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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 30.05.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R11/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0523-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0279/R07/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit v termínu do
30.05.2011 stanovisko Státního fondu životního prostředí, ke změně vlastnictví
nemovitostí uvedených v projektech financovaných z Operačního programu Životní
prostředí v průběhu jejich trvání.“- na termín plnění 27.06.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R11/11

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1. Mezinárodním festivalem reklamy "Duhová kulička" pořádaným společností
FILMFEST s. r. o., IČ 26273365, ve dnech 30.05.-01.06.2011;
2. akcí "XVI. ročník - Horkovzdušné balóny na Valašsku" pořádanou sdružením
Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, ve dnech 30.06.-03.07.2011;
3. výstavou fotografií "Krásy Zlínského kraje" realizovanou Mgr. Janem
Kramolišem, Ph.D., bytem Bayerova 120, Rožnov p.Radhoštěm, pořádanou v
měsíci červenci v sídle Zlínského kraje;
4. dostihovými odpolednem na dostihovém závodišti ve Slušovicích v roce 2011
pořádaným Nadačním fondem Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, IČ
28282051;
5. projektem "Valašská svatba z Nového Hrozenkova" realizovaným sdružením
Hafera z Nového Hrozenkova, o. s., IČ 22899766, v roce 2011;
b) návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1. ve výši 90.000 Kč Vsetínské nemocnici, a. s., IČ 26871068, na pořádání
slavnostního společenského večera ke 100. výročí nemocnice ve Vsetíně;
2. ve výši 100.000 Kč městu Chropyně, IČ 00287245, na náklady spojené s
odstraňováním následků požáru v objektech společnosti Remiva, s. r. o., a náklady
spojené se zjišťováním rozsahu kontaminace postiženého území;
3. ve výši 50.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ 26589532, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Soláň 2011 - Babí léto na Soláni" v roce 2011;
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schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 10.000 Kč Základní škole a Základní umělecké škole Strání, p. o., IČ
46956581, na účast dívčí orientální skupiny na Mezinárodním finále "GROUPS"
Praha;
b) ve výši 50.000 Kč Folklornímu sdružení České republiky, IČ 00541206, na
pořádání XVIII. Mezinárodního armádního folklorního festivalu "Rožnovská
valaška";
c) ve výši 15.000 Kč sdružení Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, na
pořádání akce "XVI. ročník - Horkovzdušné balóny na Valašsku";
d) ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích,
IČ 28282051, na pořádání dostihových odpolední na dostihovém závodišti ve
Slušovicích v roce 2011;
e) ve výši 25.000 Kč Mysliveckému sdružení o. s., IČ 47930047, na pořádání akce
"Myslivecké odpoledne a večer pro děti a mládež" na Rusavě;
f) ve výši 50.000 Kč IZAP-Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a
mládeže, IČ 48472042, na projekt "Hendikepovaní napříč Amerikou" v roce 2011;
g) ve výši 50.000 Kč na projekt "Valašská svatba z Nového Hrozenkova"
realizovaný sdružením Hafera z Nového Hrozenkova, o. s., IČ 22899766 v roce
2011;
h) ve výši 25.000 Kč Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Uherské Hradiště, IČ
67777872, na pořádání národního kola soutěže o Zlatou srnčí trofej, která se bude
konat v Bílých Karpatech;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci:
a) ve výši 90.000 Kč Vsetínské nemocnici, a. s., IČ 26871068, na pořádání
slavnostního společenského večera ke 100. výročí nemocnice ve Vsetíně dne
20.05.2011;
b) ve výši 100.000 Kč městu Chropyně, IČ 00287245, na náklady spojené s
odstraňováním následků požáru v objektech společnosti Remiva, s. r. o., a náklady
spojené se zjišťováním rozsahu kontaminace postiženého území;
c) ve výši 50.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ 26589532, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Soláň 2011 - Babí léto na Soláni" v roce 2011;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 02.05.2011 č. 0344/R09/11 - část schvaluje
písm. a), bod 9 ve znění" Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ve výši 90.000 Kč Vsetínské nemocnici, a. s., IČ 26871068, na
pořádání slavnostního společenského večera ke 100. výročí nemocnice ve Vsetíně
dne 20.05.2011.

3.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R11/11

bere na vědomí
závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č. 0491-11-P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č. 0491-11-P01;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2010 "bez
výhrad";
3. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2011 dle přílohy č. 0491-11-P02;
4. schválit poskytnutí dotací:
a) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, neinvestiční dotace ve
výši 1.350.000 Kč na pořízení vozidlových komunikátorů s GPS přenosem pozice a
spojených obslužných modulů a pořízení licencí softwaru pro automatické
vyhodnocování tachografových kotoučků a dat z digitálních tachografů;
b) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, neinvestiční dotace ve
výši 200.000 Kč na zřízení speciální výslechové místnosti pro děti;
c) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ 70887306, investiční dotace ve
výši 1.000.000 Kč na pořízení valníkových kontejnerů a přenosných souprav pro
čerpání vody;
d) Obec Žítková, IČ 00542351, neinvestiční dotace ve výši 52 tis. Kč na zajištění
nákladů spojených se zimní údržbou komunikace;
e) Okresní hospodářská komora Zlín, IČ 60733446, neinvestiční dotace ve výši
356.000 Kč na projekt „4 BUSINESS POINTS“;
f) Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště, IČ 49451197, neinvestiční
dotace ve výši 356.000 Kč na projekt „4 BUSINESS POINTS“;
g) Okresní hospodářská komora Kroměříž, IČ 60730960, neinvestiční dotace ve
výši 356.000 Kč na projekt „4 BUSINESS POINTS“;
h) Okresní hospodářská komora Vsetín, IČ 25850784, neinvestiční dotace ve výši
356.000 Kč na projekt „4 BUSINESS POINTS“;
i) Hokejový Klub BBSS - občanské sdružení, IČ 40994961, investiční dotace ve
výši 3.000.000 Kč na dofinancování IV. etapy a částečně na výstavbu V. etapy
výstavby zimního stadionu v Brumově-Bylnici;
j) Obec Babice, IČ 00290777, investiční dotace ve výši 500.000 Kč na stavbu
"Veřejný přístav pro malá plavidla a osobní lodě na Baťově kanále v Babicích";
k) Obec Spytihněv, IČ 00284491, investiční dotace ve výši 500.000 Kč na akci
"Turistické centrum Na rejdě Baťova kanálu";
l) Obec Roštín, IČ 00287695, investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč na akci
"Silnice II/432 Roštín - chodníky".

4.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R11/11

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to:
- hygienická židle MIRANTI, inv. č. 1234, výr. č. S/N: SE 1398 127535 006,
pořizovací cena 205.786 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- hygienická židle MIRANTI, inv. č. 1233, výr. č. S/N: SE 1398 127535 007,
pořizovací cena 205.787 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace;
2. s pronájmem části pozemku p. č. 6010/114, ostatní plocha, o výměře 278 m2 v
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje
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Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, společnosti REAL PRIMA, spol. s r.
o., se sídlem Kollárova 1660, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ 25522639, na
dobu určitou od 01.06.2011 do 31.05.2016 za nájemné ve výši 27.800 Kč/rok +
DPH dle přílohy č. 0487-11-P05;
bere na vědomí
informaci o zaslání nabídky na převod pozemku p. č. st. 615, zastavěná plocha a
nádvoří, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské
Hradiště Olomouckému kraji, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, a
o odmítnutí nabídky;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o zaslání nabídky na
převod pozemku p. č. st. 615, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště Olomouckému kraji,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a o odmítnutí nabídky;
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
kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně na pozemku p. č. 1222/1, ostatní
plocha/silnice, vše v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1305-658/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN vč.
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.500 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 zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 2453/2, ostatní plocha/silnice, p. č.
2453/10, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 2453/12, ostatní plocha/ostatní
komunikace, vše v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2001-42_2/2010,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.000 Kč + DPH.

