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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 06.08.2012

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R17/12

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0733-12-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0731/R18/09 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu
"Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" v souladu s Rozhodnutím
o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 a jeho
přílohami v termínu do 30.06.2012.“ - na termín plnění 08.10.2012;
2. usnesení č. 1093/R23/11 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá komisi
pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací ceny za
budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování
aukce v případě nevyhovujících nabídek.“ - na termín plnění 08.10.2012;
3. usnesení č. 1093/R23/11 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na
rok 2013“ plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů, v termínu do 30.06.2012.“ - na termín plnění 08.10.2012;
4. usnesení č. 1093/R23/11 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít a převzít nové smlouvy s vybranými
uchazeči k veřejné zakázce "Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2013" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.“ - na
termín plnění 08.10.2012;
5. usnesení č. 0270/R09/12 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit přípravu projektové žádosti a
předložit projektovou žádost o dotaci na projekt: „Transformace pobytových
sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa - CHB Staré Město" do 7. výzvy
Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti
sociální integrace Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb, v termínu do 30.06.2012.“ - na termín plnění 03.09.2012;
6. usnesení č. 0394/R12/12 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru životního prostředí a zemědělství a vedoucímu Odboru řízení dotačních
programů předložit zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na
geodetické zaměření lokalit v termínu do 30.06.2012.“ - na termín plnění
08.10.2012.
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2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R17/12

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) cyklistickou poutí do Itálie (Řím) pořádanou Orlem Uherský Brod, IČ 62832638,
v roce 2012;
2) tradičními valašskými dožínkami pořádanými obcí Střelná, IČ 00304310, v roce
2012
3) tenisovým turnajem primátorů, starostů a členů samospráv pořádaným
Tenisovým klubem Fatra Napajedla, IČ 65823362, v roce 2012;
4) VII. Folklórním a dechovým festivalem pořádaným městem Vizovice, IČ
00284653, v roce 2012;
5) akcí "Dožínky Zlínského kraje 2012" pořádanou Okresní agrární komorou
Kroměříž, IČ 49435418, v roce 2012;
6) jezdeckými závody - VI. ročníkem Poháru Zlínského kraje pořádanými
jezdeckým klubem JK HANÁ, o. s., IČ 67024866, ve Skašticích v roce 2012;
7) 11. ročníkem festivalu dechových hudeb "Pod Javorinů" pořádaným obcí Strání,
IČ 00291340, v roce 2012;
8) benefičním festivalem "Blázinec za zdí" pořádaným sdružením Sanity o. s., IČ
22693556, v roce 2012;
9) akcí "POJĎTE S NÁMI ZA ŠKOLU aneb Dopravní hřiště trošku jinak" pořádanou
Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ 86771442, v roce 2012;
10) krajským kolem 5. ročníku srovnávacího výzkumu "Město pro byznys"
pořádaným společností Communa s. r. o., IČ 27599264, ve Zlíně v roce 2012;
11) Mistrovstvím Evropy amatérských jezdců a Českým klusáckým derby
pořádaným Českou klusáckou asociací, IČ 00537004, v roce 2012 ve Slušovicích;
12) 3. ročníkem mezinárodního hokejového turnaje žen "CZECH WOMEN´S
SUMMER CUP 2012" pořádaným občanským sdružením HOKEJOVÝ CLUB
BBSS, IČ 40994961, v roce 2012;
13) slavnostním koncertem a doprovodným programem k 80. výročí tragické smrti
Tomáše Bati pořádaným Nadací Tomáše Bati, IČ 65822374, v roce 2012;
14) přednáškou na téma "Obuv na nohou vojáků Terakotové armády" pořádanou
Nadací Tomáše Bati, IČ 65822374;
15) akcí "Děti a KOVOZOO" pořádanou společností REC Group s. r. o., IČ
25548034, v roce 2012;
16) VIII. MEDOVÝM ODPOLEDNEM pořádaným Českým svazem včelařů, o. s.,
základní organizace Štítná nad Vláří, IČ 69744041, v roce2012;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení OLDŠAVA, IČ 26607891, na účast
folklorního souboru OLDŠAVA na 40. mezinárodním folklorním festivalu v Brazílii v
roce 2012;
2) ve výši 15.000 Kč Tenisovému klubu Fatra Napajedla, IČ 65823362, na
pořádání tenisového turnaje primátorů, starostů a členů samospráv v roce 2012;
3) ve výši 45.000 Kč JK HANÁ, o. s., IČ 67024866, na pořádání jezdeckých
závodů - VI. ročník Poháru Zlínského kraje v roce 2012 ve Skašticích;
4) ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Sanity, IČ 22693556, na pořádání
benefičního festivalu "Blázinec za zdí" v roce 2012;
5) ve výši 15.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, p. o., IČ
86771442, na pořádání akce "POJĎTE S NÁMI ZA ŠKOLU aneb Dopravní hřiště
trošku jinak" v roce 2012;
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6) ve výši 10.000 Kč Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o. s., IČ 47606550,
na pořádání vědecké konference a výstavy k 65. výročí reemigrace Volyňských
Čechů v roce 2012;
7) ve výši 10.000 Kč Pěveckému souboru Moravan Kroměříž, IČ 22908854, na
údržbu hanáckých krojů v roce 2012;
8) ve výši 20.000 Kč Letecko-modelářskému klubu „Čmelák“, reg. č. 194 Holešov,
IČ 67025889, na pořádání 14. ročníku akce "ČMELÁK MODEL SHOW 2012";
9) ve výši 30.000 Kč Tělovýchovné jednotě Bojkovice, IČ 46956425, na pořádání
volejbalového turnaje "O pohár Bílých Karpat" v roce 2012;
10) ve výši 25.000 Kč společnosti BESS BUILDING s. r. o, IČ 64583244, na
pořádání závěrečného koncertu akademie Václava Hudečka pod názvem "Ozvěny
akademie Václava Hudečka" v roce 2012;
11) ve výši 30.000 Kč společnosti TUFÍR, spol. s r. o., IČ 26263718, na pořádání
akce "Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi" v roce 2012;
12) ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení MODRÁ VODA ZÁHOROVICE, IČ
46256792, na přípravu a realizaci střeleckého závodu 13. ročníku Memoriálu Jožky
Matějíka, v roce 2012;
13) ve výši 15.000 Kč Informačnímu centru Velké Karlovice, p. o., IČ 45211698, na
pořádání festivalu "Loučení s Létem" v roce 2012;
14) ve výši 20.000 Kč Charitě Holešov, IČ 47930063, na pořádání charitativního
koncertu slovenské hudební skupiny Peha u příležitosti 20. výročí založení charity;
15) ve výši 10.000 Kč Regionálnímu pěveckému centru Vsetín, IČ 69211787, na
zajištění účasti pěveckého sboru Song Masarykova gymnázia Vsetín na
mezinárodní soutěži v Makedonii v roce 2012;
16) ve výši 15.000 Kč Tělovýchovné jednotě Spartak Jablůnka, IČ 48773280, na
pořádání dětské akce "Stezka odvahy - dětský den" v roce 2012;
17) ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení Vsacánek - dětský folklorní soubor
Vsetín, IČ 22852476, na účast dětského souboru na mezinárodním folklorním
festivale "Valle di Comino" v Itálii v roce 2012;
18) ve výši 80.000 Kč České klusácké asociaci, IČ 00537004, na pořádání
Mistrovství Evropy amatérských jezdců a Českého klusáckého derby v roce 2012
ve Slušovicích;
19) ve výši 50.000 Kč Nadaci Tomáše Bati, IČ 65822374, na pořádání
slavnostního koncertu a doprovodného programu k 80. výročí tragické smrti
Tomáše Bati;
20) ve výši 20.000 Kč společnosti REC Group s. r. o., IČ 25548034, na pořádání
akce "Děti a KOVOZOO" v roce 2012;
21) ve výši 15.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Štítná
nad Vláří, IČ 69744041, na pořádání VIII. Medového odpoledne v roce 2012;
b) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 50.000 Kč na celkovou částku
75.000 Kč Hudebnímu sdružení Zlín, IČ 48471178, na pořádání Mezinárodního
festivalu dechových a folklorním souborů FEDO Zlín 2012;
c) rozpočtové opatření:
1) č. RZK/0157/2012 dle přílohy č. 0696-12-P02,
2) č. RZK/0158/2012 dle přílohy č. 0696-12-P03,
3) č. RZK/0165/2012 dle přílohy č. 0696-12-P04,
4) č. RZK/0162/2012 dle přílohy č. 0696-12-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 15.000 Kč obci Střelná, IČ 00304310, na pořádání tradičních valašských
dožínek v roce 2012;
b) ve výši 50.000 Kč městu Vizovice, IČ 00284653, na pořádání VII. Folklórního a
dechového festivalu v roce 2012;
c) ve výši 20.000 Kč obci Huslenky, IČ 00303828, na pořádání akce "Huslenské
slavnosti 2012";
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d) ve výši 25.000 Kč Českému sportovnímu klubu Uh. Brod, IČ 48489158, na
pořádání akce "Kemp základních škol v Uherském Brodě";
e) ve výši 10.000 Kč obci Lopeník, IČ 00542245, na pořádání 7. ročníku slavností
jako "Symbol přátelství Čechů a Slováků" v roce 2012;
f) ve výši 25.000 občanskému sdružení HOKEJOVÝ CLUB BBSS, IČ 40994961,
na pořádání 3. ročníku mezinárodního hokejového turnaje žen "CZECH WOMEN´S
SUMMER CUP 2012";
2) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 50.000 Kč na celkovou 65.000
Kč obci Strání, IČ 00291340, na pořádání 11. ročníku festivalu dechových hudeb
"Pod Javorinů" v roce 2012;
3) navýšení účelové neinvestiční dotace o částku 40.000 Kč na celkovou 120.000
Kč obci Drnovice, IČ 00557889, na zajištění zimní údržby účelové komunikace, po
které je vedena autobusová linka Valašské Klobouky-Tichov-Loučka dle smlouvy
uvedené v příloze č. 0696-12-P06;
4) navýšení neinvestiční účelové dotace o částku 40.000 Kč na celkovou 190.000
Kč ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318, na činnost stanice pro záchranu
hendikepovaných živočichů.

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R17/12

schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2427/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Luhačovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2129-4003/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.400 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy 2 x zemního
vedení NN včetně rozpojovací skříně na pozemku p. č. 383, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Klečůvka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
311-11/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy 2 x zemního vedení NN
včetně rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.300 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně pojistkové skříně na pozemku p. č. 4009/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Kudlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 504-012_1/2012,

4/54

R17/12

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.700 Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
vedení NN na pozemcích p. č. 419/1, p. č. 419/5, vše ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Lázy u Valašského Meziříčí, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 95-104/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.
č. 33, p. č. 156, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Prusinovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1203-51/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
6. zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, spočívajícího v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení STL plynovodu v pozemku p. č.
4009/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kudlovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 512-77/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného Zlín Net, a. s., se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
25313428, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního vedení optické sítě na pozemku p. č.
1645/3, ostatní plocha/jiná plocha, s ukončením vedení na objektu č. p. 372 na
pozemku p. č. st. 940, vše v k. ú. Příluky u Zlína, v rozsahu dle přiložené
dokumentace situace projektované trasy dle přílohy č. P01, která bude nedílnou
součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH.
8. zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu jinak než věcným břemenem pro
oprávněného společnost TEHOS s. r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1255, 765 02
Otrokovice, IČ 60731729, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního kabelového vedení v pozemcích p. č.
3367/4, ostatní plocha/jiná plocha, p. č. 3367/5, ostatní plocha/jiná plocha, p. č.
3367/33, ostatní plocha/zeleň,
- umístění a provozování kabelového vedení v budově č. p. 1241, průmyslový
objekt, na pozemku p. č. st. 2500, budově č. p. 1266, průmyslový objekt,
na pozemku p. č. st. 1464, budově p. č. 1267, objekt občanské vybavenosti,
na pozemku p. č. st. 1463, budově č. p. 1268, objekt občanské vybavenosti,
na pozemku p. č. st. 1466, budově č. p. 1269, objekt občanské vybavenosti,
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na pozemku p. č. st. 1497, budově č. p. 1270, objekt občanské vybavenosti,
na pozemku p. č. st. 1664, budově č. p. 1581, průmyslový objekt, na pozemku p. č.
st. 2499, budově č. p. 1582, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. st.
1499, budově č. p. 1624, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 1498, a
ve spojovacích krčcích nacházejících se na pozemcích p. č. 3367/4, ostatní
plocha, p. č. 3367/5, ostatní plocha, p. č. 3367/33, ostatní plocha, mezi jednotlivými
budovami,
vše v k. ú. Otrokovice, v rozsahu dle přílohy č. P04, která bude nedílnou součástí
smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky a vstup do budov a krčků v souvislosti se
zřízením, provozem, opravami a údržbou komunikačních kabelů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č. PK 9356, o výměře 49 m2, k. ú. Žítková
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, obci Žítková, Žítková č. p. 50, 687 74 Starý Hrozenkov, IČ 00542351,
na dobu určitou od 07.08.2012 do 06.08.2017 za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, dle
přílohy č. 0698-12-P02;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 00089982, a to osobní automobil VW POLO VARIANT, inv. číslo
00000260, reg. značka ZLK 96-71, pořizovací cena 402.500 Kč, zůstatková cena 0
Kč formou prodeje za cenu v místě a čase obvyklou.

