bude kupující;
5. pozemků
- p. č. 3856/5, ostatní plocha,
- p. č. 3858/40, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4596 pro obec a k. ú. Hluk do vlastnictví společnosti
Nový Dvůr Kunovice, a. s., se sídlem Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767
01, IČ 27731987, za kupní cenu ve výši 26.010 Kč s tím, že poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí bude kupující;
6. pozemku
- p. č. 1441/5, ostatní plocha, o výměře 199 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6057-16/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví INFINAX s. r. o.,
se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 754, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ
27763838, za kupní cenu ve výši 100.000 Kč, s tím, že poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující;
7. pozemků
- p. č. 979/10, ostatní plocha,
- p. č. 1220/12, ostatní plocha,
- p. č. 1220/13, ostatní plocha,
- p. č. 1220/14, ostatní plocha,
- p. č. 1220/15, ostatní plocha,
- p. č. 1220/16, ostatní plocha,
- p. č. 1220/17, ostatní plocha,
- p. č. 1220/18, ostatní plocha,
- p. č. 1220/19, ostatní plocha,
- p. č. 1220/20, ostatní plocha,
- p. č. 1220/21, ostatní plocha,
- p. č. 1220/22, ostatní plocha,
- p. č. 1220/23, ostatní plocha,
- p. č. 1220/24, ostatní plocha,
- p. č. 1220/25, ostatní plocha,
- p. č. 1220/8, ostatní plocha,
- p. č. 1220/11, ostatní plocha,
- p. č. 1220/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 429 pro obec a k. ú. Nová Dědina, do vlastnictví obce
Nová Dědina, Nová Dědina 12, 76821 Nová Dědina, IČ 00287555, za kupní cenu ve
výši 11.900 Kč;
8. pozemku
- p. č. 6377/14, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
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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.
Z22/16

Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla do vlastnictví Fatra, a. s., se
sídlem třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61, IČ 27465021, za kupní cenu
ve výši 1.080 Kč, s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0040/2016 dle přílohy č. 0430-16Z-P14.

15

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0729/Z22/16

schvaluje
poskytnutí investiční účelové dotace na projekty výměny zdrojů tepla v souladu s
Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, a to fyzickým
osobám uvedeným v příloze č. 0331-16Z-P03, a uzavření veřejnoprávních smluv s
těmito fyzickými osobami dle vzoru ve znění přílohy č. 0331-16Z-P02 a v souladu s
přílohou č. 0331-16Z-P03.

16

Dotace na úseku životního prostředí a rozvoje venkova

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0730/Z22/16

schvaluje
A) poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů územních plánů v rámci
Programu RP02-16 Programu na podporu obnovy venkova v členění:
1. Obec Krhová, IČ 01265750, dotace ve výši 65.000 Kč, na projekt RP0216DT2/006 Územní plán Krhová;
2. Obec Hvozdná, IČ 00283991, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP0216DT2/005 UP Hvozdná změna č.1;
3. Obec Žeranovice, IČ 00287971, dotace ve výši 145.000 Kč, na projekt RP0216DT2/001 Územní plán Žeranovice;
4. Obec Zborovice, IČ 00287920, dotace ve výši 142.000 Kč, na projekt RP0216DT2/003 Územní plán Zborovice;
5. Obec Chvalčov, IČ 00488895, dotace ve výši 51.000 Kč, na projekt RP0216DT2/012 Změna č. 1 územního plánu Chvalčov;
6. Obec Nová Dědina, IČ 00287555, dotace ve výši 57.000 Kč, na projekt RP0216DT2/011 Zpracování Územního plánu obce Nová Dědina;
7. Obec Bělov, IČ 00287032, dotace ve výši 65.000 Kč, na projekt RP02-16DT2/010
Zpracování Územního plánu obce Bělov;
8. Obec Cetechovice, IČ 00287121, dotace ve výši 45.000Kč, na projekt RP0216DT2/009 Územní plán obce Cetechovice;
9. Obec Honětice, IČ 47930276, dotace ve výši 45.000 Kč, na projekt RP0216DT2/004 Územní plán obce Honětice;
10. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 125.000 Kč, na projekt RP0216DT2/008 Návrh územního plánu obce Zlámanec,
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle přílohy č. 0450-16ZP02 a dle vzoru uvedeného v příloze č. 0450-16Z-P04;
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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.
Z22/16

B) poskytnutí investiční dotace Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem
Dřevařská 11, 602 00 Brno, ve výši 1.000.000 Kč, zároveň však maximálně 31,75 %
celkových způsobilých výdajů, na realizaci akce - osazení sedmi plavebních komor
Baťova kanálu na území Zlínského kraje bezpečnostním zábradlím a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0450-16Z-P06;
C) poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu v rámci Programu RP01-16
Podpora vodohospodářské infrastruktury:
1. Obci Police, IČ 00635804, se sídlem Police 142, 756 44, do výše 965.000 Kč,
současně však max. 10 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
"Splašková kanalizace a ČOV obce Police - II. etapa" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0450-16Z-P08;
2. Obci Prakšice, IČ 00291277, se sídlem Prakšice 29, 687 56, do výše 884.000 Kč,
současně však max. 25 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
"Kanalizace I. část Horní Konec" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0450-16Z-P09;
3. Obci Pitín, IČ 00291234, se sídlem Pitín 18, 687 71, do výše 100.000 Kč,
současně však max. 24,77 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
"Odkanalizování obce Pitín - dokončení" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0450-16Z-P10;
D) rámec programu RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2, dle přílohy
č. č. 0450-16Z-P11;
E) rozpočtové opatření č. ZZK/0026/2016 dle přílohy č. 0450-16Z-P12.