5.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R11/11

schvaluje
záměry:
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A. prodeje nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
1. nemovitostí
- p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2921, ostatní plocha,
- stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1,
- zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Lopeníkem,
včetně stavby sklepa na p. č. 2829 a venkovních úprav na p. č. 2921, p. č. 2828, p.
č. 2829, p. č. 2830/1, p. č. 2874/33 (studna, jímka odpadních vod, rezervoár vody,
hřiště, venkovní posezení, dětské hřiště, zpevněné plochy), nezapsaných v
katastru nemovitostí;
2. pozemků
- p. č. 960/2, ostatní plocha,
- p. č. 960/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína;
3. pozemků
- p. č. 284, trvalý travní porost,
- p. č. 293/17, trvalý travní porost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 69 pro obec Zlín a k. ú. Klečůvka;
B. pronájmu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství:
- p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 2921, ostatní plocha,
- stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1,
- zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2,
- stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Lopeníkem,
včetně stavby sklepa na p. č. 2829 a venkovních úprav na p. č. 2921, p. č. 2828, p.
č. 2829, p. č. 2830/1, p. č. 2874/33 (studna, jímka odpadních vod, rezervoár vody,
hřiště, venkovní posezení, dětské hřiště, zpevněné plochy), nezapsaných v
katastru nemovitostí.
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6.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R11/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
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. 2458/1, ostatní plocha,
- p. č. 2372/9, ostatní plocha,
- p. č. 2372/10, ostatní plocha,
- p. č. 2372/14, ostatní plocha,
- p. č. 2372/15, ostatní plocha,
- p. č. 2372/16, ostatní plocha,
- p. č. 2372/17, ostatní plocha,
- p. č. 2372/18, ostatní plocha,
- p. č. 2372/22, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 610 pro obec a k. ú. Všemina,
do vlastnictví obce Všemina, Všemina 162, 763 15 Slušovice, IČ 00544507;
2. pozemku
- p. č.1120/11, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 172 pro obec a k. ú. Neubuz,
do vlastnictví obce Všemina, Všemina 162, 763 15 Slušovice, IČ 00544507;
3. nemovitostí
a) stavby:
- části tělesa pozemní komunikace číslo III/4907, a to od uzlového bodu 2531A035
(křižovatka se silnicí II/432 u Třebětic) přes uzlový bod 2531A084 (křižovatka se
silnicí III/43824 za Alexovicemi) po uzlový bod 2531A054 (zaústění do silnice
II/438) v délce 1608 m, nacházející se na pozemcích p. č. 431/2, p. č. 431/1, p. č.
439, p. č. 461/2, p. č. 508/47, p. č. 508/1, p. č. 461/1, vše ostatní plocha v k. ú.
Třebětice, (pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje),
b) pozemků:
- pozemků p. č. 431/2, p. č. 431/1, p. č. 439, p. č. 461/2, p. č. 508/47, p. č. 508/1,
p. č. 461/1, vše ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 241 pro obec
a k. ú. Třebětice,
c) stavby:
- části tělesa pozemní komunikace číslo III/43824, a to od uzlového bodu
2531A053 (křižovatka se silnicí II/438 u Všetul) po uzlový bod 2531A084
(křižovatka se silnicí III/4907 za Alexovicemi) v délce 416 m, nacházející se na
pozemcích p. č. 508/5, p. č. 508/39, p. č. 312/6, p. č. 508/13, vše ostatní plocha v
k. ú. Třebětice, (pozemky ve vlastnictví jiného subjektu),
do vlastnictví obce Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov, IČ 00544540;
4. pozemků
- p. č. 5038/8. ostatní plocha, o výměře 244 m2,
- p. č. 5038/9, ostatní plocha, o výměře 267 m2,
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oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 428-121/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Popovice a k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, do
vlastnictví obce Popovice, Popovice 303, 686 04 Kunovice, IČ 00291269;
5. pozemků
- p. č. 692/2, ostatní plocha,
- p. č. 692/3, ostatní plocha,
- p. č. 693/17, ostatní plocha,
- p. č. 693/20, ostatní plocha,
- p. č. 693/21, ostatní plocha,
- p. č. 693/22, ostatní plocha,
- p. č. 693/23, ostatní plocha,
- p. č. 693/24, ostatní plocha,
- p. č. 695/2, ostatní plocha,
- p. č. 695/3, ostatní plocha,
- p. č. 696/8, ostatní plocha,
- p. č. 696/9, ostatní plocha,
- p. č. 696/10, ostatní plocha,
- p. č. 696/11, ostatní plocha,
- p. č. 696/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Rataje u
Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ 00287679;
6. pozemků
- p. č. 1242/5, ostatní plocha,
- p. č. 1242/6, ostatní plocha,
- p. č. 1249/5, ostatní plocha,
- p. č. 1249/6, ostatní plocha,
- p. č. 1249/7, ostatní plocha,
- p. č. 1249/8, ostatní plocha,
- p. č. 1249/11, ostatní plocha,
- p. č. 1249/18, ostatní plocha,
- p. č. 1249/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 705 pro obec a k. ú. Hostětín,
Hostětín 75, 687 71 Bojkovice, IČ 00542296;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí
kupující:
1. pozemků
- p. č. 1376/44, ostatní plocha,
- p. č. 1376/49, ostatní plocha,
- p. č. 1376/66, ostatní plocha,
- p. č. 1376/76, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.189 pro obec Petrůvka a k. ú.
Petrůvka u Slavičína,
do vlastnictví obce Petrůvka, Petrůvka 90, 763 21 Slavičín 1, IČ 68731957 za cenu
ve výši 22.857 Kč;
2. pozemků
- p. č. 1903/11, ostatní plocha,
- p. č. 1903/12, ostatní plocha,
- p. č. 1903/13, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína,
do vlastnictví obce Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína 185, 763 51
Bohuslavice, IČ 00283789, za cenu ve výši 19.093 Kč.

