Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 21.09.2016

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0770/Z23/16

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0766-16Z-P01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0771/Z23/16

bere na vědomí
zprávy v písemné podobě o činnosti:
1. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 076716Z-P01;
2. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P02;
3. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16ZP03;
4. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P04;
5. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P05;
6. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje
dle přílohy č. 0767-16Z-P06;
7. Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P07;
8. Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16ZP08;
9. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P09;
10. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P10;
11. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje dle přílohy č. 0767-16Z-P11.

3

Smluvní vztahy s E.ON Distribuce, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0772/Z23/16

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě uzavřené dne
11.11.2008 mezi Zlínským krajem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, dle přílohy č. 0715-16Z-P01.
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4

Poskytnutí finančního daru Asociaci krajů České republiky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0773/Z23/16

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč zájmovému sdružení právnických
osob Asociace krajů České republiky, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00
Praha, IČ 70933146.

5

Poskytnutí finančního daru Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0774/Z23/16

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 4.500.000 Kč Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 25, a uzavření darovací
smlouvy, dle přílohy č. 0712-16Z-P02.

6

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapa investiční akce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0775/Z23/16

schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem "Centrální objekty 2. etapa“ dodávka stavby, dle přílohy č. 0770-16Z-P01.

7

Dotace obci Šanov a městu Bojkovice pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů a dodatky ke smlouvám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0776/Z23/16

ruší
usnesení ze dne 20.04.2106 č. 0679/Z21/16 - část schvaluje, písm. b), bod 2, kterým
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
90.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova č. p. 952, IČ 00290807 na nákup 4
kusů dýchacích přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 69.000 Kč, městu Bojkovice, se
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sídlem Sušilova č. p. 952, IČ 00290807 na nákup 1 ks dýchacího přístroje, 3 kusů
tlakových lahví a 3 kusů zásahových kompletů pro jednotky požární ochrany
kategorie JPO II města Bojkovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0701-16Z-P01,
b) poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 500.000 Kč, obci Šanov, se sídlem
Šanov č. p. 77, IČ 46276068, na technické zhodnocení cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Šanov a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0701-16Z-P02,
c) schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě:
- D/0328/2016/KH o poskytnutí účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Hovězí, IČ 00303801,
- D0329/2016/KH o poskytnutí účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Kunovice, IČ 00635812,
- D/0331/2016/KH o poskytnutí účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Valašské Klobouky, IČ 00284611,
dle vzoru uvedeném v příloze č. 0701-16Z-P03.

8

Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0777/Z23/16

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/2510/2016/STR uzavřené se ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková
organizace, IČ 00090026, se sídlem Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín, z důvodu
uvedeného v příloze č. 0702-16Z-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/2512/2016/STR uzavřené s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje,
IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, z důvodu uvedeného v
příloze č. 0702-16Z-P04;
3. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže uvedenými
subjekty:
a) Obec Mistřice, IČ 00291129, se sídlem Mistřice 9, 687 12 Bílovice, investiční
dotace do výše 500.000 Kč, současně však max. 18,26 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu: Stavba garáže u Obecního úřadu Mistřice pro sbor
dobrovolných hasičů Mistřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0702-16Z-P07;
b) Obec Žlutava, IČ 00284734, se sídlem Žlutava 271, 763 61 Napajedla,
neinvestiční dotace do výše 83.300 Kč, současně však max. 70% celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu: Oprava stropu nad garáží hasičské
zbrojnice Žlutava a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0702-16Z-P09;
c) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselá, IČ 65469321, se sídlem Veselá 76,
756 51 Zašová, investiční dotace do výše 300.000 Kč, současně však max. 50 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: Modernizace sportovního areálu
SDH Veselá a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0702-16Z-P11;
4. poskytnutí individuální investiční dotace obci Hostišová, IČ 00568562, se sídlem
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Hostišová 100, 763 01 Hostišová, do výše 100.000 Kč, současně však max. 4,14 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: Obnova místní komunikace v
obci Hostišová - lokalita Strážná, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0702-16Z-P13.
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Školství - Centra odborné přípravy - Smlouvy o poskytnutí návratných
finančních výpomocí

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0778/Z23/16

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 1.300.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, na
realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy“, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle
přílohy č. 0718-16Z-P01;
b) ve výši 1.656.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČ 47935936, na realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace
vybavení COP učebními pomůckami“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0718-16Z-P02;
c) ve výši 1.610.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci akce "Střední škola zemědělská
a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Nákup traktoru s čelním nakladačem“, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle
přílohy č. 0718-16Z-P03.

10

Pakt zaměstnanosti - Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0779/Z23/16

schvaluje
Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci v oblasti zaměstnanosti - Pakt zaměstnanosti
Zlínského kraje, uzavíraný mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou
Zlínského kraje, IČ 29319676, sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Úřadem práce
České republiky, IČ 72496991, zastoupeným krajskou pobočkou ve Zlíně, sídlo
Čiperova 5182, 760 42 Zlín, Českomoravskou konfederací odborových svazů, IČ
00675458, zastoupenou Regionální radou odborových svazů ČMKOS - Zlínský kraj,
sídlo Bartošova 4393, 760 01 Zlín, Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ
60730960, sídlo Komenského náměstí 435, 767 01 Kroměříž, Institutem Krajské
hospodářské komory Zlínského kraje, z. ú., IČ 05100470, sídlo Vavrečkova 5262,
760 01 Zlín, dle přílohy č. 0709-16Z-P03.
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Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením Zlínského kraje na období 2017-2020
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0780/Z23/16

schvaluje
Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Zlínského kraje pro období 2017-2020 ve znění přílohy č. 0705-16Z-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0781/Z23/16