4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R17/12

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2438/2, ostatní plocha,
- p. č. 3304/163, ostatní plocha,
- p. č. 3304/170, ostatní plocha,
- p. č. 3304/174, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4596 pro obec a k. ú. Hluk;
2. pozemků
- p. č. 2206/8, ostatní plocha, o výměře 1478 m2,
- p. č. 2206/9, ostatní plocha, o výměře 967 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1359-8571/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
3. nemovitostí
- části tělesa pozemní komunikace číslo III/05734, v uzlovém úseku „Semetín“, od
uzlového bodu 2532A010.03 do uzlového bodu 2532A107 v délce 0,127 km, ve
staničení 0,000 – 0,127, umístěnou na pozemku p. č. 12579/1 v k. ú. Vsetín,
- p. č. 12579/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín;
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4. pozemků
- p. č. 2162/2, ostatní plocha,
- p. č. 2162/3, ostatní plocha,
- p. č. 2162/4, ostatní plocha,
- p. č. 2162/5, ostatní plocha,
- p. č. 2162/6, ostatní plocha,
- p. č. 2189/1, ostatní plocha,
- p. č. 2189/6, ostatní plocha,
- p. č. 2189/7, ostatní plocha,
- p. č. 2189/8, ostatní plocha,
- p. č. 2189/9, ostatní plocha,
- p. č. 2189/10, ostatní plocha,
- p. č. 2189/11, ostatní plocha,
- p. č. 2189/12, ostatní plocha,
- p. č. 2189/13, ostatní plocha,
- p. č. 2189/14, ostatní plocha,
- p. č. 2189/15, ostatní plocha,
- p. č. 2189/16, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1075 pro obec Stříbrnice a k. ú.
Stříbrnice u Uherského Hradiště;
5. nemovitostí
- části tělesa pozemní komunikace číslo III/01875, v uzlovém úseku „Veselá“, a to
v délce 0,509 km ve staničení 1,699 – 2,208 (od točny autobusů po konec silnice
III/01875) včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku p. č. 891/2 v
k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí;
- p. č. 891/2 ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 224 pro obec Zašová a k. ú. Veselá u
Valašského Meziříčí;
6. pozemků
- p. č. 2158/12, ostatní plocha,
- p. č. 2158/20, ostatní plocha,
- p. č. 2158/23, ostatní plocha,
- p. č. 2158/24, ostatní plocha,
- p. č. 2158/27, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV. č. 194 pro obec a k. ú. Rudimov;
B. záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
- pozemku p. č. st. 591/4, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 902 pro obec Bystřička a k. ú.
Bystřička I.
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5.