7.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R11/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků a nemovitostí:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- p. č. 925/1, ostatní plocha,
- p. č. 925/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2821/12 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u
Luhačovic:
- p. č. 1562/38 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I:
- p. č. 2991 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;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4550/3 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;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú.
Tylovice:
- p. č. 4/3, ostatní plocha,
- p. č. 51/1, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10001 od města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Luhačovice:
a) pozemků:
- p. č. 106/15, trvalý travní porost,
- p. č. 106/16, orná půda,
- p. č. 106/20, trvalý travní porost,
- p. č. 108/17, ostatní plocha,
- p. č. 108/19, trvalý travní porost,
- p. č. st. 306/1, zastavěná plocha a nádvoří,
b) stavby:
- objektu bydlení č. p. 290 na pozemku p. č. st. 306/1,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165,
za podmínky, že nemovitosti (uvedené pod a) i b)) budou sloužit pouze ke
školským účelům. Pokud nebude tato podmínka splněna, budou nemovitosti za
stejných podmínek vráceny městu Luhačovice;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bezměrov:
- p. č. 1922/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 639 od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, za podmínek dle přílohy č. P01;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže
- p. č. 134/5, ostatní plocha,
- p. č. 134/6, ostatní plocha,
- p. č. 688/4, ostatní plocha,
- p. č. 693/16, ostatní plocha,
- p. č. 693/18, ostatní plocha,
- p. č. 799/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ
00287679;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hostětín:
- p. č. 1242/2, ostatní plocha,
- p. č. 1242/15, ostatní plocha,
- p. č. 1242/16, ostatní plocha,
- p. č. 1249/3, ostatní plocha,
- p. č. 1249/4, ostatní plocha,
- p. č. 1249/9, ostatní plocha,
- p. č. 1249/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV 10001 od obce Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Bojkovice, IČ
00542296;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Otrokovice:
a) pozemku:
- p. č. st. 3063/1, zastavěná plocha a nádvoří,
b) stavby:
- jiná stavba bez čp/če na pozemku p. č. st. 3063/1
zapsaných na LV č. 3196 od Střední odborné školy Otrokovice, třída T. Bati 1266,
765 02 Otrokovice, IČ 00128198.
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B. úplatným převodem pozemků
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Litenčice a k. ú. Litenčice:
a)
- p. č. 2141/6, ostatní plocha,
- p. č. 2141/8, ostatní plocha,
- p. č. 2141/30, ostatní plocha,
- p. č. 2141/60, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 90 od Zdeňka Ovečky, bytem Litenčice 110, 768 13 Litenčice
za cenu ve výši 24.100 Kč;
b)
- p. č. 2141/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 179 od Miroslava Gregora, bytem Litenčice 56, 768 13
Litenčice za cenu ve výši 3.800 Kč;
c)
- p. č. 2141/23, ostatní plocha,
- p. č. 2141/46, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 219 od Mirko Skácela, bytem Višňová 2127/141, 708 00
Ostrava 8 za cenu ve výši 7.550 Kč;
d)
- p. č. 2141/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 318 od Mgr. Stanislavy Žujové, bytem Rysova 4, 621 00 Brno
21 za cenu 1.100 Kč;
e)
- p. č. 2141/18, ostatní plocha,
- p. č. 2141/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 392 od Mgr. Miroslava Ovečky, bytem Litenčice 110, 768 13
Litenčice a od Zdeňka Ovečky, bytem Litenčice 110, 768 13 Litenčice za cenu
18.450 Kč;
f)
- p. č. 2141/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 455 od Jarmily Svobodové, bytem Litenčice 113, 768 13
Litenčice za cenu 13.350 Kč;
g)
- p. č. 2141/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 592 od Petra Nováka, bytem Luleč 257, 683 03 Luleč za cenu
3.500 Kč;
h)
- p. č. 2141/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 597 od Zdeňka Ovečky, bytem Ibsenova 121/8, 638 00 Brno
38 za cenu 5.550 Kč;
i)
- p. č. 2479/86, ostatní plocha,
- p. č. 2479/96, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 145 od Miroslava Ovečky, bytem Litenčice 170, 768 13
Litenčice za cenu 1.920 Kč;
j)
- p. č. 2479/72, ostatní plocha,
zapsaného na LV č.173 od Ladislava Sládečka, bytem Litenčice 181, 768 13
Litenčice za cenu 760 Kč;
k)
- p. č. 2479/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 183 od Karla Ovečky, bytem Litenčice 94, 768 13 Litenčice za
cenu 2.040 Kč;
l)
- p. č. 2479/58, ostatní plocha,
- p. č. 2479/85, ostatní plocha,
- p. č. 2479/95, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 213 od Josefa Suchomela, bytem Litenčice 126, 768 13
Litenčice za cenu 2.560 Kč;
m)
- p. č. 2479/14, ostatní plocha,
- p. č. 2479/22, ostatní plocha,
- p. č. 2479/29, ostatní plocha,
- p. č. 2479/47, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 215 od Pavla Hradečného, bytem Slížany 106, 768 33
Morkovice-Slížany za cenu 6.640 Kč;
n)
- p. č. 2479/78, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 232 od Antonína Majdy a Růženy Majdové, oba bytem
Litenčice 27, 768 13 Litenčice za cenu 1.240 Kč;
o)
- p. č. 2479/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 279 od Miloslava Molínka, bytem Kunkovice 2, 768 13
Litenčice za cenu 2.640 Kč;
p)
- p. č. 2479/2, ostatní plocha,
- p. č. 2479/3, ostatní plocha,
- p. č. 2479/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 344 od Pavly Horákové, bytem Zikova 2103/2, 628 00 Brno 28
za cenu 2.160 Kč;
q)
- p. č. 2479/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 432 od Romana Vojáčka, bytem Litenčice 154, 768 13
Litenčice za cenu 2.160 Kč;
r)
- p. č. 2479/61, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 444 od Evy Zrníkové, bytem Novosady 1326, 769 01 Holešov
za cenu 3.240 Kč;
s)
- p. č. 2479/62, ostatní plocha,
- p. č. 2479/74, ostatní plocha,
- p. č. 2479/75, ostatní plocha,
- p. č. 2479/76, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 465 od JUDr. Marie Kokešové, bytem Hybešova 490/20, 682
01 Vyškov 1 za cenu 3.320 Kč;
t)
- p. č. 2141/40, ostatní plocha,
- p. č. 2479/12, ostatní plocha,
- p. č. 2479/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 472 od Josefa Doležela, bytem Pitínská 398, 687 71 Bojkovice
za cenu 2.620 Kč;
u)
- p. č. 2479/11, ostatní plocha,
- p. č. 2479/77, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 604 od Mileny Švagerové, bytem Litenčice 21, 768 13
Litenčice za cenu 3.040 Kč;
v)
- p. č. 2141/47, ostatní plocha,
- p. č. 2479/34, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 180 od Karla Nováka, bytem Družební 1176/12, 742 21
Kopřivnice za cenu 2.500 Kč;
w)
- p. č. 2141/22, ostatní plocha,
- p. č. 2141/51, ostatní plocha,
- p. č. 2479/48, ostatní plocha,
- p. č. 2479/69, ostatní plocha,
- p. č. 2479/87, ostatní plocha,
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- p. č. 2479/97, ostatní plocha,
- p. č. 2479/106, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 225 od Karla Zony, bytem Malá Strana 742, 696 32 Ždánice
za cenu 8.680 Kč;
x)
- p. č. 2141/7, ostatní plocha,
- p. č. 2479/79, ostatní plocha,
- p. č. 2479/80, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 451 od Zdeňky Sládečkové, bytem Litenčice 181, 768 13
Litenčice za cenu 7.020 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice:
a)
- p. č. 1509/3, ostatní plocha,
- p. č. 1509/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1429 od Dr. Jiřího Dvořáka, bytem Kolbenova 37/4, 190 00
Praha 9 za cenu 2.120 Kč;
b)
- p. č. 1488/24, ostatní plocha,
- p. č. 1488/25, ostatní plocha,
- p. č. 1488/41, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2142 od LAM-PLAST, spol. s r.o., se sídlem Střížovice 86, 768
21 Střížovice, IČ 18189105 za cenu ve výši 5.920 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4553/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 549 od Bc. Sylvy Nedbalové, bytem Mírová 910, 687 22
Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 50 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
- id. 1/2 p. č. 3003/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4552 od Nový Dvůr Kunovice, a.s., se sídlem Čelakovského
1858, 767 16 Kroměříž, IČ 27731987 za cenu ve výši 643 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 3849/93, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10725 od Nový Dvůr Kunovice, a.s., se sídlem Čelakovského
1858, 767 16 Kroměříž, IČ 27731987 za cenu ve výši 3.935 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lopeník a k. ú. Lopeník:
a)
- p. č. 2002/47, ostatní plocha,
- p. č. 2002/48, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 137 od Marie Vaculové, bytem Březová 355, 687 67 Březová
u Uherského Brodu za cenu ve výši 7.670 Kč;
b)
- p. č. 2002/95, ostatní plocha,
- p. č. 2002/96, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 317 od Romana Bučka, bytem Lopeník 236, 687 67 Březová
u Uherského Brodu za cenu ve výši 68.690 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlechov a k. ú. Zlechov:
- p. č. 2259/5, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 887 od Ing. Heleny Halodové, bytem Zlechov 371, 687 10