17

Místní akční skupiny Zlínského kraje - dodatky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0731/Z22/16

schvaluje
a) uzavření dodatků č. 3 podle vzoru uvedeného v příloze č. 0451-16Z-P03 s níže
uvedenými místními akčními skupinami k níže uvedeným Smlouvám o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
1. č. D/0386/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Místní akční skupinou
Valašsko - Horní Vsacko, z. s., IČ 28559908, sídlem Hovězí 74;
2. č. D/0381/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Místní akční skupinou
Rožnovsko, z. s., IČ 27034925, sídlem Zašová 36;
3. č. D/0380/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Ploština, z. s.,
IČ 27000354, sídlem Vysoké Pole 118;
4. č. D/0388/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Místní akční skupinou
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z. s., IČ 22682252, sídlem Police 142;
5. č. D/0374/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Buchlov, z. s.,
IČ 26662698, sídlem Masarykova 273, Buchlovice;
6. č. D/0383/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Místní akční skupinou
Severní Chřiby a Pomoraví, z. s., IČ 27057607, sídlem Košíky 172;
7. č. D/0375/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Hornolidečska,
z. s., IČ 26676109, sídlem Lidečko 467;
8. č. D/0390/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Staroměstsko,
z. s., IČ 22707441, sídlem náměstí Hrdinů 100, Staré Město;
9. č. D/0379/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Místní akční skupinou
Horňácko a Ostrožsko, z. s., IČ 27016005, sídlem Zámecká 24, Uherský Ostroh;
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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.
Z22/16

10. č. D/387/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Luhačovské Zálesí,
o. p. s., IČ 27735109, sídlem Osvobození 25, Slavičín;
11. č. D/376/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Střední
Vsetínsko, z. s., IČ 27053458, sídlem Kateřinice 242;
12. č. D/0377/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Místní akční
skupinou Dolní Poolšaví, z. s., IČ 27057593, sídlem Náměstí Svobody 361,
Kunovice;
13. č. D/0378/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Východní
Slovácko, z. s., IČ 27015777, sídlem Suchá Loz 72;
b) uzavření dodatků č. 3 s níže uvedenými místními akčními skupinami k níže
uvedeným Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje:
1. č. D/0373/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s MAS Bojkovska, z.
s., IČ 27012239, sídlem Sušilova 952, Bojkovice, dle přílohy č. 0451-16Z-P05;
2. č. D/0391/2014/STR ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s Jižní Haná, o. p. s.,
IČ 29372232, sídlem Nám. Míru 162, Hulín, dle přílohy č. 0451-16Z-P07;
c) uzavření dodatků č. 2 s níže uvedenými místními akčními skupinami k níže
uvedeným Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje:
1. č. D/1336/2015/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s MAS Bojkovska, z. s., IČ
27012239, sídlem Sušilova 952, Bojkovice, dle přílohy č. 0451-16Z-P04;
2. č. D/1337/2015/STR ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Jižní Haná, o. p. s., IČ
29372232, sídlem Nám. Míru 162, Hulín, dle přílohy č. 0451-16Z-P06.

18

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změny

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0732/Z22/16

schvaluje
1. změnu č. 57 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Oldřichovice, dle přílohy č. 0452-16Z-P02;
2. změnu č. 58 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Hostišová, dle přílohy č. 0452-16Z-P03;
3. změnu č. 59 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Loukov, dle přílohy č. 0452-16Z-P04.

19

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém
období 2012-2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0733/Z22/16

schvaluje
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období
2012-2016, dle příloh č. 0454-16Z-P02 až č. 0454-16Z-P06.
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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.
Z22/16

20

Zdravotnictví - majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0734/Z22/16

schvaluje
1. poskytnutí věcného daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, a to sanitního vozidla VW T5, reg.
značka 2Z7 8113, rok pořízení 2006, za podmínek uvedených v příloze č. 0420-16ZP08;
2. poskytnutí věcného daru Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, a to sanitního vozidla VW T5, reg. značka
3Z6 6704, rok pořízení 2009, za podmínek uvedených v příloze č. 0420-16Z-P09;
3. úplatný převod pozemků z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s
převodem uhradí kupující:
- p. č. 383/9, ostatní plocha, LV 568, k. ú. Uherské Hradiště;
- p. č. 383/10, ostatní plocha, LV 568, k. ú. Uherské Hradiště;
- část pozemku p. č. 842/3 o výměře 11m2 (oddělenou dle geometrického plánu č.
2359-22/2016 ze dne 04.04.2016 a tímto geometrickým plánem označenou jako p.
č. 842/7, ostatní plocha LV 568, k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0420-16Z-P10)
do vlastnictví společnosti Uherskohradišťská nemocnice, a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 27660915, za cenu ve výši 1.200.000 Kč
včetně DPH;
4. rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2016, dle přílohy č. 0420-16Z-P11;
bere na vědomí
vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, které po ukončení
investičních akcí v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s. neplní svůj původní
účel, dle přílohy č. 0420-16Z-P12.

21

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0735/Z22/16

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
30.04.2016, dle příloh č. 0487-16Z-P01 až č. 0487-16Z-P04.

22

Zdravotnictví - Rámec programu RP16-16 Stipendijní program pro
zdravotnické obory 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0736/Z22/16

schvaluje
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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.
Z22/16

Rámec programu RP16-16 Stipendijní program pro zdravotnické obory 2016, dle
přílohy č. 0489-16Z-P02.