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný:
1. pozemků
- p. č.1408/31, ostatní plocha,
- p. č.1408/32, ostatní plocha,
- p. č.1408/4, orná půda,
- p. č.1408/5, orná půda,
- p. č.1408/7, orná půda,
- p. č.1408/14, orná půda,
- p. č.1432/5, ostatní plocha,
- p. č.1432/7, ostatní plocha,
- p. č.1432/8, ostatní plocha,
- p. č. 630/2, ostatní plocha,
- p. č. 630/3, ostatní plocha,
- p. č. 630/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1020 pro Brumov-Bylnice a k. ú.
Bylnice, do vlastnictví města Brumov-Bylnice, Hildy Synkové 942, 763 31 BrumovBylnice, IČ 00283819;
2. pozemků
- p. č.1882/7, ostatní plocha,
- p. č.1882/8, ostatní plocha,
- p. č.1882/9, ostatní plocha,
- p. č.1882/10, ostatní plocha,
- p. č.1882/12, ostatní plocha,
- p. č.1882/13, ostatní plocha,
- p. č.1882/14, ostatní plocha,
- p. č.1882/15, ostatní plocha,
- p. č.1882/16, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 224 pro obec Horní Lhota a k. ú.
Horní Lhota u Luhačovic, do vlastnictví obce Horní Lhota, Horní Lhota 27, 763 23
Dolní Lhota, IČ 00568554;
3. pozemků
- p. č.1452/53, ostatní plocha,
- p. č.1452/54, ostatní plocha,
- p. č.1455/73, ostatní plocha,
- p. č.1455/74, ostatní plocha,
- p. č.1455/75, ostatní plocha,
- p. č.1455/37, ostatní plocha,
- p. č.1455/38, ostatní plocha,
- p. č.1455/39, ostatní plocha,
- p. č. 5/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 178 pro obec a k. ú. Doubravy, do
vlastnictví obce Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky, IČ 00283886;
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4. pozemků
- p. č.1455/67, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
- p. č.1455/69, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č.1455/71, ostatní plocha, o výměře 724 m2,
- p. č.1455/66, ostatní plocha, o výměře 678 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 388-47/2011,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Doubravy, do vlastnictví obce Doubravy, Doubravy 45, 763 45
Březůvky, IČ 00283886;
5. pozemků
- p. č. 1115/59, ostatní plocha,
- p. č. 2540/5, ostatní plocha,
- p. č. 2741/1, ostatní plocha,
- p. č. 2821/101, zahrada,
- p. č. 3098/2, ostatní plocha,
- p. č. 3202/3, ostatní plocha,
- p. č. 3202/15, ostatní plocha,
- p. č. 3202/16, ostatní plocha,
- p. č. 3202/17, ostatní plocha,
- p. č. 3439/2, ostatní plocha,
- p. č. 3439/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12618 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351;
6. pozemků
- p. č. 5396/4, ostatní plocha,
- p. č. 14784/8, ostatní plocha,
- p. č. 14800/2, ostatní plocha,
- p. č. 14800/3, ostatní plocha,
- p. č. 14800/4, ostatní plocha,
- p. č. 14800/5, ostatní plocha,
- p. č. 14800/7, ostatní plocha,
- p. č. 14901/2, ostatní plocha,
- p. č. 14901/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín, do
vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
7. pozemku
- p. č. 1917/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka,
do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
8. části pozemku
- dílu "a" o výměře 390 m2 z pozemku p. č. 14800/1, ostatní plocha,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6431-36/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755
24 Vsetín, IČ 00304450;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující:
1. pozemků
- p. č. 57/7, ostatní plocha,
- p. č. 57/8, orná půda,
- p. č. 57/9, ostatní plocha,
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- p. č. 57/10, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4414 pro obec Kroměříž a k. ú.
Kotojedy,
- p. č. 247/14, ostatní plocha, o výměře 46 m2,
- p. č. 247/15, ostatní plocha, o výměře 359 m2,
- p. č. 247/16, ostatní plocha, o výměře 140 m2,
- p. č. 247/17, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 247/20, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 433-224/2011, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy, do
vlastnictví společnosti BENZINA, s. r. o., IČ 60193328, se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 127, PSČ 140 00, za cenu 434.538 Kč;
2. nemovitostí
- bytová jednotka č. 1358/4 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o
výměře 111,69 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 11169/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 11169/56765,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 15607 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví Miluše Malé, trvale bytem Štěchovice 1358, Kroměříž, PSČ 767 01 za
cenu 729.073 Kč.
3. nemovitostí
- bytová jednotka č. 1358/1 v budově č. p. 1358, na pozemku p. č. st. 1705, o
výměře 148,77 m2,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 1358 o velikosti
14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. st. 1705 v rozsahu 14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 441/16 v rozsahu 14877/56765,
- spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 3601 v rozsahu 14877/56765,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 15607 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví Rudolfa Pavlíčka, trvale bytem Štěchovice 1356, Kroměříž, PSČ 767 01
za cenu 806.392 Kč.
4. pozemku
- p. č. 1903/15, ostatní plocha, o výměře 211 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
č. 661-3968/2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína, do
vlastnictví Romana Štěpánka, trvale bytem Bohuslavice u Zlína č. 161, PSČ 763
51 za cenu ve výši 8.704 Kč;
5. pozemku
- p. č. 1903/16, ostatní plocha, o výměře 209 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
č. 661-3968/2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína, do
vlastnictví Petra Šarmana, trvale bytem Bohuslavice u Zlína č. 201, PSČ 763 51 za
cenu ve výši 8.621 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0039/2012 dle přílohy č. 0691-12-P16;
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II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0427/Z14/11 ze dne
23.02.2011 - bod B. 2.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků, případně jejich podílů:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov - Bylnice a k. ú. Bylnice:
- p. č. 1408/29, ostatní plocha,
- p. č. 1432/10, ostatní plocha,
- p. č. 630/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Brumov-Bylnice, náměstí Hildy Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice, IČ 00283819;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Horní Lhota a k. ú. Horní Lhota u
Luhačovic:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 888/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 188 od obce Horní Lhota, Horní Lhota 27, 763 23 Dolní
Lhota, IČ 00568554;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Doubravy:
- p. č. 1455/78, ostatní plocha,
- p. č. 1455/76, ostatní plocha,
- p. č. 1484, ostatní plocha,
- p. č. 389/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky, IČ
00283886;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 388-47/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Doubravy:
- p. č. 1455/40, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 1455/42, ostatní plocha, o výměře 1041 m2,
- p. č. 1455/43, ostatní plocha, o výměře 1552 m2,
- p. č. 1455/47, ostatní plocha, o výměře 76 m2,
- p. č. 1455/49, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č. 1455/60, ostatní plocha, o výměře 137 m2,
- p. č. 1455/61, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 1455/62, ostatní plocha, o výměře 46 m2,
od obce Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky, IČ 00283886;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
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a)
- p. č. 5070/2, ostatní plocha,
- p. č. 5070/3, ostatní plocha,
- p. č. 5070/4, ostatní plocha,
- p. č. 5070/5, ostatní plocha,
- p. č. 5070/6, ostatní plocha,
- p. č. 5076/1, ostatní plocha,
- p. č. 5076/2, ostatní plocha,
- p. č. 5076/3, ostatní plocha,
- p. č. 5076/4, ostatní plocha,
- p. č. 5076/5, ostatní plocha,
- p. č. 5076/6, ostatní plocha,
- p. č. 5076/7, ostatní plocha,
- p. č. 5076/8, ostatní plocha,
- p. č. 5076/10, ostatní plocha,
- p. č. 5076/11, ostatní plocha,
- p. č. 5076/12, ostatní plocha,
- p. č. 5076/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01
Kroměříž, IČ 00287351;
b)
- p. č. 2762/90, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01
Kroměříž, IČ 00287351;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5403/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I:
- p. č. 2915/60, 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. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 428-207/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
- p. č. 1343/10, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
- p. č. 1364/7, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 1377/14, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
od města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Korytná:
- p. č. 2113/156, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 598 od Stanislava Juřeny, bytem Jamartice 117, 795 01
Rýmařov za cenu ve výši 36.560 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník:
- p. č. 2002/75, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 116 od Anny Janíkové, bytem Mjr. Nováka 1375/12, 700 30
Ostrava - Hrabůvka za cenu ve výši 5.840 Kč;
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3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
a)
- p. č. 1324/53, ostatní plocha,
- p. č. 1324/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 39 od Marcely Bartkové, bytem Padlých hrdinů 171/26, 736 01
Havířov–Životice, Karla Maci, bytem Černíkova 965, 687 71 Bojkovice za cenu ve
výši 21.300 Kč;
b)
- p. č. 1324/15, ostatní plocha,
- p. č. 1324/54, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 49 od Jaromíry Skopalové, bytem Přečkovice 49, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 21.550 Kč;
c)
- p. č. 1324/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 40 od Ludmily Mlčkové, bytem Černíkova 965, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 26.100 Kč;
d)
- p. č. 1324/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 176 od Ing. Karla Remeše, bytem V Drahách 871, 763 26
Luhačovice za cenu ve výši 10.700 Kč;
e)
- p. č. 1324/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 206 od Jaroslava Svitáka, bytem Přečkovice 27, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 22.850 Kč;
f)
- p. č. 1324/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 11 od Radka Kočíře, bytem Tovární 647, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 11.800 Kč;
g)
- p. č. 1324/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 54 od Bohumily Pešátové, bytem Přečkovice 54, 687 71
Bojkovice, Evy Šeděnkové, bytem Děčínská 469/13, 190 00 Praha – Střížkov,
Hany Štěpánové, bytem Vrátkovská 2071/6, 100 00 Praha–Strašnice za cenu ve
výši 12.400 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/70, ostatní plocha,
- p. č. 5427/82, ostatní plocha,
- p. č. 5427/88, ostatní plocha,
- p. č. 5427/131, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 542 od Ing. Jaroslava Hřiba, bytem Partyzánů 1818, 688 01
Uherský Brod za cenu ve výši 5.900 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice:
- p. č. 631/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 426 od Ing. Rudolfa Šilhánka, bytem Křtiny 45, 679 05 Křtiny,
Věry Šrámkové, bytem Foerstrova 961/17, 779 00 Olomouc–Nová ulice za cenu ve
výši 20.760 Kč;
6. 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. 6296/43, ostatní plocha,
- p. č. 6296/154, ostatní plocha,
- p. č. 6327/9, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 181 od Radima Košiby, bytem Šumice 327, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 4.200 Kč;
b)
- p. č. 6327/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 705 od Pavla Hřiba, bytem Šumice 21, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 5.900 Kč;
c)
- p. č. 6327/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 899 od Radka Kožíka, bytem Větrná 408, 686 01 Uherské
Hradiště–Sady za cenu ve výši 4.650 Kč;
d)
- p. č. 6327/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 203 od manželů Františka a Jarmily Dvořákových, oba bytem
Šumice 24, 687 31 Šumice za cenu ve výši 7.400 Kč;
e)
- p. č. 6296/26, ostatní plocha,
- p. č. 6327/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 263 od manželů Františka a Ludmily Dubravových, oba bytem
Šumice 66, 687 31 Šumice za cenu ve výši 5.800 Kč;
f)
- p. č. 6296/19, ostatní plocha,
- p. č. 6327/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1401 od Václava Gajdoše, bytem Neradice 2309, 688 01
Uherský Brod, Zdeňka Gajdoše, bytem Tučapy 57, 687 09 Boršice u Buchlovic za
cenu ve výši 10.150 Kč;
g)
- p. č. 6296/76, ostatní plocha,
- p. č. 6327/70, ostatní plocha,
- p. č. 6327/94, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 214 od manželů Františka a Jarmily Lekešových, oba bytem
Šumice 7, 687 31 Šumice za cenu ve výši 5.500 Kč;
h)
- p. č. 6327/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1374 od Jiřího Sukupa, bytem Nerudova 196, 688 01 Uherský
Brod za cenu ve výši 3.600 Kč;
i)
- p. č. 6296/32, ostatní plocha,
- p. č. 6327/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 879 od manželů Petra a Ludmily Procházkových, oba bytem
Šumice 176, 687 31 Šumice za cenu ve výši 5.700 Kč;
j)
- p. č. 6327/11, ostatní plocha,
- p. č. 6327/90, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1059 od Josefa Bartoše, Šumice 341, 687 31 Šumice, Lidmily
Kunčíkové, bytem Šumice 167, 687 31 Šumice za cenu ve výši 7.050 Kč;
k)
- p. č. 6327/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 217 od Libuše Olbertové, bytem Šumice 195, 687 31 Šumice
za cenu ve výši 4.200 Kč;
l)
- p. č. 6327/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 100 od Vojtěcha Hasoně, bytem Šumice 87, 687 31 Šumice,
Bohumily Věrné, bytem Šumice 87, 687 31 Šumice za cenu ve výši 4.400 Kč;
m)
- p. č. 6296/25, ostatní plocha,
- p. č. 6296/194, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1174 od manželů Jaroslava a Lubomíry Chalánkových, oba
bytem Husitská 467, 766 01 Valašské Klobouky za cenu ve výši 4.500 Kč;
n)
- p. č. 6296/63, ostatní plocha,
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- p. č. 6296/66, ostatní plocha,
- p. č. 6296/82, ostatní plocha,
- p. č. 6296/119, ostatní plocha,
- p. č. 6327/60, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1360 od Petra Hřiba, bytem Šumice 32, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 6.250 Kč;
o)
- p. č. 6296/78, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 341 od Stanislava Šidla, bytem Šumice 3, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 4.000 Kč;
p)
- p. č. 6296/45, ostatní plocha,
- p. č. 6296/196, ostatní plocha,
- p. č. 6327/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 160 od Boženy Červenkové, bytem Šumice 313, 687 31
Šumice, Anny Mikulcové, bytem Vinohradská 330, 687 34 Uherský Brod–Újezdec
za cenu ve výši 8.550 Kč;
r)
- p. č. 6327/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 42 od Marie Ondřejové, bytem Šumice 302, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 4.450 Kč;
s)
- p. č. 6296/24, ostatní plocha,
- p. č. 6296/81, ostatní plocha,
- p. č. 6296/118 ostatní plocha,
- p. č. 6296/161, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 209 od Miluše Kubáňové, bytem Šumice 41, 687 31 Šumice,
Josefa Šojdra, bytem Šumice 482, 687 31 Šumice, Marie Šojdrové, bytem Šumice
482, 687 31 Šumice za cenu ve výši 4.400 Kč;
t)
- p. č. 6327/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 337 od Františka Hladiše, bytem Nezdenice 207, 687 32
Nezdenice, Jaroslava Hladiše, bytem Močidla 2160, 688 01 Uherský Brod za cenu
ve výši 4.550 Kč;
u)
- p. č. 6296/14, ostatní plocha,
- p. č. 6296/158, ostatní plocha,
- p. č. 6327/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 222 od Blanky Hrubošové, bytem Šumice 25, 687 31 Šumice
za cenu ve výši 10.800 Kč;
v)
- p. č. 6296/15, ostatní plocha,
- p. č. 6296/198, ostatní plocha,
- p. č. 6327/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 307 od Ing. Ivy Kubáňové, bytem Kolocova 727/39, 107 00
Praha - Dubeč za cenu ve výši 7.650 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4843/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2345 od Martiny Dlouhé, bytem Holubice 219, 252 65 Tursko,
Kamila Havlíčka, bytem Boršice 561, 687 09 Boršice u Buchlovic za cenu ve výši
26.480 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2025/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 181 od Marcely Lyčkové, bytem Havlíčkova 225, 742 83
Klimkovice za cenu ve výši 12.000 Kč;
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9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 894/144, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 759 od Jaromíra Smělíka, bytem Kostelany nad Moravou 203,
686 01 Uherské Hradiště za cenu ve výši 8.650 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Košíky:
- p. č. 1124/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 232 od Josefa Katrňáka, bytem Košíky 64, 687 04 Traplice,
Evy Katrňákové, bytem Košíky 64, 687 04 Traplice za cenu ve výši 5.960 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2753/194, ostatní plocha,
- p. č. 2753/285, ostatní plocha,
- p. č. 2756/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 689 od Marie Frýbortové, bytem Babice 273, 687 03 Babice u
Uherského Hradiště za cenu ve výši 11.090 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 3525/28, ostatní plocha,
- p. č. 3541/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 833 od Jiřího Janíka, bytem Ořechov 145, 687 37 Polešovice
za cenu ve výši 10.560 Kč;
b)
- p. č. 3541/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 988 od Marie Hrdinové, bytem Ořechov 262, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 4.240 Kč;
c)
- p. č. 3541/8, ostatní plocha,