Zlechov, Vlasty Vránové, bytem Zlechov 371, 687 10 Zlechov za cenu ve výši
1.200 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Polešovice a k. ú. Polešovice:
a)
- p. č. 5466/60, ostatní plocha,
- p. č. 5466/61, ostatní plocha,
- p. č. 5466/62, ostatní plocha,
- p. č. 5466/63, ostatní plocha,
- p. č. 5466/64, ostatní plocha,
- p. č. 5466/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1205 od Marie Mézlové, bytem Mezipolí 1092/6, 141 00
Praha 4 – Michle za cenu ve výši 4.400 Kč;
b)
- p. č. 5466/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1427 od Františky Panákové, bytem Polešovice 487, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 5.050 Kč;
c)
- p. č. 5466/77, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2553 od Miroslava Andrýska, bytem Vladislava Vaculky 995,
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice za cenu ve výši 14.600 Kč;
d)
- p. č. 5466/68, ostatní plocha,
- p. č. 5466/69, ostatní plocha,
- p. č. 5466/70, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 354 od Jaroslava Berky, bytem Polešovice 291, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 52.950 Kč;
e)
- p. č. 5466/39, ostatní plocha,
- p. č. 5466/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 91 od Antonína Bartošíka, bytem Polešovice 714, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 4.700 Kč;
f)
- p. č. 5466/86, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1800 od Michaela Rumíška, bytem Rybářská 25, 686 01
Uherské Hradiště, Venduly Rumíškové, bytem Rybářská 25, 686 01 Uherské
Hradiště za cenu ve výši 27.300 Kč;
g)
- p. č. 5437/55, ostatní plocha,
- p. č. 5466/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1412 od Jaroslava Pavely, bytem Polešovice 478, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 6.380 Kč;
h)
- p. č. 5437/36, ostatní plocha,
- p. č. 5437/137, ostatní plocha,
- p. č. 5466/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 295 od manželů Pavla a Vlasty Majzlíkových, oba bytem
Polešovice 154, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 8.450 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osvětimany a k. ú. Osvětimany:
a)
- p. č. 3191/76, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 110 od Růženy Hlavinkové, bytem Ježov 239, 696 48 Ježov
za cenu ve výši 11.700 Kč;
b)
- p. č. 3191/77, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 545 od Marie Novákové, bytem Sídliště M. Švabinského
1141/12, 697 01 Kyjov za cenu ve výši 14.500 Kč;
c)
- p. č. 3191/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 183 od Bohumily Běhůnkové, bytem Osvětimany 271, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 44.300 Kč;
d)
- p. č. 3191/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1664 od Markéty Večerkové, bytem Lubná 187, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 24.000 Kč;
e)
- p. č. 3191/80, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1367 od manželů Slavomíra a Boženy Bystroňových, oba
bytem Díly 752, 696 85 Moravský Písek za cenu ve výši 6.900 Kč;
f)
- p. č. 3191/13, ostatní plocha,
- p. č. 3191/75, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 214 od Růženy Bábíkové, bytem Ježov 74, 696 48 Ježov za
cenu ve výši 11.650 Kč;
g)
- p. č. 3191/14, ostatní plocha,
- p. č. 3191/15, ostatní plocha,
- p. č. 3191/16, ostatní plocha,
- p. č. 3191/72, ostatní plocha,
- p. č. 3191/73, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 483 od Ing. Evy Klimešové, bytem Osvětimany 188, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 47.800 Kč;
h)
- p. č. 3191/18, ostatní plocha,
- p. č. 3191/23, ostatní plocha,
- p. č. 3191/24, ostatní plocha,
- p. č. 3191/66, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1050 od Ing. Bronislava Hýbla, bytem Rozdrojovice 248, 664
34 Kuřim, Ing. Lubomíra Hýbla, bytem Slepá 558/28, 613 00 Brno – Černá Pole za
cenu ve výši 123.350 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky:
a)
- p. č. 101/27, ostatní plocha,
- p. č. 1049/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 569 od Marie Bardonové, bytem Nádražní 350, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 6.700 Kč;
b)
- p. č. 101/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 240 od Jiřiny Mládkové, bytem Čistá v Krkonoších 162, 543
44 Černý Důl za cenu ve výši 5.550 Kč;
c)
- p. č. 101/32, ostatní plocha,
- p. č. 101/33, ostatní plocha,
- p. č. 1049/63, ostatní plocha,
- p. č. 1152/12, ostatní plocha,
- p. č. 1152/13, ostatní plocha,
- p. č. 1185/4, ostatní plocha,
- p. č. 1281/25, ostatní plocha,
- p. č. 1281/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1113 od Ing. Karla Robenka, bytem Šeříková 77/5, 779 00
Olomouc – Svatý Kopeček za cenu ve výši 21.580 Kč;
d)
- p. č. 101/69, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 195 od Táni Fuchsové, bytem Jana Uhra 179/25, 602 00 Brno
- Veveří za cenu ve výši 4.300 Kč;
e)
- p. č. 101/72, ostatní plocha,
- p. č. 497/23, ostatní plocha,
- p. č. 497/24, ostatní plocha,
- p. č. 1184/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 937 od Dobroslava Skácela, bytem Zdounky 30, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 7.450 Kč;
f)
- p. č. 101/75, ostatní plocha,
- p. č. 497/37, ostatní plocha,
- p. č. 497/38, ostatní plocha,
- p. č. 1184/23, ostatní plocha,
- p. č. 1152/33, ostatní plocha,
- p. č. 1161/4, ostatní plocha,
- p. č. 1281/58, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 153 od Ing. Františka Foltýna, bytem Kroměřížská 308, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 10.890 Kč;
g)
- p. č. 497/12, ostatní plocha,
- p. č. 497/13, ostatní plocha,
- p. č. 497/14, ostatní plocha,
- p. č. 1184/10, ostatní plocha,
- p. č. 1281/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 345 od manželů Františka a Marie Netopilových, oba bytem
Střílecká 89, 768 02 Zdounky za cenu ve výši 6.750 Kč;
h)
- p. č. 1049/53, ostatní plocha,
- p. č. 1152/42, ostatní plocha,
- p. č. 1184/6, ostatní plocha,
- p. č. 1185/2, ostatní plocha,
- p. č. 1281/49, ostatní plocha,
- p. č. 1185/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 173 od Heleny Mudrochové, bytem Zdounky 18, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 18.680 Kč;
i)
- p. č. 1049/62, ostatní plocha,
- p. č. 1124/9, ostatní plocha,
- p. č. 1281/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 219 od Heleny Sedláčkové, bytem Zdounky 3, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 20.180 Kč;
j)
- p. č. 1152/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 231 od Miroslava Kopečka, bytem Zborovská 154, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 5.280 Kč;
k)
- p. č. 1152/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 995 od Marie Muchové, bytem Hlavní 120, 768 32 Zborovice
za cenu ve výši 3.760 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 34 od Jindry Seménkové, bytem Cihelny 196, 768 05
Koryčany za cenu ve výši 11.700 Kč;
b)
- p. č. 2560/29, ostatní plocha,
- p. č. 2560/30, ostatní plocha,
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- p. č. 2560/32, ostatní plocha,
- p. č. 2560/33, ostatní plocha,
- p. č. 2560/36, ostatní plocha,
- p. č. 2560/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1588 od Zdeňka Luňáka, bytem Zámecká 868, 768 05
Koryčany za cenu ve výši 32.850 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Kostelany:
- p. č. 1026, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 799 od Ludmily Pluhařové, bytem Kostelany 56, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 280 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zástřizly a k. ú. Zástřizly:
- p. č. 717/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 110 od Marie Barnetové, bytem Zástřizly 1, 768 05 Koryčany
za cenu ve výši 200 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 511/3, ostatní plocha,
- p. č. 511/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 641 od Zemědělského podniku Kvasicko, a.s., se sídlem
Trávník 123, 767 01, IČ 65278844 Kroměříž za cenu ve výši 4.200 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sulimov a k. ú. Sulimov:
- p. č. 619/53, ostatní plocha,
- p. č. 619/54, ostatní plocha,
- p. č. 619/58, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 629 od Zemědělského podniku Kvasicko, a.s., se sídlem
Trávník 123, 767 01 Kroměříž, IČ 65278844 za cenu ve výši 66.080 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rusava a k. ú. Rusava:
- p. č. 2684/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1440 od Jany Botíkové, bytem Rusava 171, 768 41 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 3.880 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Bystřice pod Hostýnem
- p. č. 2808/29, ostatní plocha,
- p. č. 2808/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 856 od manželů Bohumila a Jaroslavy Zábranských, oba
bytem Obřanská 7, 768 72 Chvalčov za cenu ve výši 4.092 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré Město:
a)
- p. č. 153/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 231 od Blaženy Damborské, Kelč 343, 756 43 Kelč, za cenu
ve výši 1.160 Kč;
b)
- p. č. 154/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 15 od Ing. Antonína Mašlaně a Pavly Mašlaňové, oba bytem
Kelč 581, 756 43 Kelč, za cenu ve výši 1.440 Kč;