23

Zdravotnictví - Úmysl vydat pověřovací akty k výkonu služby obecného
hospodářského zájmu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0737/Z22/16

bere na vědomí
31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky "Zvýšení
kvality návazné péče“, dle přílohy č. 0508-16Z-P02;
deklaruje
úmysl vydat pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu podle
Článku 4 Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu:
1. Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, dle přílohy č. 0508-16Z-P03,
2. Uherskohradišťské nemocnici a.s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 06 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0508-16Z-P04,
3. Kroměřížské nemocnici a.s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, dle přílohy č. 0508-16Z-P05,
4. Vsetínské nemocnici a.s., IČ 26871068, se sídlem Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, dle přílohy č. 0508-16Z-P06.

24

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0738/Z22/16

ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 20.04.2016 č. 0695/Z21/16,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi
Zlínským krajem a městem Uherský Brod;
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a městem Uherský Brod, IČ 00291463,
dle přílohy č. 0442-16Z-P01.
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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.
Z22/16

25

Doprava - demolice objektů Sulimov, Nový Hrozenkov - bodové závady

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0739/Z22/16

schvaluje
vyřazení nemovitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje spočívající v odstranění
stavby formou demolice:
a) rodinného domu č. p. 40, včetně příslušenství, na st. p. č. 1/1, v k. ú. Sulimov,
b) budovy č. p. 197 (objektu hostince) na st. p. č. 493, v k. ú. Nový Hrozenkov, ke
dni nabytí této stavby do vlastnictví Zlínského kraje.
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Dotace doprava - BESIP - dětská dopravní hřiště

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0740/Z22/16

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy s níže uvedenými subjekty:
1. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 00
Uherský Brod, do výše 60.000 Kč, současně však max. 45 % celkových způsobilých
výdajů na zajištění a realizaci aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, na
náklady spojené s provozem dětského dopravního hřiště v Uherském Brodě, na
drobné opravy a údržbu dětského dopravního hřiště, na nákup vybavení a zajištění
soutěží v dopravní výchově pro děti do 15 let a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0445-16Z-P09;
2. Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o., IČ 70898219, se sídlem nábř.
Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, do výše 380.000 Kč, současně však max. 25
% celkových způsobilých výdajů na zajištění a vlastní realizaci aktivit v oblasti
prevence bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve Zlínském
kraji, zajištění provozu, údržby a rozvoje dětských dopravních hřišť, organizaci
soutěží s dopravní tématikou, organizační zajištění krajského kola dopravní soutěže
mladých cyklistů, zajištění výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích
- Vsetín, Zlín, Rožnov pod Radhoštěm a Loukov a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0445-16Z-P11.

27

Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA - účelová podpora 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0741/Z22/16

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč,
městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01
Uherské Hradiště na XIV. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek v
roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0392-16Z-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.
Z22/16
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Poskytnutí individuální dotace - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0742/Z22/16

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
5.000.000 Kč Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ
00098604, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na obnovu
objektu Libušín po požáru a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0432-16Z-P03.

29

Kultura - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0743/Z22/16

schvaluje
a) dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace,
IČ 00098574, dle přílohy č. 0434-16Z-P02;
b) dodatek č. 8 Zřizovací listiny Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ
00091138, dle přílohy č. 0434-16Z-P03.

30

Smlouva o společném postupu zadavatelů v rámci projektu moravských
krajů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0744/Z22/16

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné
zakázky „Magazíny Morava a Slezsko“ mezi Zlínským krajem, Jihomoravským
krajem, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava a
Olomouckým krajem, IČ 60609460, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, dle přílohy
č. 0439-16Z-P02.
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Projekty přeshraniční spolupráce SR-ČR

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0745/Z22/16

schvaluje
1. Dohody o spolupráci partnerů na projektech:
1.1 Dohodu o spolupráci partnerů na projektu "Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a
Metoděje v moravskoslovenském příhraničí" v rámci programu Interreg V-A
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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.
Z22/16

Slovenská republika - Česká republika" uzavíranou mezi Zlínským krajem a
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČ 70888337,
Trnavskym samosprávnym krajom, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava,
IČ 37836901, Trenčianskym samosprávnym krajom, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, IČ 36126624, Žilinským samosprávnym krajom, Komenského 48, 011
09 Žilina IČ 37808427, Nitrianskym samosprávnym krajom, Rázusova 2A, 949 01
Nitra, IČ 37861298, dle přílohy č. 0436-16Z-P01;
1.2 Dohodu o spolupráci partnerů na projektu "Regionální poradenské centrum SKCZ" v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika"
uzavíranou mezi Zlínským krajem, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ
70891320, a Trenčianským samosprávným krajem, se sídlem Trenčín, K dolnej
stanici 7282/20A, IČ 36126624, dle přílohy č. 0436-16Z-P02;
2. předložení žádostí o nenávratný finanční příspěvek v souladu se Strategií rozvoje
Zlínského kraje 2009 - 2020 za účelem realizace projektů v souladu s podmínkami
programu INTERREG V-A SR-ČR a zajištění spolufinancování:
2.1 na projekt Zlínského kraje "Regionální poradenské centrum SK-CZ" ve výši
339.735 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů Zlínského kraje;
2.2 na projekt Zlínského kraje „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v
moravskoslovenském příhraničí“ ve výši 580.378 Kč, tj. 10 % z celkových
způsobilých výdajů Zlínského kraje;
2.3 Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, IČ 46276327, na
projekt "Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského
a Trenčianského kraje" ve výši 328.000 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů
Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín;
2.4 Gymnáziu Valašské Klobouky, IČ 61716707, na projekt "Zvyšovanie exaktných,
prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovenskočeskom pomedzí" ve výši 216.000 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů
Gymnázia Valašské Klobouky;
2.5 Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na
projekt "Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne" ve
výši 1.050.000 Kč, tj. ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí;
2.6 Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, na projekt "Partnerství strojařů bez hranic" ve výši 163.000 Kč, tj. 10 % z
celkových způsobilých výdajů Střední průmyslové školy polytechnické – Centra
odborné přípravy Zlín;
2.7 Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, IČ 14450437, na
projekt "Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií" ve výši
274.000 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů Střední průmyslové školy a
Obchodní akademie Uherský Brod;
2.8 Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na projekt
"Zkvalitnění a propagace odborného vzdělávání" ve výši 88.550 Kč, tj. 10 % z
celkových způsobilých výdajů Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí;
2.9 Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na projekt
"Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj
strojírenské praxe" ve výši 298.400 Kč, , tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů
Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín;
2.10 Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 00098639, na projekt:
2.10.1 "Toulky po naftařském příhraničí" ve výši 86.500 Kč, tj. 10 % z celkových
způsobilých výdajů Hvězdárny Valašské Meziříčí;
2.10.2 "Komplexním profesním vzděláváním ke zvýšení uplatnitelnosti" ve výši
114.000 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů Hvězdárny Valašské Meziříčí;
2.11 Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, IČ 49562827 ve výši
25.000Kč a Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, IČ
00092096 ve výši 35.000 Kč na projekt "Společná cesta k novému domovu", tj. vždy
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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.
Z22/16