schvaluje
1. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti městyse Buchlovice, se sídlem náměstí Svobody 800, PSČ 687 08,
Buchlovice, IČ 00290866, strpět:
umístění a provozování inženýrských sítí v rámci stavby "Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje - výjezdová základna Buchlovice", na pozemcích zapsaných
na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Buchlovice, a to:
- přípojky vodovodu v pozemku p. č. 25/5, ostatní plocha, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1897-22/2016 (věcné břemeno A),
- přípojky splaškové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin v pozemku p. č.
25/5, ostatní plocha, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1897-22/2016
(věcné břemeno B),
- přípojky dešťové kanalizace v pozemcích p. č. 25/5, ostatní plocha, p. č. 25/29,
ostatní plocha, p. č. 601/22, vodní plocha, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 1897-22/2016 (věcné břemeno C),
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace včetně
odlučovače lehkých kapalin a přípojky dešťové kanalizace,
na dobu existence stavby;
2. 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. 0662-16ZP02 a č. 0662-16Z-P03;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ***, strpět:
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky p. č. 1851/5 a p. č. 1851/6 v k. ú. Kašava
pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické či právnické osoby za účelem provozu,
oprav, kontroly, údržby a demontáží mostu ev. č. 489-006 a za účelem umístění a
úprav zpevnění břehů koryta toku Dřevnice, v rozsahu trvalého záboru celých
pozemků,
na dobu existence stavby silnice II/489 včetně její součástí mostu ev. č. 489-006 za
jednorázovou náhradu ve výši 5.950 Kč;
4. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ***, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/495 na pozemku p. č. 1515/4 v k. ú. Kvačice, v rozsahu
trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice, na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu
ve výši 315 Kč;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
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společnosti JAVORNÍK - CZ s. r. o., se sídlem Štítná nad Vláří 414, PSČ 763 33
Štítná nad Vláří - Popov, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/495 na pozemcích p. č. 5305/23, p. č. 5305/76, v k. ú.
Štítná nad Vláří, v rozsahu trvalého záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice, na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu
ve výši 1.383 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013,
strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 490-026 jako součást silnice č. II/490
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu v rámci stavby „Silnice
II/490: Biskupice – Uherský Brod, Újezdec, 1. etapa – Polichno“, vše na pozemku p.
č. 916/1, v k. ú. Polichno, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 201-144/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáží mostu ev. č. 490-026 včetně opevnění koryta toku pod mostem
a v okolí mostu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.086 Kč + DPH;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního
řádu a dopravy vydané dne 29.06.2016, Č.j.: MUVS-S 12800/2015/OÚPSŘD280/16.2-Li-22, které nabylo právní moci dne 27.07.2016, dle přílohy č. 0662-16ZP04 a opravné rozhodnutí vydané dne 15.07.2016, Č.j. MUVS-S 12800/2015/
OÚPSŘD-280/16.2-Li-23, které nabylo právní moci dne 17.08.2016, dle přílohy č.
0662-16Z-P05;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj vydané dne 11.07.2016, č.j.: SPU 326660/2016/Dv, spisová značka: PÚ
404/92-LC/33, které nabylo právní moci dne 18.07.2016, dle přílohy č. 0662-16ZP06;
předává
nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené bodě 1. a 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01, Zlín-Příluky, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodě 3. až 6. 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;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního
plánování, stavebního řádu a dopravy vydané dne 29.06.2016, Č.j.: MUVS-S
12800/2015/OÚPSŘD-280/16.2-Li-22, které nabylo právní moci dne 27.07. 2016,
dle přílohy č. 0662-16Z-P04 a opravného rozhodnutí vydané dne 15.07.2016, Č.j.
MUVS-S 12800/2015/OÚPSŘD-280/16.2-Li-23, které nabylo právní moci dne
17.08.2016, dle přílohy č. 0662-16Z-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