16/47

R11/11

19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
a)
- p. č. 5340/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1277 od Ing. Heleny Vítkové, bytem Hošťálková 397, 756 22
Hošťálková u Vsetína, za cenu ve výši 500 Kč;
b)
- p. č. 5226/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 721 Miloslava Kovaldy, bytem Hošťálková 449, 756 22
Hošťálková u Vsetína, za cenu ve výši 500 Kč;
c)
- p. č. 5226/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1716 od Ing. Jana Zemánka, bytem Hošťálková 607, 756 22
Hošťálková u Vsetína, za cenu ve výši 350 Kč;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče:
- p. č. 800/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 132 od Antonína Plesníka, bytem Kelč 492, 756 43 Kelč, za
cenu ve výši 2.600 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
a)
- p. č. 730/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 68 od manželů Jaroslava a Jany Pavlištíkových, oba bytem U
Vodojemu 1249, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu ve výši 20.080 Kč;
b)
- p. č. 730/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 220 od Emilie Pavelkové, bytem Nové Sady 163, 753 56
Opatovice u Hranic za cenu ve výši 5.220 Kč;
c)
- p. č. 731/2, ostatní plocha,
- p. č. 731/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 240 od Ing. Dany Rárové, bytem Bezručova 801, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 12.920 Kč;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Choryně a k. ú. Choryně:
- p. č. 633/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 282 od Jaroslava Hermana, bytem Havlíčkova 1173, 757 01
Valašské Meziříčí za cenu ve výši 1.400 Kč;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 2357/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 325 od manželů Josefa a Zdeňky Sedlářových, oba bytem
Obránců míru 1131, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 4.480 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašská Bystřice a k. ú. Valašská
Bystřice:
- p. č. 3835/12, ostatní plocha, id. podíl 1/2
zapsaného na LV č. 958 od Miroslava Barabáše, bytem Dolní Bečva 373, 756 55
Dolní Bečva za cenu ve výši 11.700 Kč;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú.
Tylovice:
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- p. č. 1337/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 416 od Josefa Vojkůvky, bytem Tylovice 1836, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, id. podíl 1/2 a Boženy Vojkůvkové, bytem Jiřího Wolkera 893, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, ideální podíl 1/2,
za cenu ve výši 23.390 Kč;
26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4434/62, ostatní plocha,
- p. č. 4434/63, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1003 od manželů Vincence a Marie Dědkových, oba bytem
Osvobození 367, 763 21 Slavičín za cenu ve výši 4.500 Kč;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vysoké Pole a k. ú. Vysoké Pole:
- p. č. 2366/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 166 od Věry Sucháčkové, bytem Vysoké Pole 69, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 5.320 Kč;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kaňovice a k. ú. Kaňovice u
Luhačovic:
a)
- p. č. 1494/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 5 od Františka Michálka, bytem Kaňovice 43, 763 41
Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 5.600 Kč;
b)
- p. č. 1494/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 90 od manželů Josefa a Milady Šůstkových, oba bytem
Kaňovice 1, 763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 4.880 Kč;
c)
- p. č. 1494/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 146 od Štěpána Mališky, bytem K. Světlé 488, Prštné, 760 01
Zlín 1 za cenu ve výši 6.920 Kč;
d)
- p. č. 1494/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 22 od Ludmily Kaláčové, bytem Kaňovice 35, 763 41
Biskupice u Luhačovic, Zdeňky Kaláčové, bytem Kaňovice 35, 763 41 Biskupice u
Luhačovic za cenu ve výši 36.600 Kč;
e)
- p. č. 1494/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 70 od Marty Poláškové, bytem Kaňovice 15, 763 41 Biskupice
u Luhačovic za cenu ve výši 9.960 Kč;
f)
- p. č. 1494/28, ostatní plocha,
- p. č. 1494/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 199 od Jiřího Mikla, bytem Kaňovice 103, 763 41 Biskupice u
Luhačovic za cenu ve výši 9.000 Kč;
g)
- p. č. 1494/29, ostatní plocha,
- p. č. 1494/32, ostatní plocha,
- p. č. 1494/33, ostatní plocha,
- p. č. 1494/34, ostatní plocha,
- p. č. 1494/35, ostatní plocha,
- p. č. 1494/37, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 174 od Jiřího Šůstka, bytem Kaňovice 78, 763 41 Biskupice u
Luhačovic za cenu ve výši 91.920 Kč;
h)
- p. č. 1494/36, ostatní plocha,
- p. č. 1494/41, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 148 od manželů Josefa a Jarmily Kadlčíkových, oba bytem
Kaňovice 17, 763 41 Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 20.040 Kč;
i)
- p. č. 1494/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 170 od Miroslava Šůstka, bytem Kaňovice 18, 763 41
Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 3.760 Kč;
29. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1057-63/2011,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 705/2, orná půda o výměře 224 m2,
- p. č. 706/2, orná půda o výměře 195 m2,
od Josefa Kozáka, bytem Osíčko 41, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1 za cenu ve
výši 20.950 Kč;
30. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1057-63/2011,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 676/2, orná půda o výměře 1182 m2,
- p. č. 676/3, orná půda o výměře 36 m2,
od Ing. Jarmily Hapkové, bytem Remešova 1107/3, 779 00 Olomouc za cenu
60.900 Kč;
31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Petrůvka a k.ú. Petrůvka u Slavičína:
- p. č. 1376/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 86 od Josefa Tomečka, bytem Petrůvka 89, 763 21 Slavičín
za cenu ve výši 9.000 Kč;
II. uložit:
1. vedoucímu Odboru školství mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Střední
odborné školy Luhačovice, se sídlem Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ
61715999, plnění podmínky stanovené v bodu I. A. 7. tohoto usnesení;
2. vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství v součinnosti s ředitelem
Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v v následně uzavřené darovací smlouvě o převodu pozemků p. č.
1886/2, p. č. 1918, p. č. 1922/3, p. č. 1922/5, p. č. 1937, p. č. 1939, p. č. 1944, p.
č. 1949, p. č. 1950, p. č. 1953, p. č. 1960, p. č. 1965 v k. ú. Bezměrov a p. č. 265,
p. č. 267, p. č. 269 v k. ú. Bojanovice u Zlobic do vlastnictví Zlínského kraje z
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4, IČ 65993390, po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí;
III. zrušit:
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod III. pp) 1.;
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod III. pp) 2.;
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod III. qq) 1.;
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod III. qq) 2.;
- č. 0079/Z04/05 ze dne 01.06.2005 – bod III. qq) 3.;
- č. 0639/Z21/08 ze dne 19.03.2008 – bod II. uu) 1.;
- č. 0138/Z07/09 ze dne 16.09.2009 – bod B. 9. c);
- č. 0138/Z07/09 ze dne 16.09.2009 – bod B. 10. a);
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 – písm. C.. 6. p);
- č. 0396/Z13/10 ze dne 15.12.2010 - ruší, druhá odrážka, č. 0284/Z11/10 ze dne
16.06.2010 – bod B. 18. b) - část Marta Vančurová - vklad id. podílu 1/2 do
katastru nemovitostí povolen;
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předává
nemovitosti uvedené v tomto usnesení po schválení předloženého návrhu
Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k
hospodaření, a to:
- pozemky uvedené pod body I. A. 1. - 6., 8. - 10., B. příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
- nemovitosti uvedené pod bodem I. A. 7. tohoto usnesení příspěvkové organizaci
Střední odborná škola Luhačovice, se sídlem Masarykova 101, 763 26 Luhačovice,
IČ 61715999,
- nemovitosti uvedené pod bodem I. A. 11. tohoto usnesení příspěvkové organizaci
Střední odborná škola Otrokovice, třída T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198.