10 % celkových způsobilých výdajů Sociálních služeb Vsetín a Sociálních služeb
Uherské Hradiště;.
2.12 Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, na projekt
"Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění" ve výši
418.432 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy, o. p. s.;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0039/2016 dle přílohy č. 0436-16Z-P16.

32

Školství - závazné ukazatele

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0746/Z22/16

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpisu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro
školy a školská zařízení dle příloh č. 0380-16Z-P01 až č. 0380-16Z-P04.
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Individuální podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0747/Z22/16

schvaluje
A) poskytnutí individuálních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce
MLÁDEŽ A SPORT a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č.
ZZK/0023/2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2016, v členění:
1. Snails Kunovice, z. s., IČ 26649675, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, ve
výši 805.750 Kč na Rekonstrukci softballového areálu Snails Kunovice, ul. V Hliníku,
Kunovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č. 0474-16Z-P05;
2. Handbal club Zlín, z. s., IČ 49157582, se sídlem U Zimního stadionu 4286, 760
01 Zlín, ve výši 500.000 Kč na Účast týmu házené žen HC Zlín v mezinárodní soutěži
WHIL Česko - slovenská Interliga 2016/2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0474-16Z-P06;
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje č. D/0010/2016/KH uzavřené se spolkem LÍSKA, z. s., IČ
28558863, se sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01 Vsetín, kterým
dochází k navýšení dotace o částku 200.000 Kč na celkovou částku 500.000 Kč na
Zajištění činností v rámci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
ve Zlínském kraji a uspořádání Krajské konference o EVVO a Krajského veletrhu Dne pro přírodu dle přílohy č. 0474-16Z-P07;
B) neposkytnutí individuální účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
MLÁDEŽ A SPORT pro VEREMI CZ s. r. o., IČ 29195217, se sídlem Orlí 517/22,
602 00 Brno – Brno-město ve výši 1.334.500 Kč na Projekt Objektiv za plotem z
důvodu uvedeném v příloze č. 0474-16Z-P08;
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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.
Z22/16

C) rozpočtové opatření č. ZZK/0041/2016, dle přílohy č. 0474-16Z-P09.

34

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0748/Z22/16

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti
školství, dle příloh č. 0477-16Z-P02 až č. 0477-16Z-P29.
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Individuální podpora 2016 – sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0749/Z22/16

schvaluje
1) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, pro Obec Velehrad, IČ 00291536, se sídlem Hradišťská 231, 687
06 Velehrad, ve výši 50.000 Kč na Výkon funkce opatrovnictví a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, dle přílohy č. 035116Z-P04;
2) poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, pro obec Pačlavice, IČ 00287580, se sídlem Pačlavice 185, 768
34 Pačlavice, ve výši 3.000.000 Kč na akci "Pačlavice - zkvalitnění ubytovacích
kapacit a rekonstrukce kuchyně" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální investiční dotace, dle přílohy č. 0351-16Z-P05;
3) poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, pro organizaci Za sklem, o. s., IČ 22901531, se sídlem Pardubská
293/1, Vizovice 763 12, ve výši 5.000.000 Kč na akci "Vzdělávací a aktivační
centrum pro rodiny s dětmi s PAS" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální investiční dotace, dle přílohy č. 0351-16Z-P09.
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Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit na území
Zlínského kraje pro rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0750/Z22/16

schvaluje
1. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016 mezi
Zlínským krajem a:
- AGARTA, IČ 27002438, sídlem Ohrada 1879, Vsetín,
- Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, sídlem Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
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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.
Z22/16

- Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, sídlem Strmá 34, Vsetín,
- Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, sídlem Kyjovská 77, Koryčany,
- Charita Holešov, IČ 47930063, sídlem Tovární 1407/28, Holešov,
- Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, sídlem Nový Hrozenkov 124,
- Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115, Slavičín,
- Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, sídlem Hradisko 100, Luhačovice,
- Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČ 44740778, sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Charita Zlín, IČ 44117434, sídlem Burešov 4886, Zlín,
- Město Chropyně, IČ 00287245, sídlem náměstí Svobody 29, Chropyně,
- NADĚJE, IČ 00570931, sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
- Obec Babice, IČ 00290777, sídlem Babice 508,
- Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, sídlem 6. května 1612,
Bystřice pod Hostýnem,
- Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, sídlem Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13, Uherský
Brod,
- ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, sídlem Gahurova 1563, Zlín,
- Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, sídlem Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
- SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, sídlem K. Čapka
1615, Otrokovice,
- Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, sídlem Vídeňská 225/3, Štýřice,
Brno-střed,
- Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, sídlem Třída Tomáše Bati
385, Louky, Zlín,
a to dle příloh č. 0492-16Z-P02 a č. 0492-16Z-P03;
2. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit na
území Zlínského kraje pro rok 2016, níže uvedeným subjektům z důvodu uvedených
v příloze č. 0492-16Z-P04:
- “HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, sídlem Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
- Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, sídlem Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
- Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, sídlem Nový Hrozenkov 124,
- Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621, sídlem Vídeňská 225/3, Štýřice,
Brno-střed,
- Za sklem o. s., IČ 22901531, sídlem Pardubská 293, Vizovice.
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Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0751/Z22/16

schvaluje
1. dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0494-16Z-P02;
2. dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 0494-16Z-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.
Z22/16

3. dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0494-16Z-P04;
4. dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281, dle přílohy č. 0494-16Z-P05;
5. dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710, dle přílohy č.
0494-16Z-P06.

38

Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb ve ZK v rámci Akčního plánu
rozvoje SSL ve ZK pro rok 2016", Akční plán rozvoje sociálních služeb pro
rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0752/Z22/16

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 2016–
2018, dle přílohy č. 0490-16Z-P02;
2. Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, dle příloh č.
0490-16Z-P03 a č. 0490-16Z-P04.

39

Úprava č. 2 rozpočtu ZK na rok 2016, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatřeních RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0753/Z22/16

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 25.04.2016
do 20.06.2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P02;
schvaluje
1. úpravu č. 2 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 9.429.851 tis. Kč;
výdaje: 9.644.731 tis. Kč;
financování: 214.880 tis. Kč;
2. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0022/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P06;
b) č. ZZK/0023/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P07;
c) č. ZZK/0025/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P08;
d) č. ZZK/0027/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P09;
e) č. ZZK/0029/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P10;
f) č. ZZK/0030/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P11;
g) č. ZZK/0032/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P12;
h) č. ZZK/0034/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P13;
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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.
Z22/16

ch) č. ZZK/0035/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P14;
i) č. ZZK/0037/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P15;
j) č. ZZK/0038/2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P16.

40

Fond Zlínského kraje sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor
Kancelář hejtmana - navýšení dotace Klubu kultury Uh. Hradiště - dodatek ke
smlouvě

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0754/Z22/16

schvaluje
poskytnutí navýšení individuální neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na celkovou
dotaci ve výši 150.000 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 dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0541-16Z-P04.

41

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - částečná úhrada kumulované ztráty minulých let
snížením vkladu jediného akcionáře a investiční akce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0755/Z22/16

rozhodlo
o snížení vkladu jediného akcionáře Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, o částku 500.000.000 Kč,
a to snížením základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989, o částku 500.000.000 Kč
z původní výše 2.149.400.000 Kč na novou výši 1.649.400.000 Kč, za účelem
částečné úhrady ztráty společnosti z minulých let, a to formou bezplatného vzetí
akcií z oběhu;
pověřuje
Radu Zlínského kraje realizací snížení vkladu jediného akcionáře Zlínského kraje ve
společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 27661989, o částku 500.000.000 Kč, a to snížením základního kapitálu
společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762
75 Zlín, IČ 27661989, o částku 500.000.000 Kč, z původní výše 2.149.400.000 Kč
na novou výši 1.649.400.000 Kč formou bezplatného vzetí akcií z oběhu;
vydává
prohlášení ve znění:
„Investorem I. etapy centrálního objektu - nové budovy pro interní obory, bude
Zlínský kraj za předpokladu, že Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989:
1. dokončí jako investor 0. etapu - přípravu území,
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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.
Z22/16

2. zajistí financování pořízení lékařské technologie a vybavení v rámci 1. etapy
centrálního objektu - nové budovy pro interní obory“;
ukládá
Radě Zlínského kraje zpracovat Rozpočtový výhled ZK na rok 2018-2022 a zahrnout
do něj investiční akci - realizace I. etapy centrálního objektu v předpokládané výši
780 mil. Kč.

42

Souhlas s prodloužením termínu splatnosti úvěru mezi Regionálním
podpůrným zdrojem a Regionem Bílé Karpaty

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0756/Z22/16

souhlasí
s prodloužením termínu splatnosti úvěru do 31.12.2023 ve smlouvě o úvěru č.
007/POEU/2010 uzavřené dne 22.03.2010 mezi Regionálním podpůrným zdrojem
s. r. o., IČ 26941133, a Regionem Bílé Karpaty z. s. p. o., IČ 70849153.

43

Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0757/Z22/16

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu PR10-2016 Dotace na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2016 jednotlivým subjektům,
dle přílohy č. 0536-16Z-P01, a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru uvedeného
v příloze č. 0536-16Z-P02.

44

Přísedící Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0758/Z22/16

bere na vědomí
oznámení Jitky Kopřivové***o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně.

45

Nadační příspěvek z Nadace GCP na realizaci projektu Pachové ohradníky
2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0759/Z22/16

schvaluje
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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.
Z22/16

1. rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2016, dle přílohy č. 0537-16Z-P03;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace GCP mezi
Zlínským krajem a Nadací GCP, IČ 29018200, Na Pankráci 1658/121, Praha 4, dle
přílohy č. 0537-16Z-P02.

46

Doprava - dodatek č. 17 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě České dráhy, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0760/Z22/16

schvaluje
uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě mezi
Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, IČ 70994226, dle přílohy č. 0523-16Z-P02.