0782/Z23/16

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 5063-38a/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 1751/306, ostatní plocha, o výměře 62 m 2, odděleného z p. č. 1751/61,
- p. č. 1751/307, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z p. č. 1751/61,
- p. č. 1751/313, ostatní plocha, o výměře 554 m 2, odděleného z p. č. 1751/61,
- p. č. 1751/309, ostatní plocha, o výměře 61 m 2, odděleného z p. č. 1751/138,
- p. č. 1751/310, ostatní plocha, o výměře 2 m2, odděleného z p. č. 1751/140,
- p. č. 7146/3, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, odděleného z p. č. 7146/1,
- p. č. 7146/4, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, odděleného z p. č. 7146/1,
- p. č. 7819/3, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z p. č. 7819/1,
od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 10, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3541/83, 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;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Šelešovice:
- p. č. 499/7, ostatní plocha,
- p. č. 499/22, ostatní plocha,
- p. č. 499/25, ostatní plocha,
- p. č. 499/27, ostatní plocha,
- p. č. 499/30, ostatní plocha,
- p. č. 499/44, ostatní plocha,
- p. č. 499/52, ostatní plocha,
- p. č. 499/60, ostatní plocha,
- p. č. 499/74, ostatní plocha,
- p. č. 82/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Šelešovice, Šelešovice 93, 76701 Šelešovice,
IČ 70890587;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 2992/4, ostatní plocha,
- p. č. 2783/9, ostatní plocha,
- p. č. 2783/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Janová, Janová 200, 75501 Janová, IČ
00851841;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
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- id. podíl ve výši 1/16 p. č. 100/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č 1967 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
b)
- p. č. 6095/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 2992/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 01312774;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 251/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 328 od ***;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 283/114, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4331 od InterCora, spol. s r. o., se sídlem Lochotínská 1108/18,
Severní předměstí, 30100 Plzeň, IČ 47714018;
9. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2776-130/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou:
- p. č. 283/115, ostatní plocha, o výměře 75 m 2, odděleného z p. č. 283/49,
- p. č. 283/116, ostatní plocha, o výměře 112 m 2, odděleného z p. č. 283/97,
od města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, IČ
00304387;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
a)
- p. č. 3112, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1136 od *** za cenu ve výši 800 Kč;
b)
- p. č. 3118, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 361 od *** za cenu ve výši 4.500 Kč;
c)
- p. č. 3113, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 836 od *** za cenu ve výši 600 Kč;
d)
- p. č. 3115, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1027 od ***za cenu ve výši 1.350 Kč;
e)
- p. č. 3114, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 431 od ***za cenu ve výši 4.450 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
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- p. č. 5427/107, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 299 od *** za cenu ve výši 8.650 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4843/46, ostatní plocha,
- p. č. 4843/47, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1200 od *** za cenu ve výši 5.750 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
a)
- p. č. 2007/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 161 od ***za cenu ve výši 4.500 Kč;
b)
- p. č. 2550/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 601 od *** za cenu ve výši 4.000 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5466/34, ostatní plocha,
- p. č. 5466/42, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1040 od *** za cenu ve výši 4.100 Kč;
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6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského
Hradiště:
- p. č. 2870, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 98 od ***za cenu ve výši 19.000 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 3003/138, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4479 od společnosti Nový Dvůr Kunovice, a. s., se sídlem
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČ 27731987, za cenu ve výši 1.650 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3849/80, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10725 od společnosti Nový Dvůr Kunovice, a. s., se sídlem
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČ 27731987, za cenu ve výši 3.550 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1524/41, ostatní plocha,
- p. č. 1524/66, ostatní plocha,
- p. č. 1524/85, ostatní plocha,
- p. č. 1524/94, ostatní plocha,
- p. č. 1524/95, ostatní plocha,
- p. č. 1524/96, ostatní plocha,
- p. č. 1524/97, ostatní plocha,
- p. č. 1524/108, ostatní plocha,
- p. č. 1524/118, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1420 od společnosti TOPAGRA, spol. s r. o., se sídlem Topolná
164, 687 11 Topolná, IČ 44018711, za cenu ve výši 8.750 Kč;
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10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
a)
- p. č. 891/9, ostatní plocha,
- p. č. 894/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 428 od ***za cenu ve výši 4.050 Kč;
b)
- p. č. 894/101, ostatní plocha,
- p. č. 894/133, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 226 od ***za cenu ve výši 4.500 Kč;
c)
- p. č. 894/102, ostatní plocha,
- p. č. 894/111, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 746 od ***za cenu ve výši 4.350 Kč;
d)
- p. č. 894/109, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 760 od ***za cenu ve výši 5.000 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
a)
- p. č. 6296/34, ostatní plocha,
- p. č. 6296/91, ostatní plocha,
- p. č. 6296/169, ostatní plocha,
- p. č. 6296/171, ostatní plocha,
- p. č. 6327/46, ostatní plocha,
- p. č. 6327/55, ostatní plocha,
- p. č. 6327/80, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1544 od společnosti ZEMASPOL Uherský Brod, a. s., se sídlem
U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod, IČ 25509985, za cenu ve výši 10.050 Kč;
b)
- p. č. 6296/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 284 od *** za cenu ve výši 3.800 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tučapy:
a)
- p. č. 850/35, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 157 od ***za cenu ve výši 5.050 Kč;
b)
- p. č. 839/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 111 od *** za cenu ve výši 2.750 Kč;
c)
- p. č. 850/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 361 od ***za cenu ve výši 5.150 Kč;
d)
- p. č. 850/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 125 od *** za cenu ve výši 5.850 Kč;
e)
- p. č. 850/28, ostatní plocha,
- p. č. 850/34, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 40 od *** za cenu ve výši 14.750 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz:
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a)
- p. č. 3417, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 470 od *** za cenu ve výši 3.450 Kč;
b)
- p. č. 3416, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1222 od ***za cenu ve výši 3.550 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jalubí:
- p. č. 5430/49, ostatní plocha,
- p. č. 5430/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 244 od *** za cenu ve výši 11.600 Kč;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1052 od ***za cenu ve výši 10.400 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2753/277, ostatní plocha,
- p. č. 2753/293, ostatní plocha,
- p. č. 2753/294, ostatní plocha,
- p. č. 2753/309, ostatní plocha,
- p. č. 2753/310, ostatní plocha,
- p. č. 2753/312, ostatní plocha,
- p. č. 2756/8, ostatní plocha,
- p. č. 2760/10, ostatní plocha,
- p. č. 2760/17, ostatní plocha,
- p. č. 2760/24, ostatní plocha,
- p. č. 2760/38, ostatní plocha,
- p. č. 2760/45, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1067 od společnosti FYTO, spol. s r. o., se sídlem Pivovarská
536, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov, IČ 44018738, za cenu ve výši 13.350 Kč;
17. vedenného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4164, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1237 od *** za cenu ve výši 950 Kč;
18 vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1533 od *** za cenu ve výši 950 Kč;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 145/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 254 od *** za cenu ve výši 340 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 819/9, ostatní plocha,
- p. č. 819/57, ostatní plocha,
- p. č. 822/3, ostatní plocha,
- p. č. 822/4, ostatní plocha,
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- p. č. 822/6, ostatní plocha,
- p. č. 822/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 81 od *** za cenu ve výši 83.310 Kč;
21. 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. 4342/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 18 od *** za cenu ve výši 14.900 Kč;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic:
- p. č. 189/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 51 od *** za cenu ve výši 600 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Tučapy u Holešova:
- p. č. 491/2, ostatní plocha,
- p. č. 591/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 350 od *** za cenu ve výši 13.600 Kč;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
a)
- p. č. 1502/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 233 od *** za cenu ve výši 1.700 Kč;
b)
- p. č. 1502/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 59 od *** za cenu ve výši 2.600 Kč;
c)
- p. č. 1502/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 115 od *** za cenu ve výši 4.500 Kč;
d)
- p. č. 1488/45, ostatní plocha,
- p. č. 1488/49, ostatní plocha,
- p. č. 1502/29, ostatní plocha,
- p. č. 1502/40, ostatní plocha,
- p. č. 1502/47, ostatní plocha,
- p. č. 1502/51, ostatní plocha,
- p. č. 1502/52, ostatní plocha,
- p. č. 1502/54, ostatní plocha,
- p. č. 1502/56, ostatní plocha,
- p. č. 1502/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1831 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem
Trávník 123, 767 01 Kroměříž - Trávník, IČ 65278844, za cenu ve výši 17.950 Kč;
e)
- p. č. 1488/8, ostatní plocha,
- p. č. 1488/13, ostatní plocha,
- p. č. 1488/16, ostatní plocha,
- p. č. 1488/19, ostatní plocha,
- p. č. 1502/12, ostatní plocha,
- p. č. 1502/23, ostatní plocha,
- p. č. 1502/34, ostatní plocha,
- p. č. 1509/26, ostatní plocha,
- p. č. 1509/42, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 472 od *** za cenu ve výši 14.650 Kč;
f)
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- p. č. 1502/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2088 od *** za cenu ve výši 1.400 Kč;
g)
- p. č. 1488/40, ostatní plocha,
- p. č. 1488/43, ostatní plocha,
- p. č. 1488/47, ostatní plocha,
- p. č. 1488/50, ostatní plocha,
- p. č. 1502/9, ostatní plocha,
- p. č. 1502/11, ostatní plocha,
- p. č. 1502/24, ostatní plocha,
- p. č. 1502/31, ostatní plocha,
- p. č. 1502/43, ostatní plocha,
- p. č. 1502/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2142 od LAM – PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86,
768 21 Kvasice, IČ 18189105, za cenu ve výši 17.700 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
a)
- p. č. 2319, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 481 od *** za cenu ve výši 200 Kč;
b)
- p. č. 2286, ostatní plocha,
- p. č. 2309, ostatní plocha,
- p. č. 2318, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 708 od LAM – PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, 768
21 Kvasice, IČ 18189105, za cenu ve výši 4.450 Kč;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 101/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 503 od *** za cenu ve výši 4.250 Kč;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 511/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 615 od LAM – PLAST, spol. s r. o., IČ 18189105, se sídlem
Střížovice 86, 768 21 Kvasice ve výši 300 Kč;
28. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březůvky:
- p. č. 682/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 651 od*** za cenu ve výši 10.150 Kč;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zádveřice-Raková a k. ú. Zádveřice:
- p. č. 603/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 876 od DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, se sídlem
Zádveřice-Raková 425, 763 12 Zádveřice-Raková, IČ 46971483, za cenu ve výši
5.700 Kč;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
a)
- p. č. 5295/68, ostatní plocha,
- p. č. 5295/69, ostatní plocha,
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- p. č. 5295/70, ostatní plocha,
- p. č. 5295/71, ostatní plocha,
- p. č. 5295/75, ostatní plocha,
- p. č. 5295/83, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 779 od *** za cenu ve výši 8.550 Kč;
b)
- p. č. 5295/74, ostatní plocha,
- p. č. 5295/84, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2439 od *** za cenu ve výši 1.450 Kč;
c)
- p. č. 5295/82, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 387 *** za cenu ve výši 750 Kč;
31. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
a)
- p. č. 5/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 201 od*** za cenu ve výši 100 Kč;
b)
- p. č. 297/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 31 od ***za cenu ve výši 100 Kč;
32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
- p. č. 5295/50, ostatní plocha,
- p. č. 5305/35 ostatní plocha,
- p. č. 5305/49, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1326 od JAVORNÍK-CZ s. r. o., se sídlem Štítná nad Vláří 414,
763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČ 63490021, za cenu ve výši 1.930 Kč;
33. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem:
- id. podíl ve výši 1/4 p. č. 1044/131, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1475 od *** za cenu ve výši 900 Kč;
34. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2337-20111/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 1703/5, orná půda o výměře 97 m 2, oddělená z p. č. 1703/1,
- p. č. 1704/17, travní porost o výměře 88 m 2, oddělená z p. č. 1704/10,
- p. č. 2427/23, ostatní plocha o výměře 34 m2, oddělená z p. č. 2427/16,
od *** za cenu ve výši 219.000 Kč;
C. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o majetkoprávním
vypořádání pozemků cizích vlastníků po realizaci stavby okružní křižovatky mezi
společností InterCora, spol. s r. o., se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní
předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 47714018, a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše
Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 70891320, za podmínek dle přílohy č. 0663-16Z-P03;
předává
nemovité věci:
- uvedené v bodech A. a B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0783/Z23/16