8.

Dotace obcím na věcné prostředky požární ochrany a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R11/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0081/2011 dle přílohy č. 0490-11-P01;
bere na vědomí
a) návrh na poskytnutí neinvestičních dotací níže uvedeným obcím:
1. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 400.000 Kč, na splacení
neuhrazených pohledávek z roku 2010 za celkovou opravu cisternové
automobilové stříkačky,
2. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 100.000 Kč na opravu cisternové
automobilové stříkačky;
b) návrh dohody o ukončení smlouvy dle přílohy č. 0490-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestičních dotací níže uvedeným obcím:
1. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 400.000 Kč, na splacení
neuhrazených pohledávek z roku 2010 za celkovou opravu cisternové
automobilové stříkačky,
2. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 100.000 Kč na opravu cisternové
automobilové stříkačky;
b) dohodu o ukončení smlouvy dle přílohy č. 0490-11-P02.

9.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R11/11

bere na vědomí
návrh na prominutí úhrady:
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1. odvodu ve výši 145.772,50 Kč a penále ve výši 112.572 Kč vyměřeného
Základní škole Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 417, 763 33
Štítná nad Vláří, IČ 49156616, platebním výměrem č. 5/2011 KŘ dle přílohy č.
0496-11-P02;
2. odvodu ve výši 48.301,60 Kč a penále ve výši 19.913 Kč vyměřeného Základní
škole Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, 756 21 Valašská Bystřice, IČ
48773689, platebním výměrem č. 7/2011 KŘ dle přílohy č. 0496-11-P07;
3. návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0032/2011 dle přílohy č. 0496-11-P11;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 116.618 Kč a
penále v plné výši 112.572 Kč vyměřeného Základní škole Gabry a Málinky Štítná
nad Vláří, Štítná nad Vláří 417, 763 33 Štítná nad Vláří, IČ 49156616, platebním
výměrem č. 5/2011 KŘ dle přílohy č. 0496-11-P02,
2. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady část odvodu ve výši 48.216,60 a
penále v plné výši 19.913 Kč vyměřeného Základní škole Valašská Bystřice,
Valašská Bystřice 360, 756 21 Valašská Bystřice, IČ 48773689, platebním
výměrem č. 7/2011 dle přílohy č. 0496-11-P07,
3. schválit rozpočtové opatření ZZK/0032/2011 dle přílohy č. 0496-11-P11.

10.

PO - jmenování ředitele, platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R11/11

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelů příspěvkových organizací s účinností k
30.06.2011:
1. RNDr. Šárky Rytinové, ředitelky Střední odborné školy Uherský Brod,
2. Ing. Zdeňka Novosada, ředitele Středního odborného učiliště obchodu a služeb
Vsetín,
3. Mgr. Miroslava Frdlíka, ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Zlín–
Klečůvka;
jmenuje
s účinností od 01.07.2011
Mgr. Miroslava Frdlíka na pracovní místo ředitele Základní školy Zlín, Mostní, IČ
61716391, dle přílohy č. 0495-11-P01;
stanovuje
s účinností od 01.06.2011 plat:
1. Mgr. Miroslavu Frdlíkovi, řediteli Odborného učiliště a Praktické školy Zlín–
Klečůvka, IČ 61716529, dle přílohy č. 0495-11-P02,
2. Ing. Vlastimilu Zaydlarovi, řediteli Domova pro seniory Burešov, p. o., IČ
70851042, dle přílohy č. 0495-11-P03,
3. Ing. Dagmar Stárkové, ředitelce Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, dle přílohy č. 0495-11-P04,
s účinností od 01.07.2011 plat:
Mgr. Miroslavu Frdlíkovi, řediteli Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle
přílohy č. 0495-11-P05.
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11.

Zpráva o činnosti komisí Rady Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R11/11

bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady Zlínského kraje a plnění usnesení přijatých
komisemi Rady Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č. 0492-11-P01.

12.

Spojený model výkonu Veřejné správy – stanovisko ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R11/11

nesouhlasí
s jednotlivými návrhy Ústředních orgánů státní správy ČR směřující k:
a) oslabení dlouhodobě osvědčeného spojeného modelu výkonu veřejné správy;
b) posilování centralizačních prvků ve veřejné správě;
c) oslabení stávajícího modelu organizace veřejné správy postaveného na principu
subsidiarity;
d) nedodržování Legislativních pravidel souvisejících s vnějším připomínkovým
řízením.“

13.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R11/11

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0480-11-P01 a č. 0480-11-P02, umožňující
využití pozemků p. č. 458 a p. č. 957/2 v k. ú. Všetuly pro účely zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy, vybudovaného v rámci stavby „Všetuly,
Palackého-VN, TS, NN - Barreto, Hradil“.

14.

Zdravotnictví - KNTB – dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R11/11

bere na vědomí
protokol o jednání komise k veřejné zakázce s názvem "Krajská nemocnice T. Bati,
a. s. - budova č. 12 – stavební úpravy - DIP" na zpracování projektové
dokumentace dle příloh č. 0484-11-P04;
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schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
pronajatého Krajské nemocnici T. Bati, a. s., č. 755/3/170/137/02/11-01/05/11 na
akci "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 – stavební úpravy - DIP" dle
přílohy č. 0484-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0090/2011 dle přílohy č. 0484-11-P02;
3. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 – stavební úpravy - DIP“, mezi Zlínským
krajem a společností KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ
25507893, dle přílohy č. 0484-11-P03.

15.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R11/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce:
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální objekt - 1. etapa – demolice budov
č. 5, 10 a 42“ dle příloh č. 0479-11-P01 až č. 0479-11-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem OTR-KS, s. r. o., se sídlem Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ
28335830,, dle přílohy č. 0479-11-P03.

16.

Sociální služby - Domov pro seniory Buchlovice - vznik oddělení pro osoby
trpící demencemi - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R11/11

schvaluje
dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
321/3/100/052/10/06-05/05/11 "Sociální služby Uherské Hradiště p. o. - vznik
oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově pro seniory Buchlovice" dle přílohy
č. 0485-11-P01.

17.

Školství - ISŠ COP Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R11/11

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
611/3/150/246/07/09 – 02/05/11 s názvem "ISŠ – COP Valašské Meziříčí –
zateplení budov" dle přílohy č. 0482-11-P01;
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2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na rok 2011, dle přílohy
č. 0482-11-P02.