47

Doprava - návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční
dopravy po roce 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0761/Z22/16

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní
dopravy mezi Českou republikou, Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, a všemi
kraji ČR, na základě které Česká republika dle usnesení č. 191 ze dne 9. března
2016 vlády České republiky bude spolufinancovat regionální železniční osobní
dopravu ve Zlínském kraji v letech 2020 až 2034;
ukládá
hejtmanovi Zlínského kraje jednat v intencích návrhu smlouvy ve znění přílohy č.
0584-16Z-P02 o jejím konečném znění a takto konečnou podobu smlouvy za Zlínský
kraj sjednat a smlouvu uzavřít.

48

Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby
silnic I. třídy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0762/Z22/16

schvaluje
uzavření Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby
silnic I. třídy mezi Českou republikou, všemi kraji ČR a Asociací krajů České
republiky, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ 70933146, na základě
kterého účastníci memoranda deklarují svůj zájem zabezpečit zimní a běžnou
údržbu silnic I. třídy zákonným způsobem tak, aby byly maximálně využity všechny
synergie, přičemž projevují svou vůli pro nalezení kompromisního řešení formou
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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.
Z22/16

změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, v tom smyslu, že tento zákon umožní přenést na kraje některé činnosti
správy silnic I. třídy;
ukládá
hejtmanovi Zlínského kraje jednat v intencích návrhu memoranda ve znění dle
přílohy č. 0585-16Z-P01 o jejím konečném znění a takto konečnou podobu
memoranda za Zlínský kraj sjednat a memorandum uzavřít.

49

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí individuální dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0763/Z22/16

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/2776/2015/STR uzavřené s Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286,
se sídlem Nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení
účelové neinvestiční dotace na provozní výdaje o částku 700.000 Kč, ve znění
přílohy č. 0515-16Z-P03.

50

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - Podpora stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu z Programu
KUL03-16

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0764/Z22/16

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-16, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0516-16Z-P04, v členění:
1. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173
ve výši 300.000 Kč na projekt:
Hrad Lukov - dolní hrad, stavební obnova, objekt 04 východní hradba,
1. etapa
2. Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
IČ 00287776
ve výši 200.000 Kč na projekt:
Kaple v areálu barokního hřbitova ve Střílkách - restaurování, 2. etapa
3. Římskokatolická farnost Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov
IČ 46308831
ve výši 300.000 Kč na projekt:
Kostel sv. Martina v Tlumačově - obnova fasády věže kostela
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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.
Z22/16

a restaurování kamenných prvků
4. Římskokatolická farnost Branky, Branky 98, 75645 Branky
IČ 48739685
ve výši 300.000 Kč na projekt:
Kostel Neposkvrněného početí v Brankách - obnova fasády věže kostela
5. ***
***
ve výši 220.000 Kč na projekt:
Vodní mlýn v Šumicích - 3. etapa opravy střešních konstrukcí bývalé
pekárny
6. Město Hulín, Nám. Míru 162, 768 24 Hulín
IČ 00287229
ve výši 54.000 Kč na projekt:
Sousoší Nejsvětější Trojice u kostela Sv. Václava v Hulíně - restaurování,
1. etapa
7. Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892
ve výši 48.000 Kč na projekt:
Kamenný kříž v Kunovicích – restaurování
8. ***
***
ve výši 230.000 Kč na projekt:
Vinohradnická búda ve Vlčnově - stavební obnova
9. Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
IČ 00303798
ve výši 284.700 Kč na projekt:
Zámek Hošťálková - oprava kamenného soklu zámku
10. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 230.000 Kč na projekt:
Zámek Branky - drenáže obvodového zdiva zámku
11. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystříce pod Hostýnem
IČ 00287113
ve výši 285.800 Kč na projekt:
Zámek v Bystřici pod Hostýnem - obnova dřevěných prvků
ve výstavních prostorách zámku, 2. etapa
12. Obec Veletiny, Veletiny 218, 687 33 Hradčovice
IČ 00542385
ve výši 58.400 Kč na projekt:
Kamenný kříž před kapličkou ve Veletinách – restaurování
13. Obec Přílepy, Přílepy 4, 769 01 Přílepy
IČ 00544531
ve výši 300.000 Kč na projekt:
Kaple Nanebevzetí Panny Marie, lesní kaplička v obci
Přílepy – stavební obnova
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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.
Z22/16

14. Obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd
IČ 00284700
ve výši 196.000 Kč na projekt:
Roubený dům č.p. 132 ve Vysokém Poli - stavební obnova vnějšího
pláště
15. Obec Kladeruby, Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby
IČ 00303933
ve výši 268.000 Kč na projekt:
Kaple Panny Marie, k. ú. Komárovice – stavební obnova
16. Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
IČ 00303747
ve výši 73.200 Kč na projekt:
Kříž na hřbitově v Dolní Bečvě – restaurování
17. ***
***
ve výši 294.900 Kč na projekt:
Zámek Uhřice - renovace oplocení zámeckého parku
18. Obec Hradčovice, Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
IČ 00290963
ve výši 58.100 Kč na projekt:
Kříž v Hradčovicích-Lhotce – restaurování
19. Obec Ořechov, Ořechov 105, 687 37 Ořechov
IČ 00542300
ve výši 40.000 Kč na projekt:
Socha sv. Floriána v Ořechově – restaurování
20. Římskokatolická farnost Nezdenice, Nezdenice 1, 687 32 Nezdenice
IČ 46256504
ve výši 220.000 Kč na projekt:
Kostel sv. Petra a Pavla v Nezdenicích – oprava střechy a sanace krovu
21. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471
ve výši 42.000 Kč na projekt:
Kamenný kříž Jarošov, Na Návsi – restaurování
22. Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky
IČ 00284611
ve výši 300.000 Kč na projekt:
Měšťanský dům č. p. 105 ve Valašských Kloboukách - oprava střechy
23. Město Luhačovice, Nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
IČ 00284165
ve výši 35.500 Kč na projekt:
Červený kříž v Kladné-Žilín – restaurování
24. Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota
IČ 00303755
ve výši 48.600 Kč na projekt:
Pískovcový kříž v osadě Pulčín – restaurování
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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.
Z22/16