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. 7149/4, ostatní plocha, o výměře 408 m 2,
- p. č. 7149/5, ostatní plocha, o výměře 83 m 2,
- p. č. 7149/6, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 7149/7, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 7149/8, ostatní plocha, o výměře 461 m 2,
- p. č. 7149/9, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 7149/1 geometrickým plánem č. 506338a/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
2. pozemků:
- p. č. 499/19, ostatní plocha,
- p. č. 499/26, ostatní plocha,
- p. č. 499/65, ostatní plocha,
- p. č. 499/66, ostatní plocha,
- p. č. 499/67, ostatní plocha,
- p. č. 499/68, ostatní plocha,
- p. č. 499/70, ostatní plocha,
- p. č. 499/71, ostatní plocha,
- p. č. 499/72, ostatní plocha,
- p. č. 499/73, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 775 pro obec a k. ú. Šelešovice, do vlastnictví obce
Šelešovice, Šelešovice 93, 76701 Šelešovice, IČ 70890587;
3. pozemků:
- p. č. 887/6, orná půda,
- p. č. 2783/22, ostatní plocha,
- p. č. 2783/24, ostatní plocha,
- p. č. 2783/28, ostatní plocha,
- p. č. 2783/29, ostatní plocha,
- p. č. 2783/30, ostatní plocha,
- p. č. 2783/10, ostatní plocha,
- p. č. 2783/4, ostatní plocha,
- p. č. 2782/5, ostatní plocha,
- p. č. 2781/2, ostatní plocha,
- p. č. 2781/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 430 pro obec a k. ú. Janová, do vlastnictví obce
Janová, Janová 200, 75501 Janová, IČ 00851841;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
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nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 860, ostatní plocha, o výměře 90 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. st. 2/1 geometrickým plánem č. 64679/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice, do vlastnictví EKODRILL, s. r. o., se sídlem
Sokolská 418, 760 01 Zlín, IČ 60739207, za kupní cenu ve výši 18.200 Kč;
2. pozemku
- p. č. 958/7, ostatní plocha, o výměře 565 m 2,
odděleného 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
SPEDOS s. r. o., se sídlem Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 41084781, za kupní cenu ve výši 93.000 Kč;
3. pozemku
- p. č. 1836/4, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště katastrálního úřadu pro
Zlínský Kraj na LV č. 641 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky do SJM ***,
za kupní cenu ve výši 1.332 Kč;
4. pozemků
- p. č. st. 1476, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 678, obč.
vybavenost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště katastrálního úřadu pro
Zlínský Kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- p. č. 5632, ostatní plocha, o výměře 254 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. st. 896 a p. č. 1070 geometrickým plánem
č. 2783-116/2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice, do vlastnictví ***, za
kupní cenu ve výši 630.000 Kč;
5. pozemků
- p. č. 3034/8, ostatní plocha,
- p. č. 3035/4, ostatní plocha,
zapsaných v v katastru nemovitostí příslušného pracoviště katastrálního úřadu pro
Zlínský Kraj na LV č. 2159 pro obec a k. ú. Nivnice, do vlastnictví LINEA NIVNICE,
a. s., se sídlem U Dvora 190, 687 51 Nivnice, IČ 49970666, za kupní cenu ve výši
30.000 Kč;
6. pozemků
- p. č. 774, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 369, bydlení,
- p. č. 775, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 342, občanská
vybavenost,
- p. č. 778, ovocný sad,
- p. č. 779, orná půda,
- p. č. 782, ostatní plocha,
- p. č. 867, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
občanská vybavenost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 277 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov, do
vlastnictví DIAMANT UNIPOOL s. r. o., se sídlem Bynina 186, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 25353209, za kupní cenu ve výši 5.324.000 Kč.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0784/Z23/16