18.

Doprava - smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R11/11

bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy č. 132P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, mezi Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 09 Praha 9, IČ 70856508, jako
poskytovatelem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín,
IČ 70934860, jako příjemcem, a Zlínským krajem, jako ručitelem příjemce, na
základě které převezme Zlínský kraj ručitelský závazek za splnění závazku
příjemce na zajištění pohledávek, které poskytovateli vzniknou v souvislosti s
předfinancováním výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u příjemce
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 0466-11P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy č. 132P/2011 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, mezi
Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 09 Praha 9, IČ
70856508, jako poskytovatelem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, jako příjemcem, a Zlínským krajem, jako ručitelem
příjemce, na základě které převezme Zlínský kraj ručitelský závazek za splnění
závazku příjemce na zajištění pohledávek, které poskytovateli vzniknou v
souvislosti s předfinancováním výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
příjemce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č.
0466-11-P01.

19.

Doprava - Valašská Bystřice - smlouvy, výběr zhotovitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R11/11

bere na vědomí
1. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice
III/05726: Valašská Bystřice I, eroze“. - zhotovení stavby dle přílohy č. 0467-11P01;
2. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Silnice
III/05726: Valašská Bystřice II, opěrná zeď“. - zhotovení stavby dle přílohy č. 046711-P03;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.,
IČ 26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č.
0467-11-P01;
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2. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., IČ
26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 046711-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.,
IČ 26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č.
0467-11-P03;
4. uzavření smlouvy s uchazečem Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., IČ
26820218, se sídlem Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 046711-P04.

20.

Odborný dohled dodávky investiční akce KORIS - dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R11/11

schvaluje
uzavření dodatku č. D/2822/2010/STR/1 ke smlouvě o dílo na Odborný dohled
dodávky investiční akce na KORIS - Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém pro řízení veřejné hromadné dopravy na území Zlínského kraje č.
D/2822/2010/STR mezi Zlínským krajem a společností KPM CONSULT, a. s., IČ
25312936, se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, dle přílohy č. 0468-11-P01.

21.

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazného objemu
prostředků na platy a OON, smlouvy Krajské knihovny F. Bartoše

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R11/11

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0082/2011 dle přílohy č. 0508-11-P01;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v roce 2011 dle
přílohy č. 0508-11-P04:
a) Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574,
b) Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, IČ 70947422;
bere na vědomí
1. neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou knihovnu F. Bartoše,
příspěvková organizace, IČ 70947422, ve výši 38.000 Kč, pro Muzeum regionu
Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574, ve výši 47.000 Kč a pro Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126, ve výši
70.000 Kč dle přílohy č. 0508-11-P02;
2. dodatky ke smlouvám o výpůjčkách dle přílohy č. 0508-11-P07 uzavřené
Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvková organizace, IČ 70947422;
souhlasí
1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše, příspěvková organizace, IČ 70947422, a společností
Baltaci, a. s., IČ 25564056, dle přílohy č. 0508-11-P09;
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2. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor mezi
Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvková organizace, IČ 70947422 a
statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle příloh č. 0508-11-P10 a č. 0508-11P11.

22.

Kultura - změna investičního fondu v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R11/11

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na rok 2011, dle přílohy č. 0504-11P01.

23.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - dotace a NFV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R11/11

bere na vědomí
1. návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 499.904 Kč společnosti
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, na zajištění
vlastního podílu financování projektu "Významné turistické akce a cíle východní
části České republiky" realizovaného z Integrovaného operačního programu,
Prioritní osa 6.4.1a a 6.4.1 b, dle přílohy č. 0509-11-P01;
2. návrh na uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci se společností
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485 ve výši
9.498.186 Kč na předfinancování projektů "Významné turistické akce a cíle
východní části České republiky" realizovaného z Integrovaného operačního
programu, oblast podpory 6.4.1a a 6.4.1 b, dle přílohy č. 0509-11-P02;
3. návrh rozpočtového opatření č. ZZK/0035/2011 dle přílohy 0509-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 499.904 Kč společnosti Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, na zajištění vlastního
podílu financování projektu "Významné turistické akce a cíle východní části České
republiky" realizovaného z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa
6.4.1a a 6.4.1 b, dle přílohy č. 0509-11-P01;
2. uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci se společností Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ve výši 9.498.186 Kč na
předfinancování projektů "Významné turistické akce a cíle východní části České
republiky" realizovaného z Integrovaného operačního programu, oblast podpory
6.4.1a a 6.4.1 b, dle přílohy č. 0509-11-P02.
3. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0035/2011 dle přílohy 0509-11-P04.
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24.

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Morava a
Slezsko - TOP výlety na běžkách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R11/11

bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu
„Morava a Slezsko – TOP výlety na běžkách“ mezi Zlínským krajem a
Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a
Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 0507-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o spolupráci a
spolufinancování při realizaci projektu „Morava a Slezsko – TOP výlety na
běžkách“ mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, IČ 70888337,
Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle
přílohy č. 0507-11-P01.