- p. č. 3541/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 775 od Antonína Kuchaře, bytem Pod Lipami 2628/2a,
Nětčice, 697 01 Kyjov za cenu ve výši 3.520 Kč;
d)
- p. č. 3525/36, ostatní plocha,
- p. č. 3541/26, ostatní plocha,
- p. č. 3541/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 281 od Drahomíry Petřkovské, bytem Ořechov 80, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 5.080 Kč;
e)
- p. č. 3541/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 197 od manželů Jana a Marie Stodůlkových, oba bytem
Ořechov 184, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 3.200 Kč;
f)
- p. č. 3541/23, ostatní plocha,
- p. č. 3541/37, ostatní plocha,
- p. č. 3541/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 653 od manželů Josefa a Ludmily Oravových, oba bytem
Ořechov 210, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 5.320 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
a)
- p. č. 1384/5, ostatní plocha,
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- p. č. 1384/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 202 od Martina Dudy, bytem Částkov 66, 687 12 Bílovice u
Uherského Hradiště za cenu ve výši 12.960 Kč;
b)
- p. č. 1384/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 146 od Josefa Mikla, bytem Částkov 68, 687 12 Bílovice u
Uherského Hradiště, Marie Miklové, bytem Částkov 68, 687 12 Bílovice u
Uherského Hradiště za cenu ve výši 6.720 Kč;
c)
- p. č. 1384/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 117 od Karly Kročilové, bytem Částkov 42, 687 12 Bílovice u
Uherského Hradiště za cenu ve výši 5.760 Kč;
d)
- p. č. 1384/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 434 od Františky Horákové, bytem Brodská 249, 688 01
Uherský Brod–Havřice, Marie Vrágové, bytem Maršovská 2229, 688 01 Uherský
Brod, Františka Železného, bytem Částkov 8, 687 12 Bílovice u Uherského
Hradiště za cenu ve výši 23.200 Kč;
14. vedeného katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 3304/167, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3701 od Antoníny Plačkové, bytem Antonínská 733, 687 25
Hluk za cenu ve výši 250 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2560/43, ostatní plocha,
- p. č. 2560/68, ostatní plocha,
- p. č. 2560/78, ostatní plocha,
- p. č. 2560/103, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 678 od Římskokatolické farnosti Koryčany se sídlem Náměstí
62, 768 05 Koryčany, IČ 46998098 za cenu ve výši 11.450 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
a)
- p. č. 1488/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 671 od Marie Smějové, bytem Bělovská 544, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 18.000 Kč;
b)
- p. č. 1488/22, ostatní plocha,
- p. č. 1488/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1612 od Václava Daňka, bytem Dolní 194, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 3.800 Kč;
c)
- p. č. 1488/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1715 od Martina Kašíka, bytem Horní 4, 768 21 Kvasice a
Mgr. Anny Zlámalové, bytem Horní 4, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 2.160 Kč;
d)
- p. č. 1488/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 507 od Michaely Macákové, bytem Bří. Mrštíků 261, 765 02
Otrokovice za cenu ve výši 12.760 Kč;
e)
- p. č. 1488/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 745 od Heleny Tomaštíkové, bytem Dolní 119, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 3.480 Kč;
f)
- p. č. 1488/26, ostatní plocha,
- p. č. 1488/48, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 189 od Miroslava Mitka a Evy Mitkové, oba bytem Horní 1, 768
21 Kvasice za cenu ve výši 4.000 Kč;
g)
- p. č. 1488/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 573 od manželů Hynka Zdražila a Ireny Zdražilové, oba bytem
Družstevní 593, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 1.680 Kč;
h)
- p. č. 1488/55, ostatní plocha,
- p. č. 1488/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 906 od Svatopluka Randůška, bytem Osmek 557, 768 21
Kvasice za cenu ve výši 4.440 Kč;
i)
- p. č. 1488/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 472 od Mgr. Richarda Kubíka, bytem Na Lindovce 3188/42,
767 01 Kroměříž za cenu ve výši 1.720 Kč;
j)
- p. č. 1487/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1624 od Vlastislava Daňka a Jarmily Daňkové, oba bytem
Horní 80, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 22.920 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střílky:
a)
- p. č. 630/18, ostatní plocha,
- p. č. 630/26, ostatní plocha,
- p. č. 630/31, ostatní plocha,
- p. č. 801/19, ostatní plocha,
- p. č. 801/27, ostatní plocha,
- p. č. 801/32, ostatní plocha,
- p. č. 1828/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 383 od Ing. Jana Šušlíka a Aleny Šušlíkové, oba bytem Hlavní
72, 768 04 Střílky za cenu ve výši 4.800 Kč;
b)
- p. č. 630/64, ostatní plocha,
- p. č. 801/68, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 573 od manželů Ing. Jana Šušlíka a Aleny Šušlíkové, oba
bytem Hlavní 72, 768 04 Střílky za cenu ve výši 1.300 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Lísky:
a)
- p. č. 399/3, ostatní plocha,
- p. č. 400/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 374 od Lubomíra Joukla a Ireny Jouklové, oba bytem Hlavní
77, 664 61 Rajhrad za cenu ve výši 3.550 Kč;
b)
- p. č. 393/58, ostatní plocha,
- p. č. 393/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 119 od manželů Ing. Pavla Vondráka, bytem Radimovice u
Tábora 14, 391 31 Dražice a Ludmily Vondrákové, bytem Lísky 4, 768 05 Chvalnov
za cenu ve výši 7.650 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Litenčice:
a)
- p. č. 2141/9, ostatní plocha,
- p. č. 2141/20, ostatní plocha,
- p. č. 2141/22, ostatní plocha,
- p. č. 2141/17, ostatní plocha,
- p. č. 2141/51, ostatní plocha,
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- p. č. 2141/54, ostatní plocha,
- p. č. 2479/30, ostatní plocha,
- p. č. 2479/15, ostatní plocha,
- p. č. 2479/21, ostatní plocha,
- p. č. 2479/45, ostatní plocha,
- p. č. 2479/48, ostatní plocha,
- p. č. 2479/51, ostatní plocha,
- p. č. 2479/69, ostatní plocha,
- p. č. 2479/71, ostatní plocha,
- p. č. 2479/87, ostatní plocha,
- p. č. 2479/88, ostatní plocha,
- p. č. 2479/97, ostatní plocha,
- p. č. 2479/98, ostatní plocha,
- p. č. 2479/106, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 481 od Ovocné školky Litenčice, spol. s r.o., se sídlem
Litenčice 188, 768 13 Litenčice, IČ 46347941 za cenu ve výši 39.490 Kč;
b)
- podíl id. 26/32 p. č. 2163/13, ostatní plocha,
- podíl id. 26/32 p. č. 2163/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 490 od Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská
700, 768 33 Morkovice, IČ 25571095, za cenu ve výši 1.097 Kč;
c)
- podíl id. 26/32 p. č. 2163/14, ostatní plocha,
- podíl id. 26/32 p. č. 2163/15, ostatní plocha,
- podíl id. 26/32 p. č. 2163/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 603 od Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská
700, 768 33 Morkovice, IČ 25571095, za cenu ve výši 65.853 Kč;
d)
- p. č. 2141/13, ostatní plocha,
- p. č. 2479/26, ostatní plocha,
- p. č. 2479/37, ostatní plocha,
- p. č. 2479/41, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 560 od Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská
700, 768 33 Morkovice, IČ 25571095, za cenu ve výši 11.800 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
a)
- podíl id. 1/2 p. č. 1924/22, ostatní plocha,
- podíl id. 1/2 p. č. 1924/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 79 od Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská
700, 768 33 Morkovice, IČ 25571095 za cenu ve výši 5.500 Kč;
b)
- p. č. 1924/40, ostatní plocha,
- p. č. 1924/26, ostatní plocha,
- p. č. 1924/97, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 458 od Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská
700, 768 33 Morkovice, IČ 25571095, za cenu ve výši 5.560 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u
Litenčic:
- p. č. 625/139, ostatní plocha,
- p. č. 625/141, ostatní plocha,
- p. č. 625/147, ostatní plocha,
- p. č. 685/2, ostatní plocha,
- p. č. 688/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 103 od Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská
700, 768 33 Morkovice, IČ 25571095 za cenu ve výši 7.240 Kč;
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22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou:
- p. č. 1581/80, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 233 od Josefa Šrámka, bytem Střítež nad Bečvou 51, 756 52
Střítež nad Bečvou, Aleny Šrámkové, bytem Střítež nad Bečvou 51, 756 52 Střítež
nad Bečvou za cenu ve výši 3.360 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Lázy u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 344/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 48 od Petra Adámka, bytem Luční 1990, 755 01 Vsetín za
cenu ve výši 5.840 Kč;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 730/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 70 od Ing. Pavla Klvani, bytem Němetice 61, 756 43 Kelč,
Miroslavy Klvaňové, bytem Němetice 61, 756 43 Kelč za cenu ve výši 3.320 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička II:
- p. č. 736/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 93 od Jana Hurtíka, bytem Bystřička 23, 756 24 Bystřička za
cenu ve výši 6.720 Kč;
26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u
Valašského Meziříčí:
- p. č. 1071/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 428 od Jaroslava Fialy, bytem Masarykovo náměstí 96, 753
01 Hranice za cenu ve výši 57.000 Kč;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
a)
- p. č. st. 1082/1, zastavěná plocha,
- p. č. 2372/13, ostatní plocha,
- p. č. 2372/14, ostatní plocha,
- p. č. 2377/7, ostatní plocha,
- p. č. 5310/36, ostatní plocha,
- p. č. 5310/37, ostatní plocha,
- p. č. 5310/39, ostatní plocha,
- p. č. 5310/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 91 od Vladimíra Žambocha, bytem Hošťálková 520, 756 22
Hošťálková u Vsetína za cenu ve výši 68.750 Kč;
b)
- p. č. 5193/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 86 od Milana Kachtíka, bytem Hošťálková 280, 756 22
Hošťálková u Vsetína, Hany Katrušákové, bytem Hošťálková 571, 756 22
Hošťálková u Vsetína za cenu ve výši 2.800 Kč;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
a)
- p. č. 1489/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1467 od Petra Chrásteckého, bytem Sportovní 171, 756 05
Karolinka za cenu ve výši 7.080 Kč;
b)
- p. č. 1562/2, ostatní plocha,
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- p. č. 1565/2, ostatní plocha,
- p. č. 1596/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1888 od Jana Chrásteckého, bytem Nový Hrozenkov 20, 756
04 Nový Hrozenkov za cenu ve výši 7.680 Kč;
c)
- p. č. 1566/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 463 od Emilie Chrástecké, bytem Nový Hrozenkov 20, 756 04
Nový Hrozenkov za cenu ve výši 3.600 Kč;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 6016/75, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 256 od manželů Aloise a Marie Halamíčkových, oba bytem
Solanec pod Soláněm 614, 756 62 Hutisko-Solanec za cenu ve výši 21.520 Kč;
b)
- p. č. 5181/5, ostatní plocha,
- p. č. 6016/123, ostatní plocha,
- p. č. 6016/128, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1675 od Petra Skalíka, bytem Beskydská 785/1, 736 01
Havířov 1 za cenu ve výši 45.280 Kč;
c)
- p. č. 6016/162, ostatní plocha,
- p. č. 6016/164, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1021 od Antonína Šuláka, bytem Halenkov 324, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 46.240 Kč;
d)
- p. č. 6016/135, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1659 od manželů Stanislava a Ludmily Zavičákových, oba
bytem Halenkov 726, 756 03 Halenkov za cenu ve výši 4.360 Kč;
e)
- p. č. 6016/88, ostatní plocha,
- p. č. 6016/90, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1360 od manželů Jindřicha a Ludmily Tkadlecových, oba
bytem Halenkov 674, 756 03 Halenkov za cenu ve výši 8.520 Kč;
f)
- p. č. 6016/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 634 od Ludmily Koňaříkové, bytem Halenkov 40, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 640 Kč;
g)
- p. č. 6016/62, ostatní plocha,
- p. č. 6016/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1806 od Petra Chovanečka, bytem Halenkov 767, 756 03
Halenkov, Jany Chovanečkové, bytem Halenkov 767, 756 03 Halenkov za cenu ve
výši 3.480 Kč;
h)
- p. č. 6016/91, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1419 od Anny Orságové, bytem Štěpánská 1887, 755 01
Vsetín 1 za cenu ve výši 28.800 Kč;
i)
- p. č. 6016/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2086 od manželů Pavla a Boženy Šulákových, oba bytem
Nový Hrozenkov 424, 756 04 Nový Hrozenkov za cenu ve výši 560 Kč;
j)
- p. č. 6016/125, ostatní plocha,
- p. č. 6016/131, ostatní plocha,
- p. č. 6016/133, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 133 od Michala Tlaška, bytem Kobylská 674, 756 05 Karolinka
za cenu ve výši 16.800 Kč;
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k)
- p. č. 6016/93, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1076 od Ludmily Orságové, bytem Halenkov 283, 756 03
Halenkov za cenu ve výši 2.680 Kč;
30. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč - Nové Město:
- p. č. 2051/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 269 od Anny Janečkové, bytem Pod Žamboškou 1580, 755 01
Vsetín za cenu ve výši 3.360 Kč;
31. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudimov:
a)
- p. č. 2310/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 240 od Marty Hájkové, bytem Rudimov 8, 763 21 Slavičín,
Hany Měřičkové, bytem U Zahrádek 476, 763 21 Slavičín, Ludmily Ševčíkové,
bytem Šanov 175, 763 21 Slavičín, za cenu ve výši 520 Kč;
b)
- p. č. 2310/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 280 od Ing. Pavla Kubiše, bytem Komňa č. evid. 7, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 5.640 Kč;
32. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4578/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 186 od Ladislava Mikla, bytem Hřivínův Újezd 181, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 150 Kč;
33. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Provodov a k. ú. Provodov na
Moravě:
- p. č. 1815/3, ostatní plocha,
- p. č. 1815/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 50 od Marie Javoříkové, bytem Smetanova 1399, 763 61
Napajedla, Anny Kratochvílové, bytem Pod Stráží 364, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí za cenu ve výši 11.040 Kč;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- p. č. 2611/74, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 909 od manželů Karla a Marcely Nutilových, oba bytem
Benešovo nábřeží 3945, 760 01 Zlín 1 za cenu ve výši 40 Kč;
b)
- p. č. 2611/77, ostatní plocha,
- p. č. 2611/79, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 365 od Břetislava Marka, bytem Václavská 330, Kudlov, 760
01 Zlín za cenu ve výši 5.600 Kč;
c)
- p. č. 32196/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 231 od Rostislava Máčaly, bytem Pradlisko 18, Ludkovice,
763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 1.640 Kč;
d)
- p. č. 32197/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 229 od manželů Aloise a Zdeňky Štěpánů, oba bytem
Pradlisko 13, Ludkovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 4.240 Kč;
35. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sehradice:
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- p. č. 2782/18, ostatní plocha,
- p. č. 2782/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 215 od manželů Stanislava a Marie Žebráčkových, oba bytem
Sehradice 51, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši 5.680 Kč;
36. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 2251/101, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1367 od Marie Bětíkové, bytem Leoše Janáčka 201,
Pozlovice, 763 26 Luhačovice, Evy Šůstkové, bytem A. Václavíka 659, 763 26
Luhačovice za cenu ve výši 1.320 Kč;
37. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 31780/1, ostatní plocha,
- p. č. 31841, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 34 od Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602
00 Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 109.000 Kč;
38. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
a)
- p. č. 5425/48, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 121 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 61.250 Kč;
b)
- p. č. 5424/91, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1576 od ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106,
501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 59.800 Kč;
39. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březolupy:
p. č. 4823/7, ostatní plocha,
p. č. 4823/9, ostatní plocha,
p. č. 4823/15, ostatní plocha,
p. č. 4823/18, ostatní plocha,
p. č. 4823/13, ostatní plocha,
p. č. 4823/12, ostatní plocha,
p. č. 4823/5, ostatní plocha,
p. č. 4823/2, ostatní plocha,
p. č. 4823/8, ostatní plocha,
p. č. 4823/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1574 od JUDr. Blanky Ježkové, bytem Ostrožská Lhota 7, 687
23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 1.011.500 Kč za podmínek dle přílohy 069412-P01;
II. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0529/Z18/07 ze dne 20.06.2007 - bod II. w) 13.;
- č. 0634/Z19/12 ze dne 14.03.2012 - bod B. 1.;
- č. 0682/Z20/12 ze dne 13.06.2012 - bod B. 16. a);
předává
po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje:
- nemovitosti uvedené v bodech A. 1. - 5. a), A. 6. - 8. a B. tohoto usnesení k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860;
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- nemovitost uvedenou v bodu A. 5. b) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, F. Vančury 3695,
767 01 Kroměříž, IČ 47935928.