rozhodlo
o neprominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 39.780 Kč a neprominutí
úhrady penále ve výši 6.162 Kč, vyměřeného příspěvkové organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096,
Platebním výměrem č. 6/2016 EKO na odvod a penále za porušení rozpočtové
kázně ze dne 9. května 2016, č. j. KUZL 31898/2016, viz příloha č. 0587-16Z-P03.
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Finanční dary v rámci ocenění krajského a celostátního kola soutěže Vesnice
roku 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0785/Z23/16

schvaluje
a) poskytnutí finančních darů v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2016 v členění:
1. Obci Kašava, IČ 00284050, finanční dar ve výši 500.000 Kč za získání „vítězství
a zlaté stuhy“ v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016,
2. Obci Hošťálková, IČ 00303798, finanční dar ve výši 300.000 Kč za získání „2.
místa a modré stuhy“ v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016,
3. Obci Jalubí, IČ 00290980, finanční dar ve výši 220.000 Kč za získání „3. místa,
bílé stuhy a diplomu za vzorné vedení obecní kroniky“ v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2016,
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0693-16Z-P03;
b) poskytnutí finančního daru v rámci ocenění celostátního kola soutěže Vesnice
roku 2016 obci Kašava, IČ 00284050, finanční dar ve výši 500.000 Kč za získání
titulu „Vesnice roku 2016“ a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0693-16Z-P04;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0046/2016 dle přílohy č. 0693-16Z-P05.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje - dodatek ke
smlouvě

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0786/Z23/16

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje, dle přílohy č. P02, a to s příjemcem uvedeným v příloze č. 0695-16Z-P01.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 60

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0787/Z23/16

schvaluje
změnu č. 60 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Nová Dědina, dle přílohy č. 0694-16Z-P02.
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Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0788/Z23/16

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 370.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0748-16Z-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Uherskohradišťské nemocnici a.s., se
sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČ 27660915, v maximální
výši 230.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do
národního onkologického registru, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČ 27660915, dle
přílohy č. 0748-16Z-P03;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem
Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, v maximální výši 225.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČ 27660532, dle přílohy č. 074816Z-P04;
7. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, v maximální výši 122.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, dle přílohy č. 0748-16ZP05;
9. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se
sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
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údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, dle
přílohy č. 0748-16Z-P06.
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Zdravotnictví - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0789/Z23/16

pověřuje
výkonem služeb 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. Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, dle přílohy č. 0747-16Z-P02,
2. Uherskohradišťskou nemocnici a.s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 06 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0747-16Z-P03,
3. Kroměřížskou nemocnici a.s., IČ 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, dle přílohy č. 0747-16Z-P04,
4. Vsetínskou nemocnici a.s., IČ 26871068, se sídlem Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, dle přílohy č. 0747-16Z-P05;
schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 4.100.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0747-16Z-P06;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a.s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v maximální výši 2.300.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2017 do 31.12.2017;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy
č. 0747-16Z-P07;
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5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČ 27660532, v maximální výši 2.300.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 074716Z-P08;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, v maximální výši 3.000.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0747-16Z-P09;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se sídlem U
Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, v maximální výši 1.000.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou
spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č.
0747-16Z-P10;
11. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, v maximální výši 7.700.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2017 do
31.12.2017;
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0747-16ZP17;
13. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 660.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2017 do 31.12.2017;
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
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0747-16Z-P19;
15. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 10.000.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na poskytování zdravotních služeb vysoce
specializované péče, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2017 do
31.12.2017;
16. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0747-16Z-P21.

21

Dotace doprava - individuální dotace na vzdělávací aktivity v oblasti BESIP

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0790/Z23/16

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže
uvedenými subjekty:
1. Město Valašské Klobouky, IČ 00284611, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766
01 Valašské Klobouky, do výše 10.000 Kč, současně však max. 44,48 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti silničního
provozu: Cykloden ve Valašských Kloboukách a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0682-16Z-P02;
2. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 00
Uherský Brod, do výše 30.500 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti silničního provozu: Den
bez aut 2016 a na další aktivity spojené se vzděláváním dětí v oblasti bezpečnosti
silničního provozu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0682-16Z-P04.