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA, Programu KUL03-16 s výše uvedenými fyzickými
a právnickými osobami dle přílohy č. 0516-16Z-P06;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-16, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0516-16Z-P05, v členění:
1. Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo náměstí 213,
763 61 Napajedla
IČ 48471755
ve výši 220.000 Kč na projekt:
Fara v Napajedlích - obnova fasády

51

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0765/Z22/16

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2016 z KUL02-16 Programu na podporu
kulturních aktivit a akcí v členění:
1. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137,
768 61, Bystřice pod Hostýnem, IČ 287113
ve výši 39.900 Kč na akci:
Letní alternativa;
2. Czech Ensemble Baroque, z. s., Loučka 14, 75644, Loučka,
IČ 22674209
ve výši 59.500 Kč na akci:
Pocta Žerotínům 2016;
3. Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12, Vizovice, IČ 284653
ve výši 44.800 Kč na akci:
49. ročník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2016;
4. Obec Strání, Na Kopci 321, 687 65, Strání, IČ 291340
ve výši 34.600 Kč na akci:
Festival dechových hudeb pod Javorinů;
5. Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04, Kunovice, IČ 567892
ve výši 39.900 Kč na akci:
Škola lidových tanců v Kunovicích;
6. Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24, Uherský Ostroh, IČ 291480
ve výši 40.500 Kč na akci:
XIII. zámecké kulturní léto;
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7. Obec Stupava, Stupava 47, 686 01, Stupava, IČ 362484
ve výši 41.600 Kč na akci:
Po stopách Chřibských sklářů;
8. Město Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16, Fryšták, IČ 283916
ve výši 27.400 Kč na akci:
DEN HUDBY FRYŠTÁK 2016;
9. Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26, Pozlovice, IČ 568708
ve výši 24.100 Kč na akci:
Antonín Václavík - významná osobnost nejen Luhačovského Zálesí
– připomínka 125. výročí narození;
10. Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54, Zubří, IČ 304492
ve výši 30.000 Kč na akci:
Výstava "Rok v Zubří";
11. Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01, Kroměříž, IČ 287351
ve výši 28.000 Kč na akci:
Hudba v zahradách a zámku 2016;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0581-16Z-P03 a č. 0581-16Z-P05;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2016 z KUL02-16 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného
v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 0581-16Z-P04:
1. Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12, Vizovice, IČ 284653
ve výši 70.000 Kč na akci:
Folklórní a dechový festival konaný v rámci 49. ročníku Vizovické
Trnkobraní;
2. obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče, IČ 00304433
ve výši 26.700 Kč na akci:
Videčské rockování.
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Dohody o ukončení Veřejnoprávních smluv, Dodatky k Veřejnoprávním
smlouvám, Dodatky k Rozhodnutí, Finanční podpora z rozpočtu ZK k
zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0766/Z22/16