7.

Dotace obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh na uzavření smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace s uvedenými obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za
uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu Krajského operačního a
informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné
vybavení v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0693-12-P01:
a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 26.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 5.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 21.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 18.000 Kč,
5. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 16.000 Kč,
6. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 18.000 Kč,
7. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 35.000 Kč,
8. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 15.000 Kč,
9. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 30.000 Kč,
10. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 30.000 Kč,
11. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 6.000 Kč,
12. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 17.000 Kč,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 40.000 Kč,
14. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 40.000 Kč,
15. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 25.000 Kč,
16. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 30.000 Kč,
17. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 110.000 Kč,
18. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 30.000 Kč,
19. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 30.000 Kč,
20. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 5.000 Kč,
21. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 25.000 Kč,
22. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 25.000 Kč,
23. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 15.000 Kč;
b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 11.000 Kč,
2. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 10.000,
3. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 10.000 Kč,
4. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 3.000 Kč,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 8.000 Kč,
6. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 6.000 Kč,
7. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 9.000 Kč,
8. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 15.000 Kč,
9. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 5.000 Kč,
10. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 5.000 Kč,
11. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 9.000 Kč,
12. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 6.000 Kč,
13. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 10.000 Kč,
14. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 11.000 Kč,
15. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 8.000 Kč,
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16. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 17.000 Kč,
17. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 10.000 Kč,
18. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 10.000 Kč,
19. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 5.000 Kč,
20. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 10.000 Kč,
21. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 9.000 Kč,
22. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 10.000 Kč,
23. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 12.000 Kč,
24. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 5.000 Kč,
25. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 7.000 Kč,
26. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 8.000 Kč,
28. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 12.000 Kč,
29. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 15.000 Kč,
30. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 6.000 Kč,
31. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 5.000 Kč,
32. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 11.000 Kč,
33. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 8.000 Kč,
34. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 9.000 Kč,
35. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 8.000 Kč,
36. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 5.000 Kč,
37. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 5.000 Kč,
38. město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 5.000 Kč,
39. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 3.000 Kč,
40. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 11.000 Kč,
41. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 7.000 Kč,
42. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 10.000 Kč,
43. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 7.000 Kč,
44. obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, ve výši 9.000 Kč,
45. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 9.000 Kč,
46. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 6.000 Kč,
47. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 11.000 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 6.000 Kč,
2. obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, ve výši 3.000 Kč
3. obec Bratřejov, IČ 00283801, ve výši 3.000 Kč,
4. obec Břest, IČ 00287105, ve výši 3.000 Kč,
5. obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 5.000 Kč,
6. obec Dolní Bečva, IČ 00303747, ve výši 3.000 Kč,
7. obec Dolní Němčí, IČ 00290904, ve výši 4.000 Kč,
8. obec Držková, IČ 00568546, ve výši 3.000 Kč,
9. obec Korytná, IČ 00291030, ve výši 5.000 Kč,
10. obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 5.000 Kč,
11. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 6.000 Kč,
12. obec Ostrožská Nová Ves, IČ 00291200, ve výši 3.000 Kč,
13. obec Pitín, IČ 00291234, ve výši 3.000 Kč,
14. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 5.000 Kč,
15. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 4.000 Kč,
16. město Uherský Brod, IČ 00291463, ve výši 3.000 Kč,
17. obec Ústí, IČ 00851825, ve výši 3.000 Kč,
18. obec Vlčková, IČ 00568767, ve výši 3.000 Kč,
19. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 7.000 Kč,
20. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 3.000 Kč,
21. obec Žeranovice, IČ 00287971, ve výši 3.000 Kč.
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8.

Porušení rozpočtové kázně - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R17/12

ukládá
1. Základní umělecké škole Uherský Ostroh, Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh,
IČ 46254277, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 2.880 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 11/2012, uvedeného v příloze č. 0695-12-P03;
2. Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46254323, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 1.500 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 12/2012, uvedeného v příloze č. 0695-12-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady:
1. odvodu ve výši 400.000 Kč, vyměřeného městu Morkovice-Slížany, Náměstí
115, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ 00287504, Platebním výměrem č. 17/2012 na
odvod za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0695-12-P08
2. penále ve výši 98.400 Kč, vyměřeného městu Morkovice-Slížany, Náměstí 115,
768 33 Morkovice-Slížany, IČ 00287504, Platebním výměrem č. 19/2012 Kč na
penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0695-12-P09;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0156/2012, dle přílohy č. 0695-12-P12.

9.

PO - platové výměry, vzdání se pracovního místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R17/12

stanovuje
s účinností od 01.09.2012 plat:
1. Mgr. Michalu Gergelovi, řediteli Gymnázia Jana Amose Komenského a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle
přílohy č. 0692-12-P01,
2. Mgr. Jaromíru Navrátilovi, řediteli příspěvkové organizace Sociální služby
Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0692-12-P02;
bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Mgr. Blaženy Kubíčkové, ředitelky Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č. 0692-12-P03.
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10.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R17/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 0/0315/2010/EKO uzavřenou mezi
Zlínským krajem a obchodní společností Industry Servis ZK, a. s, se sídlem
Holešov, Tovární 1268, PSČ 769 01, IČ 63080303, dle přílohy č. 0681-12-P01;
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
oprávněného POKART spol. s r. o. se sídlem Ostrava-Poruba, Josefa Skupy 1708,
PSČ 708 00, IČ 25574311, dle přílohy č. 0681-12-P02;
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
krajem a společností JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ 27689841, dle přílohy č. 0681-12-P04;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic,
a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl B, vložka 2322,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
a) zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemkových parcelách p. č. 430, p. č. 433/12, p. č. 434, p. č. 435, p. č.
455, p. č. 474/12, p. č. 474/42, p. č. 474/43, p. č. 484/13, p. č. 941, p. č. 945, p. č.
948/1, p. č. 954, p. č. 957/2, p. č. 1020, p. č. 1025/1, p. č. 1027 a p. č. 454 v k. ú.
Všetuly, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1249-37/2010 ze dne 15.04.2010,
na dobu existence stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 19.564,80 Kč včetně
DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí společnost
Telefónica Czech Republic, a. s.,
b) zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemkové parcele p. č. 1009/7 v k. ú. Všetuly, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1249-37/2010 ze dne 15.04.2010, na dobu existence
stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 1.268,40 Kč včetně DPH, s tím, že
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí společnost Telefónica
Czech Republic, a. s.,
c) zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemkových parcelách p. č. 458, p. č. 474/11, p. č. 474/58, p. č. 474/76,
p. č. 484/8, p. č. 493/5, p. č. 955/3, p. č. 955/4, a p. č. 1063 v k. ú. Všetuly, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 1343-56/2012 ze dne 07.05.2012, na dobu
existence stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 4.420,80 Kč včetně DPH, s tím,
že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí společnost Telefónica
Czech Republic, a. s.;
5. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 0/0776/2007/EKO uzavřené mezi
Zlínským krajem a obchodní společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešov, Tovární 1268, PSČ 769 01, IČ 63080303, dle přílohy č. 0681-12-P05;
6. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/0165/2011/INV, uzavřené dne
15.02.2011 mezi Zlínským krajem a společností CENTROPROJEKT a. s., se
sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 26907241, dle přílohy č. 0681-12-P06;
7. uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. D/2521/2008/INV, uzavřené dne
10.10.2008 mezi Zlínským krajem a společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem
Národní 10, 113 19, Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 0681-12-P07;
8. záměr pronájmu budovy bez čp/če na pozemku p. č. 2760/20 a parkoviště na
části pozemku p. č. 2760/58, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro
obec a k. ú. Holešov dle situace v příloze č. 0689-12-P08;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského Kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0038/2012 dle
přílohy č. 0681-12-P09.

11.

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R17/12

bere na vědomí
zprávu o probíhající přípravě a realizaci SPZ Holešov, dle přílohy č. 0689-12-P04;
schvaluje
1. podání žaloby na náhradu škody proti Ing. Zdeňku Vackovi, nar. 10.04.1949,
bytem Míru 312, 769 01, Holešov-Všetuly, dle přílohy č. 0689-12-P01;
2. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Zlínským krajem a JUDr.
Bronislavou Orbesovou, advokátem, č. opr. ČAK 02619, se sídlem Štefánikova
5462, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0689-12-P02;
3. plnou moc k zastupování za Zlínský kraj pro JUDr. Bronislavu Orbesovou,
advokátku, č. opr. ČAK 02619, se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0689-12-P03.

12.

SPZ Holešov - sanace kanalizace - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R17/12

schvaluje
zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPZ Holešov – sanace
kanalizace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0679-12-P02
až č. 0679-12-P10, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0679-12-P11 a
současným uveřejněním zadávacích podmínek na profilu Zlínského kraje;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jakub Černoch, Ing. Věra Fousková,
Ing. Zbyšek Lukáš, Martina Chovancová Hromečková, DiS, Ing. Aleš Houserek,
Ing. Silvie Pochtiolová, Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ing. Rostislav Folta a
náhradníky - Jiří Němec, Ing. Zuzana Říhová, Ing. Hana Soukupová, Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Rostislav Večeřa, Mgr. Jan Hana, Ing.
Alois Zaňka;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jakub Černoch, Ing. Věra Fousková, Ing.
Zbyšek Lukáš, Martina Chovancová Hromečková, DiS, Ing. Aleš Houserek, Ing.
Silvie Pochtiolová, Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ing. Rostislav Folta, a náhradníky Jiří Němec, Ing. Zuzana Říhová, Ing. Hana Soukupová, Mgr. Zdeňka Foltýnová,
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. Rostislav Večeřa, Mgr. Jan Hana, Ing. Alois Zaňka;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce „SPZ Holešov – sanace kanalizace“ podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění
přílohy č. 0679-12-P01.

13.

Projekt "14|15 BAŤŮV INSTITUT" - dodatek č. 1 ROP Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R17/12

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o realizaci Konceptu pro podoblast podpory
2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny s názvem „Koncept řešení revitalizace části
bývalého areálu firmy Baťa“ z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava s Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Morava IČ 75084911, dle přílohy č. 0683-12-P01.
2. podání přihlášky ochranné známky loga 14|15 BAŤŮV INSTITUT se žádostí o
zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedených Úřadem
průmyslového vlastnictví dle příloh č. 0683-12-P02 a č. 0682-12-P03.

14.

Zdravotnictví - Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Centrální objekt - příprava
projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R17/12

souhlasí
1. se záměrem prodeje projektové dokumentace s názvem „Krajská nemocnice T.
Bati, Interní pavilon – studie I. a II. etapy rozvoje nemocnice“ Krajské nemocnici T.
Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989;
2. se záměrem prodeje projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a
projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně pravomocného rozhodnutí
o umístění stavby a stavebního povolení akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Centrální objekt, 0. etapa" Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989.