22

Doprava - Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0791/Z23/16

schvaluje
uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi
Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle
přílohy č. 0680-16Z-P02.

23

Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA - účelová podpora 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0792/Z23/16

schvaluje
a) poskytnutí navýšení individuální neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč na
celkovou dotaci ve výši 700.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s.,
IČ 61387550, se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na akci Letní filmová
škola Uherské Hradiště v roce 2016 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0668-16Z-P04;
b) poskytnutí navýšení individuální neinvestiční dotace ve výši 1.500.000 Kč na
celkovou dotaci ve výši 3.500.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365,
se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na akci 56. Zlín Film Festival Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2016 a uzavření dodatku
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0668-16Z-P07;
c) poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč, společnosti
FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na
realizaci projektu 80 let filmu ve Zlíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0668-16Z-P09;
d) poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 3.000.000 Kč, příspěvkové
organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, IČ 00094846, se sídlem Tyršovo
nám. 480, 686 12 Uherské Hradiště, na kulturní činnost Slováckého divadla Uherské
Hradiště v roce 2016, na realizaci dalších 4 nově vzniklých inscenací a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0668-16Z-P11.

24

Dodatky smluv o poskytnutí dotace z Fondu ZK - Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s. a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0793/Z23/16

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 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 150.000 Kč, ve
znění přílohy č. 0667-16Z-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/2787/2015/STR uzavřené s Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01
Zlín, kterým dochází k navýšení účelové neinvestiční dotace na provozní výdaje o
částku 500.000 Kč, ve znění přílohy č. 0667-16Z-P05.

25

Kultura - Program KUL03-16 Památky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0794/Z23/16

ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.06.2016 č. 0764/Z22/16 - část
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schvaluje, písm. a), bod 22, kterou Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-16 Městu 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 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 0516-16Z-P06;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-16, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, Městu Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 265.800
Kč, na projekt: Měšťanský dům č. p. 105 ve Valašských Kloboukách - oprava střechy
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA dle přílohy č. 0671-16Z-P02.

26

Kultura - Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0795/Z23/16

schvaluje
Koncepci účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji dle přílohy č. 066916Z-P02.

27

Poskytnutí individuální dotace - město Uherské Hradiště

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0796/Z23/16

schvaluje
poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 10.000.000
Kč městu Uherské Hradiště IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště na rekonstrukci budovy, ve které sídlí Základní škola a
Mateřská škola speciální Uherské Hradiště (od 01.09.2016: Základní škola a
Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova), IČ 60370432, zřizovaná Zlínským
krajem, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0733-16Z-P02.

28

Individuální podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0797/Z23/16

schvaluje
A) poskytnutí individuálních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce
MLÁDEŽ A SPORT v členění:
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1. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, z. s., IČ 15530841, se sídlem Hradská
854, 760 01 Zlín, ve výši 100.000 Kč na projekt „Zdravý pohyb do školek“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0627-16ZP12;
2. FC TVD Slavičín z. s., IČ 49157345, se sídlem Školní 881, PSČ 763 21 Slavičín,
ve výši 600.000 Kč na dokončení projektu "Regionální hřiště s umělým povrchem" šatny a sociální zařízení a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P13;
3. FK Luhačovice, z. s., IČ 46308326, se sídlem Hradisko 1029, PSČ 763 26
Luhačovice, ve výši 600.000 Kč na rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště
v Luhačovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č. 0627-16Z-P14;
4. PSG Zlín, s. r. o., IČ 25566016, se sídlem Březnická 4068, PSČ 760 01 Zlín, ve
výši 2.000.000 Kč na účast A-týmu v extraligové soutěži ledního hokeje TELH v
sezoně 2016/2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P15;
5. Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, IČ 70289361, se sídlem Štěrkoviště
1293, PSČ 765 02 Otrokovice, ve výši 200.000 Kč na podporu superligového týmu
klubu Panthers Otrokovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P16;
6. Fotbalový club Zlín, z. s., IČ 67008127, se sídlem Hradská 854, PSČ 760 01 Zlín,
ve výši 2.000.000 Kč na rekonstrukci fotbalového stadionu UT3G v areálu
Vlastislava Marečka ve Zlíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P17;
7. HOKEJ Uherský Ostroh, z. s., IČ 27037487, se sídlem Školní 867, Ostrožské
Předměstí, PSČ 687 24 Uherský Ostroh, ve výši 1.000.000 Kč na nákup rolby
OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P18;
8. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., IČ 18152805, se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297,
PSČ 765 02 Otrokovice, ve výši 200.000 Kč na zakoupení závodní lodi a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P19;
9. Město Vsetín, IČ 00304450, se sídlem Svárov 1080, PSČ 755 01 Vsetín, ve výši
2.000.000 Kč na stavební úpravy zimního stadionu Na Lapači - II. etapa a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P20;
10. Město Brumov - Bylnice, IČ 00283819, se sídlem Hildy Synkové 942, PSČ 763
31 Brumov - Bylnice, ve výši 2.000.000 Kč na víceúčelové sportovní hřiště BrumovBylnice - Pod Strání a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P21;
11. Český sportovní klub Uherský Brod, spolek, IČ 48489158, se sídlem Prakšická
1421, PSČ 688 01 Uherský Brod, ve výši 200.000 Kč na modernizaci technického
zázemí fotbalového klubu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P22;
12. FC Viktoria Otrokovice, spolek, IČ 46308792, se sídlem Zlínská 240, PSČ 765
02 Otrokovice, ve výši 150.000 Kč na řešení Havarijní situace technického zázemí
klubu FC Viktoria Otrokovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
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investiční dotace, dle přílohy č. 0627-16Z-P28;
B) uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. č. D/1922/2016/ŠK/1 uzavřené s městem Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem
nám. 3. května 1340, PSČ 765 23 Otrokovice, kterým dochází ke změně doby
ukončení realizace projektu, dle přílohy č. 0627-16Z-P25;
2. č. D/1920/2016/ŠK/1 uzavřené s FC FASTAV Zlín, a. s., IČ 25568752, se sídlem
Tyršovo nábřeží 4381, PSČ 760 01 Zlín, kterým dochází k částečné změně realizace
projektu, dle přílohy č. 0627-16Z- P26.
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Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0798/Z23/16