schvaluje
1. vzor Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016, dle přílohy č. 0568-16Z-P02;
2. uzavření Dohod o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory
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z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016 mezi Zlínským krajem a:
- Handicap Zlín, z. s., IČ 46277633, sídlem Padělky VI 1367, Zlín,
- Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí,
- Iskérka o. p. s., IČ 28647912, sídlem Chodská 534,
Rožnov pod Radhoštěm,
- Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 6412303, sídlem Volkova 523,
Rožnov pod Radhoštěm,
- LUISA, IČ 27030075, sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod,
- Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451, sídlem Lázeňská 485/2,
Malá Strana, Praha 1,
- Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672, sídlem Kollárova 658/13,
Kroměříž,
a to dle přílohy č. 0568-16Z-P02;
3. vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016, dle přílohy č. 0568-16Z-P03;
4. vzor Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb, dle přílohy č. 0568-16Z-P04;
5. uzavření Dodatků č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016 mezi Zlínským krajem a:
- “HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, sídlem Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
- Astras, o. p. s., IČ 29267609, sídlem Purkyňova 702/3, Kroměříž,
- Auxilium o. p. s., IČ 02083825, sídlem Hošťálková 428,
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614,
sídlem Hrbová 1561, Vsetín,
- Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327,
sídlem A. Bartoše 1700, Bystřice pod Hostýnem,
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531,
sídlem Příční 1475, Holešov,
- Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
sídlem Gahurova 5265, Zlín,
- Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost,
IČ 25300083, sídlem Mostní 4058, Zlín,
- Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431,
sídlem Bílého 80/9, Stránice, Brno–střed,
- Diakonie ČCE - hospic Citadela, IČ 73632783, sídlem Žerotínova 1421,
Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, sídlem Na Stavidle 1266,
Uherské Hradiště,
- Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
sídlem Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, sídlem Strmá 34, Vsetín,
- Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, sídlem Jasenická 1362, Vsetín,
- Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, sídlem Kyjovská 77,
Koryčany,
- Dotek o. p. s., IČ 27664333, sídlem Pardubská 1194,Vizovice,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín,
- Charita Holešov, IČ 47930063, sídlem Tovární 1407/28, Holešov,
- Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, sídlem Na Uličce 1617,
Otrokovice,
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- Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514,
sídlem Nový Hrozenkov 124,
- Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115,
Slavičín,
- Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, sídlem Hradisko 100,
Luhačovice,
- Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, sídlem Školní 944,
Valašské Klobouky,
- Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345,
Valašské Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČ 44740778, sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Charita Zlín, IČ 44117434, sídlem Burešov 4886, Zlín,
- Institut Krista Velekněze, z. s., IČ 70599858, sídlem Městys Bílá Voda 1,
Bílá Voda u Javorníka,
- IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, sídlem třída Tomáše Bati 1276, Zlín,
- Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
sídlem Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
- NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, sídlem Palackého 138, Vsetín,
- Obec Babice, IČ 00290777, sídlem Babice 508,
- Obec Spytihněv, IČ 00284491, sídlem Spytihněv 359,
- Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560,
sídlem 6. května 1612, Bystřice pod Hostýnem,
- Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
sídlem Velehradská třída 247, Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13,
Uherský Brod,
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326,
sídlem Potoky 3314, Zlín,
- ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675,
sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, Praha 1,
- Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., IČ 26940931,
sídlem Nitranská 4091/11, Kroměříž,
- Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548,
sídlem Pod Kalvárií 90, Napajedla,
- pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828,
sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
- Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, sídlem Zborovská 465,
Místek, Frýdek-Místek,
- Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.,
IČ 29314747, sídlem Velehradská 625/4, Kroměříž,
- R-Ego, z. s., IČ 70885605, sídlem náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
- Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068, sídlem Okružní 5430, Zlín,
- Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173,
sídlem Kollárova 1243, Uherské Hradiště,
- SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444,
sídlem K. Čapka 1615, Otrokovice,
- Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
sídlem Černíkova 965, Bojkovice,
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
sídlem Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
- Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771,
sídlem Pačlavice 6,
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČ 71230629, sídlem Za Humny 2292, Uherský Brod,
- Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, sídlem Vídeňská 225/3,
Štýřice, Brno–střed,
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- Statutární město Zlín, IČ 00283924, sídlem náměstí Míru 12, Zlín,
- Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, sídlem třída Tomáše
Bati 385, Louky, Zlín,
- Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009,
sídlem Střední novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
- Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,
sídlem J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště,
- Unie Kompas, IČ 67028144, sídlem Pod Stráněmi 2505, Zlín,
- Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
sídlem Na Rybníkách 1628, Vsetín,
- Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.,
IČ 28269501, sídlem Horní náměstí 111, Slavičín,
- Za sklem o. s., IČ 22901531, sídlem Pardubská 293, Vizovice
a to dle příloh č. 0568-16Z-P03 a č. 0568-16Z-P05;
6. uzavření Dodatků č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb, mezi Zlínským krajem a:
- Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
příspěvková organizace, IČ 70850992, sídlem U Náhonu 5208, Zlín,
- Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968,
sídlem Hrobice 136,
- Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042,
sídlem Burešov 4884, Zlín,
- Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
sídlem Loučka 128,
- Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
sídlem V Drahách 1105, Luhačovice,
- Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941,
sídlem Hradská 82, Lukov,
- Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976,
sídlem Husova 1165, Napajedla,
- Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
sídlem Návojná 100,
- Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace, IČ 70850917, sídlem Na Hrádku 100, Fryšták,
- Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
sídlem Záviše Kalandry 1353, Vsetín,
a to dle příloh č. 0568-16Z-P04, č. 0568-16Z-P06 a č. 0568-16Z-P07;
7. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016 číslo: D/0222/2016/SOC mezi Zlínským krajem a
NADĚJÍ, IČ 00570931, sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13, dle přílohy č.
0568-16Z-P08;
8. uzavření Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb mezi Zlínským krajem a Sociálními službami Uherské
Hradiště, příspěvkovou organizací, IČ 00092096, sídlem Štěpnická 1139, Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0568-16Z-P09.
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0767/Z22/16

schvaluje
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2016 a 2017, dle přílohy č. 0571-16Z-P02;
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2016 a 2017 mezi Zlínským krajem a:
- Handicap Zlín, z. s., IČ 46277633, sídlem Padělky VI 1367, Zlín,
- Auxilium o. p. s., IČ 02083825, sídlem Hošťálková 428,
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IĆ 25909614,
sídlem Hrbová 1561, Vsetín,
- Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí,
- Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost,
IČ 25300083, sídlem Mostní 4058, Zlín,
- Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
sídlem Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178, sídlem Strmá 34, Vsetín,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín,
- Charita Holešov, IČ 47930063, sídlem Tovární 1407/28, Holešov,
- Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, sídlem Na Uličce 1617,
Otrokovice,
- Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115,
Slavičín,
- Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345,
Valašské Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČ 44740778, sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Iskérka o. p. s., IČ 28647912, sídlem Chodská 534,
Rožnov pod Radhoštěm,
- Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031, sídlem Volkova 523,
Rožnov pod Radhoštěm,
- LUISA, IČ 27030075, sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod,
- Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451, sídlem Lázeňská 485/2,
Malá Strana, Praha 1,
- NADĚJE, IČ 00570931, sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
- Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
sídlem Velehradská třída 247, Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13,
Uherský Brod,
- ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČ 00537675,
sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, Praha 1,
- Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672, sídlem Kollárova 658/13,
Kroměříž,
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČ 71230629, sídlem Za Humny 2292, Uherský Brod,
- Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481, sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1,
- Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
sídlem Na Rybníkách 1628, Vsetín,
a to dle přílohy č. 0571-16Z-P03.
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54

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 21. a 22. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0768/Z22/16

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 21. a 22. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0543-16Z-P01.
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Volba člena Rady Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0769/Z22/16

volí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, do funkce člena Rady Zlínského kraje, PhDr. Mgr. Josefa Nováka s
účinností od 29.06.2016;

stanovuje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, funkci člena Rady Zlínského kraje pana PhDr. Mgr.
Josefa Nováka na období od 29.06.2016 jako funkci neuvolněnou;
schvaluje
měsíční odměnu pro neuvolněného člena Rady Zlínského kraje PhDr. Mgr. Josefa
Nováka ve výši dle přílohy č. 0591-16Z-P01, s účinností od 29.06.2016.

Zlín 29. června 2016

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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