15.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - tepelné hospodářství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R17/12

bere na vědomí
1. vyhlášení XXXVIII. výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 oblast podpory Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí dle přílohy č. 0687-12P01;

29/54

R17/12

2. doporučené řešení rekonstrukce tepelného hospodářství Kroměřížské nemocnici
a. s., dle přílohy č. 0687-12-P02;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce s názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. rekonstrukce tepelného hospodářství”;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci
„Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství” se
společností AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o., Drnovská 51/2,
682 01 Vyškov, IČ 60748982, dle přílohy č. 0687-12-P03;
pověřuje
Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracováním a
předložením projektové žádosti, včetně všech povinných příloh do Operačního
programu Životní prostředí, prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí, v termínu do 31.08.2012 na akci „Kroměřížská nemocnice a. s. –
rekonstrukce tepelného hospodářství“;
ukládá
vedoucímu Odboru investic, v součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s., v souladu s OP Životní prostředí předložit návrh investičního záměru
v termínu do 17.09.2012.

16.

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R17/12

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
695/3/170/120/06/10 – 03/07/12 "Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce
kuchyně" dle přílohy č. 0688-12-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
866/3/170/155/03/12 – 01/07/12 "Kroměřížská nemocnice a. s. - budova A stavební úpravy centrální sterilizace" dle přílohy č. 0688-12-P02;
zplnomocňuje
společnost LT PROJEKT a. s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČ 29220785, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby
(akce) "Kroměřížská nemocnice a. s. - budova A - stavební úpravy centrální
sterilizace", dle přílohy č. 0688-12-P03.

30/54

R17/12

17.

Zdravotnictví - Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R17/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Kojenecké a
dětské centrum, Valašské Meziříčí - oprava budov", dle přílohy č. 0680-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Kojenecké a dětské
centrum, Valašské Meziříčí - oprava budov“, kterou předložila společnost
LISONĚK, s. r. o., se sídlem Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod, IČ 25345168;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností LISONĚK, s. r. o., se sídlem Stolařská
491, 688 01 Uherský Brod, IČ 25345168, dle přílohy č. 0680 -12-P02.

18.

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R17/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - projektová dokumentace" dle
přílohy č. 0690-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Domov pro seniory
Jasenka, Vsetín - projektová dokumentace", kterou předložil dodavatel IDOP
Olomouc, akciová společnost, se sídlem Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc, IČ
18050077;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem IDOP Olomouc, akciová společnost, se
sídlem Řepčínská 234/82, 77900 Olomouc, IČ 18050077, dle přílohy č. 0690-12P02.

19.

Veřejná zakázka "Koncové prvky projektu IVVS ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R17/12

bere na vědomí
protokoly o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Koncové prvky
projektu IVVS ZK" - dodávka dle přílohy č. 0685-12-P01 a č. 0685-12-P02;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem „Koncové
prvky projektu IVVS ZK“ dle přílohy č. 0685-12-P02;
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2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0685-12-P03 až č. 0685-12-P09 pro výzvu
zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení
k podání nabídky;
jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: Ing. Karel
Malinovský, Ing. Diana Pavlíčková, Mgr. Libor Fusek, Ing. Martin Macenauer, Ing.
Marie Krajcarová, Bc. Jan Pšeja, Ing. Magdalena Špiritová, Ing. Jan Kováč, Ing.
Ivana Kapsiová, Ing. Kamil Válek, Ing. Lumír Lacka, Ing. Radomír Slovák, Ing.
Václav Valčík, Mgr. Jana Fúsiková, Ing. Jiří Žůrek, Ing. Milan Kladníček, a
náhradníky - Ing. Robert Pekaj, Ing. Jana Koldová, Martina Chovancová
Hromečková, DiS, Antonín Pařízek, Mgr. Ivo Michálek, Ing. Marcela Plačková, Ing.
Jiří Šůstek, Ing. František Žák, Ing. Jana Konečná, Ing. Pavel Chramosta, Ing. Jiří
Paluřík, Miloslav Kulíšek, Ing. Rostislav Frydrych, Ing. Ladislav Baroň, Ing. Tomáš
Křepelka, Ing. Vít Novák.

20.

Aktualizace č. 1 analýzy území v rámci podoblasti podpory 3.1.2
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R17/12

schvaluje
aktualizaci č. 1 dokumentu „Analýza absorpční kapacity a podmínek specifické
výzvy ROP NUTS II Střední Morava ve vazbě na Integrovaný operační program,
oblast podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví pro
oblast Kroměříž“ včetně projektových záměrů v souladu s přílohami č. 0682-12P01 až č. 0682-12-P04.

21.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa–Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 0666-12-P01;
b) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 0666-12-P02;
c) dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0666-12-P03;
d) dodatek č. 10 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 0666-12P04;
e) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 0666-12-P05;
f) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem FTL-First Transport Lines a. s.,
Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, dle přílohy č. 0666-12-P06;
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g) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VEOLIA TRANSPORT
MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, dle
přílohy č. 0666-12-P07;
h) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Hodonín a. s., Hodonín,
Brněnská 48, IČ 60747536, dle přílohy č. 0666-12-P08;
i) dodatek č. 12 ke smlouvě uzavřené s dopravcem VYDOS BUS a. s., Vyškovměsto, Jiřího Wolkera 416/1, IČ 26950731, dle přílohy č. 0666-12-P09;
2. navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku
veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2012:
a) pro dopravce Karel Housa–Housacar, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ
12296309, navýšení o částku 633.000 Kč na celkovou částku 15.924.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 3.492.000 Kč na celkovou částku 148.322.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 1.350.000 Kč na celkovou částku 61.972.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště,
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 1.940.000 Kč na celkovou
částku 71.555.000 Kč;
e) pro dopravce FTL-First Transport Lines a. s., Prostějov, Letecká 8, IČ
46345850, navýšení o částku 32.000 Kč na celkovou částku 1.208.000 Kč;
f) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009,
navýšení o částku 67.000 Kč na celkovou částku 2.989.000 Kč;
g) pro dopravce VEOLIA TRANSPORT MORAVA a. s., Ostrava-Moravská
Ostrava, Vítkovická 3056/2, IČ 25827405, navýšení o částku 162.000 Kč na
celkovou částku 7.160.000 Kč;
h) pro dopravce ČSAD Hodonín a. s., Hodonín, Brněnská 48, IČ 60747536,
navýšení o částku 4.000 Kč na celkovou částku 396.000 Kč;
i) pro dopravce VYDOS BUS a. s., Vyškov-město, Jiřího Wolkera 416/1, IČ
26950731, navýšení o částku 7.000 Kč na celkovou částku 607.000 Kč.

22.

Doprava - investiční záměry, dodatky IZ, změna investičního fondu č. 6

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R17/12

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 891/3/110/198/06/12 k provedení díla "Silnice III/4894:
Trnava, Horní konec, sesuv", o celkových nákladech 2.253.000 Kč, dle přílohy č.
0661-12-P02;
A2) investiční záměr č. 890/3/110/197/06/12 k provedení díla "Silnice II/490 a
III/49030: Uherský Brod, okružní křižovatka u Pivovaru Janáček", o celkových
nákladech 7.340.000 Kč, dle přílohy č. 0661-12-P04;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 863/3/110/193/03/12 - 01/06/12 k
provedení díla "Silnice III/4915: Všemina, most ev. č. 4915-6", o celkových
nákladech 6.411.000 Kč, dle přílohy č. 0661-12-P06;
B2) dodatek č. 1 investičního záměru č. 823/3/110/185/10/11- 01/06/12 k
provedení díla "Silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek", o celkových nákladech
14.579.000 Kč, dle přílohy č. 0661-12-P08;
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C. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2012, dle přílohy č. 066112-P09.

23.

Doprava - převod práva hospodaření k pozemku - Loučka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R17/12

ruší
právo hospodaření k pozemku p. č. 781/78, ostatní plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 261 pro obec Loučka a k. ú. Loučka I, pro Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, Zlín, 760 01 Zlín, IČ
70934860;
předává
k hospodaření Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem v
Loučce 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 70850895, pozemek p. č.
781/78, ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec Loučka a k.
ú. Loučka I.

24.

Doprava - dodatek č. 14 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 14 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh
č. 0663-12-P01 a č. 0663-12-P02.

25.

KORIS - zrušení zadávacího řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R17/12

bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení zadávacího řízení
ve veřejné zakázce „Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 0665-12-P01;
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ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje ve spolupráci s Odborem dopravy a
Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. předložit Radě Zlínského
kraje nový postup řešení realizace odbavovacího, řídícího a informačního systému
veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji v termínu do 03.09.2012.

26.

Nařízení Zlínského kraje - stanovení neudržovaných úseků silnic ve Zlínském
kraji v zimním období

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R17/12

schvaluje
nařízení Zlínského kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území Zlínského kraje,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, dle příloh č. 0662-12-P01 až č. 0662-12-P01d.

27.

Kultura - převod mezi fondy, změna investičního fondu v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R17/12

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, k posílení investičního fondu
ve výši 103.000 Kč, dle přílohy č. 0710-12-P02;
schvaluje
změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2012, dle přílohy č.
0710-12-P01.

28.

Kultura - navýšení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R17/12

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodni
Moravy, IČ 00089982, o 143.000 Kč na celkovou výši 25.360.061 Kč dle přílohy č.
0715-12-P01.
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29.

Kultura - smlouvy Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R17/12

bere na vědomí
smlouvu o nájmu dle přílohy č. 0712-12-P03 a smlouvu o pronájmu nebytových
prostor vč. dodatku č. 1 dle příloh č. 0712-12-P04 a č. 0712-12-P05 uzavřené
Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574.

30.

Projekt "Lidová stavba roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R17/12

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve
Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví paní PhDr.
Daně Daňové, Jasenná 217, 763 12 Vizovice, paní Libuši Kovářové, Jasenná 258,
763 12 Vizovice, paní Zdeňce Turkové, Jasenná 259, 763 12 Vizovice, za stavební
obnovu stavby fojtství č. p. 60 v Jasenné na pozemku parcela st. č. 88/4 k. ú.
Jasenná na Moravě;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníkům stavby fojtství č. p. 60 v
Jasenné na pozemku parcela st. č. 88/4 k. ú. Jasenná na Moravě
1. PhDr. Daně Daňové, Jasenná 217, 763 12 Vizovice
2. Libuši Kovářové, Jasenná 258, 763 12 Vizovice
3. Zdeňce Turkové, Jasenná 259, 763 12 Vizovice
dle přílohy č. 0716-12-P02.

31.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R17/12

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2012 v členění:
1. Hana Bolcková, Tolstého 1135, 757 01 Valašské Meziříčí
- 100.000 Kč
Měšťanský dům č. p. 106, Valašské Meziříčí - město
2. Petr Škrabal, Slavíkova 1760/27, 708 00 Ostrava - Poruba a Helena Česaná, U
Roháčových kasáren 479/24, 100 00 Praha 10 - Vršovice a Jan Doškář, U
Roháčových kasáren 479/24, 100 00 Praha 10 - Vršovice a Marie Vrátníková,
Hálkova 825/6, 757 01 Valašské Meziříčí 1
- 100.000 Kč
Měšťanský dům č. p. 89, Valašské Meziříčí - město
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3. Ho Van Loi, Zahradní 873, 768 24 Hulín a Vu Quy Don a Vu Thi Ngan, Kelč 15,
756 43 Kelč
- 200.000 Kč
Dům č. p. 15, Kelč
4. Jarmila Semeráková, Sečská 1853/23, 100 00 Praha 10 - Strašnice
- 20.000 Kč
Dům č. p. 256, Vizovice;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2012 v členění:
1. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40, 769 01 Holešov
IČ 47930217
- 100.000 Kč
Boční oltář Zvěstování Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Holešov
2. Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných
bratří, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno - střed - Štýřice
IČ 44995776
- 258.000 Kč
Klášter Milosrdných bratří č. p. 467, Vizovice
3. Patrius, a.s., Velké náměstí 110, 767 01 Kroměříž 1
IČ 26235358
- 429.999 Kč
Měšťanský dům č. p. 110, Velké náměstí, Kroměříž
4. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471
- 241.141 Kč
Činžovní dům č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
5. Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod 1
IČ 00291463
- 55.860 Kč
Radnice č. p. 100, Uherský Brod
b) navýšení neinvestiční dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2012 Městskému divadlu Zlín, p.
o., tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín IČ 00094838 na obnovu kulturní památky
Městského divadla ve Zlíně č. p. 4091 a 3354 o částku 40.000 Kč na celkovou
částku 379.000 Kč.
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32.