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
MaS01-16 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU v členění:
1. Český sportovní klub Uherský Brod, spolek, se sídlem Prakšická 1421, 688 01
Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 18.000 Kč na akci Mezinárodní halový turnaj ve
fotbale žen a dívek "KAMENEX CUP 2016";
2. FC Viktoria Otrokovice, spolek, se sídlem Zlínská 240, 765 02 Otrokovice, IČ
46308792, ve výši 40.000 Kč na akci Mezinárodní fotbalový dorostenecký turnaj
"CUP DENMARK 2016" (Kodaň-Dánsko);
3. Handball club Zlín, z. s., se sídlem U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín, IČ
49157582, ve výši 35.000 Kč na akci XVI. ročník mládežnického turnaje v házené
"Holiday Cup 2016";
4. Handball club Zubří z. s., se sídlem Hlavní 492, 756 54 Zubří, IČ 46531378, ve
výši 35.000 Kč na akci 9. ročník mezinárodního turnaje v házené mužů "Valašský
pohár";
5. Snails Kunovice, z. s., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 26649675, ve
výši 12.000 Kč na akci Finálový turnaj Extraligy teeballu v softballu dětí U10
(Chomutov);
6. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, z. s., se sídlem Hradská 854, 760 01
Zlín, IČ 15530841, ve výši 10.000 Kč na akci Mezinárodní turnaj mužů v basketbale
"Memoriál Karla Vilíma";
7. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109, v celkové výši 15.000 Kč na akce:
a) Turnaj školek ve fotbale ve výši 5.000 Kč,
b) Atletické závody "BĚH NÁMĚSTÍM" ve výši 10.000 Kč;
8. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 54.000 Kč na akce:
a) Turnaj v házené žen "JISKRA HANDBALL CUP 2016" ve výši 9.000 Kč,
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b) Závod Světového poháru ve střelbě z polní kuše "Bohemia World Cup 2016" ve
výši 15.000 Kč,
c) XVII. ročník atletického běhu "Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu"
ve výši 30.000 Kč;
9. TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 84.000 Kč na akce:
a) 28. ročník "Vánoční turnaj ve stolním tenise" ve výši 5.000 Kč,
b) Český závod věkových skupin ve skoku na trampolíně ve výši 7.000 Kč,
c) XVI. ročník mezinárodních házenkářských turnajů mladších a starších žáků
"ROŽNOV 2016" ve výši 12.000 Kč,
d) Mezinárodní mistrovství České republiky mládeže ve skoku na lyžích a severské
kombinaci "O Pohár valašského království" ve výši 15.000 Kč,
e) 14. ročník "BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA", ve výši 45.000 Kč;
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 41.000 Kč na akce:
a) 20. ročník "BENCH PRESS CUP" ve výši 5.000 Kč,
b) Žebříčkový turnaj mládeže ve squashi ČR ve výši 6.000 Kč,
c) 59. ročník mezinárodního silničního běhu městem "SLOVÁCKÝ BĚH" ve výši
30.000 Kč;
11. Volejbalový sportovní klub Zlín,z.s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ
00567931, ve výši 35.000 Kč na akci XV. ročník Mezinárodní turnaj ve volejbale
mužů;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0628-16Z-P04;
B) neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje v rámci MaS01-16
JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU z důvodu
nedostatečného počtu dosažených bodů pro Tělovýchovná jednota Valašské
Meziříčí, spolek, se sídlem Žerotínova 736, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00535109,
ve výši 9.000 Kč na akci 10. ročník setkání mládežnických družstev ČR a SR v
kuželkách "MEZINÁRODNÍ TURNAJ ČTYŘ MĚST".

30

Projekty přeshraniční spolupráce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0799/Z23/16

schvaluje
1. předložení žádosti 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:
1.1 Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, IČ 14450437, na
projekt "Vzdelávať pre budúcnosť" ve výši 68.000 Kč, tj. 10 % z celkových
způsobilých výdajů Střední školy průmyslové a Obchodní akademii Uherský Brod
dle přílohy č. 0630-16Z-P01;
1.2 Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, na projekt "Svářečská škola jako nástroj zlepšení kvalifikace žáků a
přístupu na trh práce žáků středních technických škol" ve výši 174.500 Kč, tj. 10 %
z celkových způsobilých výdajů Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov
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pod Radhoštěm, dle přílohy č. 0630-16Z-P02;
1.3 Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole
zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, na projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť" ve výši
60.000 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů Masarykova gymnázia, Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, dle přílohy 0630-16ZP03;
1.4 Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na projekt "Dušan S.
Jurkovič - náš architekt" ve výši 69.000 Kč, tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dle přílohy 0630-16Z-P04.
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Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource
nástrojů, z. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0800/Z23/16

rozhodlo
o založení Spolku pro vybudování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.
s. (zkráceně BISON, z. s.);
schvaluje
stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
(zkráceně BISON, z. s.), dle přílohy č. 0736-16Z-P02;
jmenuje
zástupce Zlínského kraje (delegáty) v Členské schůzi Spolku pro budování a
implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.), dle
přílohy č. 0736-16Z-P03;
navrhuje
zástupce Zlínského kraje v Kontrolní komisi Spolku pro budování a implementaci
sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.), dle přílohy č. 073616Z-P03.
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Sociální věci - Rámec Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0801/Z23/16

schvaluje
Rámec programu SOC01-17 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2017, dle přílohy č. 0761-16Z-P01.
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Projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji"
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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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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0802/Z23/16

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2016 a 2017 číslo D/2536/2016/ŘDP/1 mezi Zlínským krajem
a Centrem služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083,
sídlem Mostní 4058, Zlín, dle přílohy č. 0752-16Z-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 2017 mezi Zlínským krajem a:
- Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115, Slavičín,
- Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031, sídlem Volkova 523, Rožnov pod
Radhoštěm,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, sídlem Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13, Uherský
Brod,
- Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451, sídlem Lázeňská 485/2, Malá Strana,
Praha 1,
v souladu s Doplňkovým Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, dle příloh č. 0752-16Z-P03 až č. 0752-16ZP07.

34

Úprava č. 3 rozpočtu ZK na rok 2016, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatření RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0803/Z23/16

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 11.07.2016
do 19.09.2016 dle přílohy č. 0768-16Z-P02;
schvaluje
1. úpravu č. 3 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 0768-16Z-P04 v
celkové výši:
příjmy: 9.695.083 tis. Kč;
výdaje: 9.461.644 tis. Kč;
financování: -233.439 tis. Kč;
2. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0042/2016 dle přílohy č. 0768-16Z-P06;
b) č. ZZK/0043/2016 dle přílohy č. 0768-16Z-P07;
c) č. ZZK/0044/2016 dle přílohy č. 0768-16Z-P08.
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Dodatky ke smlouvám s obcí Lešná a městem Staré Město
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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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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0804/Z23/16

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1167/2016/KH
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Lešná, IČ 00303992, dle přílohy č. 0783-16ZP01;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1172/2016/KH
uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Staré Město, IČ 00567884, dle přílohy č.
0783-16Z-P03.
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Memorandum o podpoře stálé expozice malíře Joži Uprky

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0805/Z23/16

schvaluje
uzavření Memoranda o podpoře dlouhodobého projektu provozování stále expozice
děl významného českého a moravského malíře Joži Uprky v revitalizovaných
prostorách památkově chráněné budovy bývalé jezuitské koleje v Uherském Hradišti
mezi Zlínským krajem, městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 9,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, a Nadací Moravské Slovácko, se sídlem
Kollárova 1229, 698 01 Uherské Hradiště, IČ 28272625, dle přílohy č. 0816-16ZP01.
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Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0806/Z23/16

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. 0780-16Z-P01, a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru uvedeného
v příloze č. 0780-16Z-P02.

38

RP01-16-2 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2 - schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0807/Z23/16

schvaluje
poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu v rámci Programu RP01-16-2
Podpora vodohospodářské infrastruktury 2:
1. Obci Bílovice, IČ 00290793, se sídlem Bílovice 70, 687 12 Bílovice, do výše
486.000 Kč, současně však max. 9,99 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu reg. č. RP01-DT2-2/000006 "Dostavba vodovodu v obci Bílovice okr. Uh.
Hradiště" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
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0782-16Z-P03;
2. Obci Traplice, IČ 00291439, se sídlem Traplice 404, 687 04 Traplice, do výše
867.000 Kč, současně však max. 9,99 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu reg. č. RP01-DT2-2/000004 "Traplice - kanalizace stoky H, H1, H2, J1, A4"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0782-16ZP04;
3. Obci Zborovice, IČ 00287920, se sídlem Hlavní 37, 768 32 Zborovice, do výše
546.000 Kč, současně však max. 9,99 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu reg. č. RP01-DT2-2/000008 "Zborovice - dostavba kanalizace II. etapa" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0782-16ZP05.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0808/Z23/16

bere na vědomí
informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
31.07.2016, dle příloh č. 0801-16Z-P01 až č. 0801-16Z-P04.

40

Doprava - ŘSZK - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0809/Z23/16

schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 80.000.000 Kč příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Zlínským krajem,
jako poskytovatelem, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, jako příjemcem dle přílohy č. 0776-16ZP02;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0045/2016 dle přílohy č. 0776-16Z-P03.

41

Doprava - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky ŘSZK, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0810/Z23/16

schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky zadavatele Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0777-16Z-P01 až č. 077716Z-P04.
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42

Podpora řemesel v odborném školství - smlouva o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace soukromé škole

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0811/Z23/16

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Střední škole letecké s. r. o., se sídlem Na
Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ 26286033, ve výši 220.300 Kč, na vyplacení
finančních příspěvků žákům v rámci „podpory řemesel v odborném školství“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0799-16ZP03.

43

Sociální služby - Individuální podpora 2016 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0812/Z23/16

schvaluje
poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ
VĚCI, pro město Vsetín, IČ 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, ve
výši 500.000 Kč na akci "Park u Domova pro seniory Jasenka, Vsetín" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace, dle přílohy č.
0809-16Z-P02.

44

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

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0813/Z23/16

schvaluje
1. vzor Dodatku č. 2 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. 0806-16Z-P02;
2. vzor Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb, dle přílohy č. 0806-16Z-P03;
3. uzavření Dodatku č. 2 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,
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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,
- 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,
- 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 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 spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326,
sídlem Potoky 3314, Zlín,
- 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,
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- Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173,
sídlem Kollárova 1243, Uherské Hradiště,
- 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,
- Statutární město Zlín, IČ 00283924, sídlem náměstí Míru 12, Zlín,
- Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, sídlem Chlumská 453,
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, 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. 0806-16Z-P02 a č. 0806-16Z-P04;
4. uzavření Dodatku č. 2 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 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. 0806-16Z-P03, č. 0806-16Z-P05 a č. 0806-16Z-P06;
5. uzavření Dodatku č. 2 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/0208/2016/SOC mezi Zlínským krajem a
Charitou Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí, dle přílohy č. 0806-16Z-P07;
6. uzavření Dodatku č. 2 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.
0806-16Z-P08;
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7. uzavření Dodatku č. 2 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/0228/2016/SOC mezi Zlínským krajem a
Oblastní charitou Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13, Uherský
Brod, dle přílohy č. 0806-16Z-P09;
8. uzavření Dodatku č. 2 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. 0806-16Z-P10.
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Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0814/Z23/16

schvaluje
aktualizaci Přílohy č. 1 „Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 dle přílohy č. 0805-16ZP02.
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Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 22. a 23. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0815/Z23/16

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 22. a 23. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0778-16Z-P01.

Zlín 21. září 2016

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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