HYJÉ koně Zlínského kraje, o. p. s. - dodatek č. 2 ke smlouvě č.
2608/2011/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/2608/2011/STR s HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s., IČ 28273796, dle přílohy
č. 0711-12-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0164/2012 dle přílohy č. 0711-12-P03.

33.

Koordinace a řízení IPRU Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska aktualizace aktivit projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R17/12

schvaluje
aktualizaci č.1 aktivit projektu "Koordinace a řízení IPRU Horního Vsacka,
Luhačovicka a Rožnovska", reg. č. CZ.1.12/4.2.00/08.00596 dle aktualizovaného
projektového záměru uvedeného v příloze č. 0713-12-P01 a dle specifikace aktivit
projektu uvedené v příloze č. 0713-12-P02.

34.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0672-12-P01.

35.

Rozpočtové opatření - přesun fin. prostředků v rámci Odboru životního
prostředí a zemědělství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R17/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0166/2012 dle přílohy č. 0671-12-P01.
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36.

Veřejná zakázka "Pasportizace území rozlivů a odvodňovacích zařízení s
koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni v úseku řeky Moravy
Otrokovice-Uherský Ostroh"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R17/12

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky "Pasportizace území rozlivů a
odvodňovacích zařízení s koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni v
úseku řeky Moravy Otrokovice-Uherský Ostroh" dle přílohy č. 0674-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost SINDLAR EU s. r. o.,
se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ 25967754, jednající jako
vedoucí účastník sdružení SINDLAR Group;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností SINDLAR EU s. r. o., se sídlem Na Brně
372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ 25967754, jednající jako vedoucí účastník
sdružení SINDLAR Group, dle přílohy č. 0674-12-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství předložit k podpisu smlouvu
o dílo s vybraným uchazečem dle přílohy č. 0674-12-P02 v termínu do 23.08.2012.

37.

Vesnice roku 2012 ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R17/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0158/2012 dle přílohy č. 0673-12-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí dotací obcím oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku
2012:
1. obci Žlutava, IČ 00284734, vítězi soutěže Vesnice roku 2012, dotaci ve výši
1.100.000 Kč, z toho 375.000 Kč investiční dotaci na nákup komunální techniky a
725.000 Kč neinvestiční dotaci na financování oslav a slavnostního vyhlášení
vítězů Vesnice roku 2012 ve Zlínském kraji, na opravu třídy MŠ Žlutava č. p. 305,
na nákup DDHM - křovinořez a nábytek pro sokolovnu;
2. obci Lužná, IČ 00304077, investiční dotaci ve výši 600.000 Kč na chodník a
přechod pro chodce v obci Lužná;
3. obci Vysoké Pole, IČ 00284700, investiční dotaci ve výši 450.000 Kč na
přístavbu a stavební úpravy budovy 118, I. etapa - rekonstrukce střechy;
4. obci Machová, IČ 00568651, investiční dotaci ve výši 200.000 Kč na výměnu
plynového kotle v kulturním domě Machová a rozšíření bezdrátového rozhlasu v
obci Machová;
5. obci Pitín, IČ 00291234, neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč na dokoupení
vybavení pro kulturní a společenské akce;
6. obci Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč
na nákup knih;
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7. obci Poteč, IČ 00568694, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na rozvoj
kulturního a společenského života v Poteči - vybavení dětských hřišť a drobné
zařízení na prezentaci kulturního a společenského života v obci;
8. obci Bystřice pod Lopeníkem, IČ 00290874, neinvestiční dotaci ve výši 20.000
Kč na obnovu bystřických krojů.
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0037/2012 dle přílohy č. 0673-12-P04.

38.

Dotace v oblasti sociálních služeb, dotace obci na výkon opatrovnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R17/12

schvaluje
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů
sociálních služeb v celkové výši 750.000 Kč v členění:
a) Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 319/21, Valašské
Meziříčí, IČ 47863561
identifikátor 6633109 - Osobní asistence - 41.000 Kč,
b) Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Strmá 34, Vsetín, IČ 73633178
identifikátor 7370148 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 100.000 Kč,
c) Domov Jitka, o. p. s., Jasenická 1362, Vsetín, IČ 28634764
identifikátor 7134850 - Týdenní stacionáře - 81.000 Kč,
d) Dotek o. p. s., Pardubská 1194, Vizovice, IČ 27664333
identifikátor 4879046 - Odlehčovací služby - 10.000 Kč,
e) Charita Holešov, nám. Svobody 97/2, Holešov, IČ 47930063
identifikátor 3052202 - Pečovatelská služba - 100.000 Kč,
f) Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618
identifikátor 1187474 - Centra denních služeb - 30.000 Kč,
g) Charita Svaté rodiny Luhačovice, Hradisko 100, Luhačovice, IČ 73633071
identifikátor 2525222 - Pečovatelská služba - 75.000 Kč,
h) Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124, Nový Hrozenkov,
IČ 48773514
identifikátor 9551918 - Osobní asistence - 103.000 Kč,
ch) Modrý kříž v České republice o. s., Šadový 311, Dolní Žukov, Český Těšín, IČ
26641178
identifikátor 7010831 - Služby následné péče - 88.000 Kč,
i) Podané ruce, o. s. - Projekt OsA, Zborovská 465, Místek, Frýdek-Místek, IČ
70632596
identifikátor 9781801 - Osobní asistence - 20.000 Kč,
j) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 1695/21,
Nové Město, Praha, IČ 65399447
identifikátor 4554699 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením - 30.000 Kč,
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k) Zdislava Vsetín, o. p. s., Tyršova 1271, Vsetín, IČ 26870011
identifikátor 4198127 - Denní stacionáře - 22.000 Kč,
identifikátor 4730024 - Pečovatelská služba - 50.000 Kč;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0155/2012 dle přílohy č. 0709-12-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů
sociálních služeb v celkové výši 3.111.000 Kč v členění:
a) AGARTA o. s., Ohrada 1879, Vsetín, IČ 27002438
identifikátor 9914652 - Terénní programy - 66.000 Kč,
b) Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Bílého 80/9, Stránice,
Brno, IČ 00406431
identifikátor 9144170 - Chráněné bydlení - 700.000 Kč,
c) Diakonie ČCE-Hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, IČ
73632783
identifikátor 4336897 - Odlehčovací služby - 225.000 Kč,
identifikátor 6637286 - Domovy se zvláštním režimem - 230.000 Kč,
identifikátor 6338181 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče - 230.000 Kč,
d) Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, Otrokovice, IČ 46276262
identifikátor 4645805 - Domovy pro seniory - 400.000 Kč,
e) Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
identifikátor 2193113 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 83.000 Kč,
identifikátor 5607581 - Pečovatelská služba - 60.000 Kč,
f) NADĚJE o. s., K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha, IČ 00570931
identifikátor 1840335 - Sociálně terapeutické dílny - 200.000 Kč,
identifikátor 4417297 - Domovy se zvláštním režimem - 240.000 Kč,
identifikátor 6965352 - Denní stacionáře - 150.000 Kč,
g) SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, Školní 1299, Otrokovice, IČ
62180444
identifikátor 3940307 - Odlehčovací služby - 72.000 Kč,
identifikátor 6696436 - Domovy se zvláštním režimem - 155.000 Kč,
h) Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, Zlín, IČ 67028144
identifikátor 7983461 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 100.000 Kč,
ch) Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Horní
náměstí 111, Slavičín, IČ 28269501
identifikátor 4607883 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 200.000 Kč;
2. navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění činnosti poskytovatele
sociálních služeb o100.000 Kč na celkovou částku 235.000 Kč pro Iskérkuobčanské sdružení, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27026094,
identifikátor 9491188 - Sociální rehabilitace za podmínek uvedených v Dodatku č.
1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
dle přílohy č. 0709-12-P02;
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3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování provozních výdajů obce
Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad, IČ 00291536, ve výši 50.000 Kč souvisejících
se zajištěním povinností vyplývajících z výkonu funkce opatrovnictví dle přílohy č.
0709-12-P03.

39.

Sociální služby a doprava - navýšení závazného objemu mzdových nákladů,
poskytnutí neinvestičních dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R17/12

schvaluje
navýšení závazného objemu mzdových nákladů na rok 2012 u příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, na základě žádosti v příloze č.
0705-12-P01, o 17.500 Kč na celkovou výši 23.728.500 Kč, dle přílohy č. 0705-12P02;
bere na vědomí
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí – Všeobecná
pokladní správa, ve výši 65.000 Kč na každou příspěvkovou organizaci, dle přílohy
č. 0705-12-P03 a 0705-12-P04, na částečné pokrytí nákladů spojených se
zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP),
příspěvkovým organizacím:
- Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
- Sociální služby Vsetín, IČ49562827,
- Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941,
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Finančního mechanismu EHP/Norsko,
respektive z ROP Střední Morava ve výši 146.964,06 Kč organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0705-12-P03.

40.

Sociální služby - změny investičních fondů v roce 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R17/12

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, na rok 2012, dle přílohy č. 0703-12-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2012, dle přílohy č. 0703-12P02.
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41.

Sociální služby - změna č. 5 Transformačního plánu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R17/12

schvaluje
změnu č. 5 Transformačního plánu sociální služby typu domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro
osoby se zdravotním postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0707-12-P01.

42.

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 15 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0704-12-P01;
2. dodatek č. 13 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0704-12-P02;
3. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro seniory Loučka, příspěvková
organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0704-12-P03.

44.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ZK
pro období 2013-2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje pro období 2013-2016 ve znění
přílohy č. 0701-12-P01.

45.

Plnění akčních plánů a návrh koncepce prevence kriminality 2012-2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R17/12

bere na vědomí
1. plnění Akčního plánu Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta
2010-2014 za rok 2011 dle přílohy č. 0700-12-P01;
2. plnění Akčního plánu Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta
2009-2011 za rok 2011 dle přílohy č. 0700-12-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci prevence kriminality ve Zlínském
kraji na léta 2012-2016 ve znění přílohy č. 0700-12-P03.

46.

Zdravotnictví - dotace MPSV a MF ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu
na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R17/12

bere na vědomí
1) informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na rok 2012, dle příloh č. 0722-12-P02 a č. 0722-12-P03:
a) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín ve výši 117.072 Kč;
b) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí ve výši 125.280 Kč;
2) informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR –
Všeobecná pokladní správa příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná
služba ZK, p. o., IČ 62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín ve
výši 65.000 Kč, dle přílohy č. 0722-12-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0163/2012 dle přílohy č. 0722-12-P06.

47.

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R17/12

vyslovuje souhlas
1. se změnou č. 1 plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici, a. s., IČ 2766 0915, pro rok 2012, dle přílohy č.
0719-12-P03.

48.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o nájmu - Vsetínská nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R17/12

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0152/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí, a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0718-12-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2012 dle
přílohy č. 0718-12-P02.

49.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R17/12

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou fyzické likvidace, a to antén pro rádiovou
komunikaci z roku 1997, pořizovací cena 194.354 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou prodeje, a to sanitního vozidla Renault
Master 2.5 DCi z roku 2002, reg. značka 1Z4 0958, inv. č. 900088, poř. cena
1.188.506 Kč, zůstatková cena 0 Kč (včetně nosítek s podvozkem), za cenu
minimálně dle znaleckého posudku ve výši 32.000 Kč vč. DPH.

50.

Zdravotnictví - věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R17/12

schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti
Uherskohradišťské nemocnice a. s. se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČ 49562827, strpět na části pozemku p. č. 378/1, ostatní plocha, v k. ú.
Uherské Hradiště v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1982-94/2012 dle přílohy č. 0721-12-P01,
- průjezd a průchod přes zatížený pozemek v souvislosti s provozem výjezdového
stanoviště (Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o),
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 89.640 Kč + DPH a za dalších
podmínek dle smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 0721-12-P02.

51.

Zdravotnictví - záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R17/12

schvaluje
záměr pronájmu budovy č. p. 1195 stojící na pozemku p. č. st. 2375 (podíl id.
23/100) a budovy bez č. p. stojící na pozemku p. č. st. 2374 (podíl id. 23/100), obě
v k. ú. Uherské Hradiště vedeném příslušeným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště na dobu
určitou do 31.12.2025 za cenu v místě a čase obvyklou.
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52.

Školství - dotace ze SR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R17/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0159/2012 dle přílohy č. 0732-12-P01.

53.

Rozpočtové opatření - projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R17/12

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0167/2012 dle přílohy č. 0676-12-P01.

54.

Školství - investiční fondy, odvody, převod z rezervního fondu, smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R17/12

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, k posílení investičního fondu ve
výši 60.000 Kč;
schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2012:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0726-12-P01;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0726-12-P03;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ
61715999, dle přílohy č. 0726-12-P04;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0726-12-P05;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, dle
přílohy č. 0726-12-P06;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, dle přílohy č. 0726-12-P07;
g) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0726-12-P08;
h) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0726-12-P09;
ch) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0726-12-P10;
i) změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0726-12-P11;
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j) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0726-12-P12;
k) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečka a Střední
odborná škola Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0726-12-P33;
l) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 559105, dle
přílohy č.0726-12-P34;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 559504, dle přílohy č. 0726-12-P35;
n) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČ
61716707, dle přílohy č. 0726-12-P36;
o) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, dle přílohy č. 0726-12-P37;
p) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle
přílohy č. 0726-12-P38;
r) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ
47935774, dle přílohy č. 0726-12-P39;
s) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, IČ 843491, dle přílohy č. 0726-12-P40;
t) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 843407, dle přílohy č. 0726-12-P41;
u) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
Valašské Meziříčí, IČ 843504, dle přílohy č. 0726-12-P42;
v) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 559644, dle přílohy č. 0726-12-P43;
w) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0726-12-P44;
x) změnu č. 2 příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ
61716405, dle přílohy č. 0726-12-P45;
y) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské
Hradiště, Palackého náměstí, IČ 60371668, dle přílohy č. 0726-12-P46;
z) změnu č. 1 příspěvkové organizace Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž,
Pilařova 7, IČ 70844534, dle přílohy č. 0726-12-P64.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0160/2012 dle přílohy č. 0726-12-P13;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v termínu do
14.12.2012 příspěvkové organizaci:
1. Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, ve výši 200.000 Kč;
2. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, ve výši 400.000 Kč;
3. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 200.000
Kč;
4. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, ve výši 200.000 Kč;
5. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 900.000 Kč;
6. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 250.000 Kč;
7. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, ve
výši 500.000 Kč;
8. Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, ve výši 300.000 Kč;
9. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, ve výši 200.000 Kč;
10. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 843491, ve výši
200.000 Kč;
11. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 843407, ve výši 440.000 Kč;
12. Obchodní akademie a Vyšší odborní škola Valašské Meziříčí, IČ 843504, ve
výši 440.000 Kč;
13. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
ve výši 520.000 Kč;
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14. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, ve výši 250.000 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci:
a) ve výši 371.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00851663, na realizaci projektu OPVK
"Zvýšení kvality ve vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Vsetín vytvořením a aplikováním
systému multimediálních výukových modulů", dle přílohy č. 0726-12-P14;
b) ve výši 277.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
speciální Kroměříž, IČ 47935928, na realizaci projektu OPVK "Zkvalitnění a
rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami", dle přílohy č. 0726-12-P15;
c) ve výši 220.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola Zlín, Mostní, IČ
61716391, na realizaci projektu OPVK "Do života bez obav", dle přílohy č. 072612-P16;
d) ve výši 180.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola Zlín, Mostní, IČ
61716391, na realizaci projektu OPVK "Krok za krokem k moderní škole", dle
přílohy č. 0726-12-P17;
e) ve výši 184.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, na realizaci projektu OPVK "Vše souvisí se
vším", dle přílohy č. 0726-12-P18;
f) ve výši 180.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, na realizaci projektu OPVK "Odpoledne ve
škole", dle přílohy č. 0726-12-P19;
g) ve výši 700.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu OPVK
"Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás", dle přílohy č. 0726-12-P20;
h) ve výši 200.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na realizaci projektu OPVK
"Modernizace výuky odborných předmětů", dle přílohy č. 0726-12-P21;
i) ve výši 200.000 Kč s příspěvkovou organizací Obchodní akademie Tomáše Bati
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ 00566411, na realizaci projektu OPVK
"Počítačem podporovaná výuka matematiky", dle přílohy č. 0726-12-P22;
j) ve výši 180.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928, na realizaci projektu OPVK "Podpora
integrace žáků se specifickými vzdělávacími požadavky do společnosti,
zkvalitněním jejich vzdělávání a zvýšením jejich šance absolvovat další stupeň
vzdělávání a uplatnit se na trhu práce", dle přílohy č. 0726-12-P23;
k) ve výši 190.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola praktická a
Základní škola speciální Kroměříž, IČ 47934581, na realizaci projektu OPVK
"Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0726-12P24;
l) ve výši 558.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, na realizaci projektu OPVK "Kurzy rozšiřující a zkvalitňující
výuku technických oborů a řemesel", dle přílohy č. 0726-12-P25;
m) ve výši 873.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště Uherský
Brod, IČ 00055107, na realizaci projektu OPVK "Tvorba výukových materiálů pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím ICT a nových vzdělávacích
metod" dle přílohy č. 0726-12-P26;
n) ve výši 273.000 Kč s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci projektu OPVK "Střední školou bez
problémů" dle přílohy č. 0726-12-P27;
o) ve výši 644.000 Kč s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci projektu OPVK "Aplikace současných
vědeckých poznatků v moderním stravování" dle přílohy č. 0726-12-P28;
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p) ve výši 570.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, na realizaci projektu
OPVK "Další vzdělávání pro Vás" dle přílohy č. 0726-12-P29;
q) ve výši 600.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu OPVK
"Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií" dle přílohy č. 0726-12-P30;
r) ve výši 400.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu OPVK
"Propojení odborného školství s praxí" dle přílohy č. 0726-12-P31;
s) ve výši 355.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu OPVK
"Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol" dle přílohy č. 0726-12-P32;
t) ve výši 300.000 Kč s příspěvkovou organizací Krajská pedagogickopsychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín, IČ 61716456, na realizaci projektu "Zajišťování podmínek pro efektivní
poskytování psychologického poradenství ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 072612-P62.

55.

Školství - smlouvy o poskytnutí dotace - Podpora řemesel v odborném
školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R17/12

schvaluje
1. poskytnutí dotace Střední škole služeb, s. r. o., IČ 25500091, ve výši 12.000 Kč
v systému Podpora řemesel v odborném školství dle příloh č. 0725-12-P01 a č.
0725-12-P02;
2. poskytnutí dotace Střední škole MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve výši 137.600
Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství dle příloh č. 0725-12-P03 a č.
0725-12-P04;
3. poskytnutí dotace Střední škole letecké, s. r. o., IČ 26286033, ve výši 154.100
Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství dle příloh č. 0725-12-P05 a č.
0725-12-P06;
4. poskytnutí dotace Střední škole obchodně technické, s.r.o., IČ 26215829, ve
výši 150.800 Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství dle příloh č.
0725-12-P07 a č. 0725-12-P08.

56.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R17/12

schvaluje
vyřazení přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107:
- nákladní automobil AVIA valník s plachtou, inventární číslo 353, rok výroby 1998,
pořizovací cena 993.204 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- speciální skříňový automobil AVIA pro přepravu osob, inventární číslo 282, rok
výroby 1992, pořizovací cena 391.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
a to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.
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57.

Školství - smlouva o užívání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R17/12

schvaluje
uzavření smlouvy o užívání nebytových prostor mezi KULTURNÍM KLUBEM Hulín,
příspěvkovou organizací, IČ 63458837, a příspěvkovou organizací Základní
umělecká škola Hulín, IČ 63458641, a to od 01.09.2012 na dobu neurčitou dle
přílohy č. 0723-12-P01.

58.

Školství - dohoda o užívání pozemků a provedení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dohody o užívání pozemků a
provedení stavby mezi městem Otrokovice, IČ 00284301, Zlínským krajem, IČ
70891320 (investor stavby), a příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Gymnáziem Otrokovice, IČ 61716693, dle přílohy č. 0728-12-P01.

59.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R17/12

schvaluje
podání návrhů na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení u následujících příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem:
1. Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod, IČ 60371714:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola
speciální z 32 na 48 žáků s účinností od 01.09.2012;
2. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola
speciální z 6 na 10 žáků s účinností od 01.09.2012;
3. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Školní družina z 20
na 30 žáků s účinností od 01.09.2012;
4. Základní škola praktická Horní Lideč, IČ 48739235:
zápis nového školského zařízení – Školní družina, nejvyšší povolený počet žáků
10 s účinností od 01.10.2012;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, podat návrhy na zápisy výše uvedených změn v
rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu do 15.08.2012.
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60.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0730-12-P01 až č. 0730-12-P04.

61.

Veřejná zakázka "Organizace Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R17/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem "Organizace Her VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2013" dle přílohy
č. 0731-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel J.D.TOUR & TREND s. r.
o., se sídlem Velehradská 1162, 686 03 Staré Město, IČ 27754448;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem J.D.TOUR & TREND s. r. o., se sídlem
Velehradská 1162, 686 03 Staré Město, IČ 27754448, dle přílohy č. 0731-12-P02.

62.

Veřejná zakázka "Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - dodávka nového
Portálu JÚAP Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R17/12

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - dodávka nového Portálu JÚAP
Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0670-12-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží čp. 1790, 53003 Pardubice IČ 15049248;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží čp. 1790, 53003 Pardubice IČ 15049248, dle přílohy č. 0670-12-P02.
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63.

Veřejná zakázka "Rozvoj ERP systémů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R17/12

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Rozvoj ERP systémů" formou otevřeného
nadlimitního řízení dle příloh č. 0669-12-P01 až č. 0669-12-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Martin
Prusenovský, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Ing. Petr Zahálka, Renata Struminská;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Radek
Šipka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Petr Hradecký, Ing. Michal Hanačík, Ing. Eva
Husáková Kočičková, Ing. Ivana Štolfová, Ing. Radek Šipka, a náhradníky - Mgr.
Pavel Hrubec, MBA, Ing. Vladimír Kutý, Mgr. Radim Nuc, DiS., RNDr. Ivo Skrášek,
Ing. Jaroslav Ondrůšek.

64.

Veřejné zakázky "Vnitřní integrace Krajského úřadu", "Upgrade elektronické
spisové služby Zlínského kraje" a "Vytvoření a údržba krajských
dlouhodobých úložišť"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R17/12

schvaluje
předběžná oznámení a odůvodnění účelnosti veřejných zakázek "Vnitřní integrace
Krajského úřadu", "Upgrade elektronické spisové služby Zlínského kraje" a
"Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť" dle příloh č. 0667-12-P01 až
č. 0667-12-P03.

65.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R17/12

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. ověřit dle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad
aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s Politikou územního rozvoje
ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Ministerstva pro místní
rozvoj ČR;
2. rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění
opatření obecné povahy v příloze č. 0668-12-P01;
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3. vydat jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona za použití ust. §§ 36 odst. 4 a 42 odst. 2 stavebního zákona, v
souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 6 a 10 a příloh č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, aktualizaci Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje dle přílohy č. 0668-12-P01, kterou se mění Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.
0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008;
4. souhlasit v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se způsobem
zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí k
vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR ZK na životní prostředí, jak je uvedeno v
opatření obecné povahy v příloze č. 0668-12-P01.

66.

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R17/12

předává
s účinností od 16.08.2012 movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0677-12-P01;
2. Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0677-12-P02;
3. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČ 70850992, dle přílohy č. 0677-12-P03;
4. Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539,
767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0677-12-P04.

67.

Uzavření smluv o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému
užívání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R17/12

schvaluje
uzavření smluv o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k
výkonu práce (funkce), bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským
krajem a:
1. Ing. Milanem Hudcem dle přílohy č. 0675-12-P01;
2. Mgr. Milanem Filipem dle přílohy č. 0675-12-P02.
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68.

Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
12.09.2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R17/12

schvaluje
návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
12.09.2012 uvedený v příloze č. 0697-12-P01.

Zlín 6. srpna 2012

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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