25.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R11/11

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0083/2011 dle přílohy č. 0505-11-P01
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2011 dle přílohy č. 0505-11-P02
c) poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2011 v členění:
1. Posad Petr, Štěpánov 407, 757 01, Valašské Meziříčí 1
- 20.000 Kč
Dům č. p. 85, Valašské Meziříčí
2. Burgos Luis Manuel Vicente , Triana de Calahonda 4, Mijas Costa, Španělsko a
Posadová Radmila, Štěpánov 407, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1
- 11.000 Kč
Dům č. p. 90, Valašské Meziříčí
3. RENO spol. s r. o., Hranická 93, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
1
IČ 14612224 - 40.000 Kč
Dům č. p. 98, Valašské Meziříčí
4. Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské
Meziříčí 1
IČ 48739677 - 114.000 Kč
Pískovcový kříž před vchodem do kostela Nanebevzetí Panny Marie, Valašské
Meziříčí
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5. Ho Van Loi, Komárno 22, 768 71 Rajnochovice a Vu Quy Don a Vu Thi Ngan,
Wilsonova 2074/4, Hodonín, 695 01 Hodonín 1
- 160.000 Kč
Dům č. p. 15, Kelč
6. Kneblová Anna, tř. Kosmonautů 1021/12, Hodolany, 772 00 Olomouc 2
- 15.000 Kč
Dům č. p. 13, Valašské Meziříčí
7. Janalík Jiří a Janalíková Marie, Masarykovo nám. 164, Uherský Brod, 688 01
Uherský Brod 1 a Součková Hana, Tkalcovská 815, 688 01 Uherský rod
- 60.000 Kč
Dům č. p. 164 Uherský Brod
8. Slováková Ilona, Kelč 6, 756 43 Kelč a Kapustová Šárka, Kelč 218, 756 43 Kelč
- 40.000 Kč
Dům č. p. 6, Kelč
9. Tělovýchovná jednota Sokol Vizovice, Slušovská č. p. 177, 763 12 Vizovice
IČ 18154115 - 200.000 Kč
budova Sokolovny č.p. 177, Vizovice
10. Římskokatolická farnost Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice
IČ 00543080 - 25.000 Kč
Kaple Augustiniánského domu, Luhačovice
11. Tomanová Jaroslava, Murmanská 1252/1, Vršovice, 100 00 Praha 10
- 21.000 Kč
Vila Lékárna č. p. 178, Luhačovice
12. Stroje JMK s r. o., Petra Bezruče 985, 768 24 Hulín
IČ 28283813 - 113.000 Kč
Dům č. p. 199, Kroměříž;
bere na vědomí
návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2011 v členění:
1. Režňák František a Režňáková Svatava, Havlíčkova 3937/128, 767 01 Kroměříž
1
- 220.000 Kč
Dům č. p. 65, Holešov
2. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, 769 01 Holešov
IČ 47930217
- 495.620 Kč - boční oltář sv. Floriána, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Holešov
- 644.380 Kč - boční oltář sv. Josefa, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Holešov
3. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 1
IČ 00291463
- 325.000 Kč - budova radnice č. p. 100, Uherský Brod
4. Město Napajedla, Napajedla 89, 763 61 Napajedla
IČ 00284220
- 200.000 Kč - budova radnice č. p. 89, Napajedla
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5. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž, Stojanovo nám. 5, 767 01
Kroměříž 1
IČ 65268831
- 851.000 Kč - kostel svatého Mořice, Kroměříž
6. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471
- 103.200 Kč - kříž na Tyršově náměstí, Uherské Hradiště
7. Stancl Igor MUDr. CSc., Josefa Stancla 149, 686 01 Uherské Hradiště 1
- 423.975 Kč - lékárna č. p. 148, 149, Uherské Hradiště
8. Město Fryšták, Fryšták 43, 763 16 Fryšták
IČ 00283916
- 40.000 Kč - kamenný kříž, Fryšták - Dolní Ves
9. Římskokatolická farnost Uherský Ostroh, Nám. Sv. Ondřeje 36, 687 24 Uherský
Ostroh
IČ 46257993
- 780.000 Kč - dvorní budovy fary č. p. 36, Uherský Ostroh
10. Spitzová Irena JUDr., 24. dubna 287, 664 43 Želešice a Vyskočil Karel,
Úprkova 3684/3, 767 01 Kroměříž 1
- 350.000 Kč - dům č. p. 47, Kroměříž
11. Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
IČ 00283924
- 598.535 Kč - budova Městského divadla č. p. 4091, Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na obnovu kulturních
památek ve Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2011 v členění:
1. Režňák František a Režňáková Svatava, Havlíčkova 3937/128, 767 01 Kroměříž
1
- 220.000 Kč
Dům č. p. 65, Holešov
2. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, 769 01 Holešov
IČ 47930217
- 495.620 Kč - boční oltář sv. Floriána, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Holešov
- 644.380 Kč - boční oltář sv. Josefa, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Holešov
3. Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 1
IČ 00291463
- 325.000 Kč - budova radnice č. p. 100, Uherský Brod
4. Město Napajedla, Napajedla 89, 763 61 Napajedla
IČ 00284220
- 200.000 Kč - budova radnice č.p. 89, Napajedla
5. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž, Stojanovo nám. 5, 767 01
Kroměříž 1
IČ 65268831
- 851.000 Kč - kostel svatého Mořice, Kroměříž
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6. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471
- 103.200 Kč - kříž na Tyršově náměstí, Uherské Hradiště
7. Stancl Igor MUDr. CSc., Josefa Stancla 149, 686 01 Uherské Hradiště 1
- 423.975 Kč - lékárna č. p. 148, 149, Uherské Hradiště
8. Město Fryšták, Fryšták 43, 763 16 Fryšták
IČ 00283916
- 40.000 Kč - kamenný kříž, Fryšták - Dolní Ves
9. Římskokatolická farnost Uherský Ostroh, Nám. Sv. Ondřeje 36, 687 24 Uherský
Ostroh
IČ 46257993
- 780.000 Kč - dvorní budovy fary č.p. 36, Uherský Ostroh
10. Spitzová Irena JUDr., 24. dubna 287, 664 43 Želešice a Vyskočil Karel,
Úprkova 3684/3, 767 01 Kroměříž 1
- 350.000 Kč - dům č. p. 47, Kroměříž
11. Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
IČ 00283924
- 598.535 Kč - budova Městského divadla č. p. 4091, Zlín.

26.

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R11/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0085/2011 dle přílohy č.0471-11-P01.

27.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R11/11

bere na vědomí
návrh na poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Zlínského kraje dle přílohy č. 0474-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0474-11-P01.
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28.

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - dodatek ke smlouvě o dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R11/11

bere na vědomí
návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/3090/2009/STR mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 0476-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/3090/2009/STR mezi Zlínským krajem a Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 0476-11-P03.

29.

PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova - DT2 projekty na
zpracování územních plánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R11/11

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0086/2011 dle přílohy č. 0472-11-P03;
bere na vědomí
a) hodnocení a výsledky výběru žádostí o poskytnutí podpory z Programového
fondu Zlínského kraje v rámci PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova DT2 projekty na zpracování územních plánů dle příloh č. 0472-11-P01 a č. 047211-P02;
b) návrh na poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů na zpracování
územních plánů v souladu s pravidly PF02-11 Podprogram na podporu obnovy
venkova v členění:
1. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 111.000 Kč na akci PF02-11DT2/066
Zpracování návrhu územního plánu Křekov;
2. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 155.000 Kč na akci PF0211DT2/054 Územní plán Drnovice;
3. Obec Loučka, IČ 00568643, dotace ve výši 155.000 Kč na akci PF-02-11DT049
Návrh územního plánu Loučka;
4. Obec Vlachova Lhota, IČ 46276033, dotace ve výši 121.000 Kč na akci PF0211DT2/053 Návrh Územního plánu Vlachova Lhota;
5. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 121.000 Kč na akci PF0211DT2/056 Návrh územního plánu Návojná;
6. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 209.000 Kč na akci PF0211DT2/059 Územní plán Nedašova Lhota;
7. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 125.000 Kč na akci PF0211DT2/050 Územní plán obce Seninka;
8. Obec Lipová, IČ 46276084, dotace ve výši 196.000 Kč na akci PF02-11DT2/051
Územní plán Lipová;
9. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 184.000 Kč na akci PF0211DT2/057 Územní plán obce Rudimov;
10. Obec Lukoveček, IČ 70871264, dotace ve výši 201.000 Kč na akci PF0211DT2/068 Územní plán Lukoveček;
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11. Obec Neubuz, IČ 00568660, dotace ve výši 132.000 Kč na akci PF0211DT2/062 Návrh územního plánu Neubuz;
12. Obec Dešná, IČ 00568520, dotace ve výši 84.000 Kč na akci PF02-11DT2/064
Zpracování návrhu Územního plánu Dešná;
13. Obec Podkopná Lhota, IČ 00544493, dotace ve výši 129.000 Kč na akci PF0211DT2/071 Návrh územního plánu obce Podkopná Lhota;
14. Obec Tichov, IČ 48471640, dotace ve výši 115.000 Kč na akci PF0211DT2/061 Územního plán Tichov;
15. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 138.000 Kč na akci PF0211DT2/065 Územní plán Kaňovice;
16. Obec Kyselovice, IČ 00287393, dotace ve výši 183.000 Kč na akci PF0211DT2/067 Územní plán Kyselovice;
17. Obec Blazice, IČ 47930292, dotace ve výši 115.000 Kč na akci PF0211DT2/058 Územní plán Blazice;
18. Obec Staré Hutě, IČ 00362476, dotace ve výši 112.000 Kč na akci PF0211DT2/060 Územní plán Staré Hutě;
19. Obec Chvalnov - Lísky, IČ 00287270, dotace ve výši 296.000 Kč na akci PF0211DT2/070 Územní plán obce Chvalnov-Lísky;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů na zpracování územních plánů v souladu s pravidly PF02-11 Podprogram
na podporu obnovy venkova pro rok 2011 v členění:
1. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 111.000 Kč na akci PF02-11DT2/066
Zpracování návrhu územního plánu Křekov;
2. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 155.000 Kč na akci PF0211DT2/054 Územní plán Drnovice;
3. Obec Loučka, IČ 00568643, dotace ve výši 155.000 Kč na akci PF-02-11DT049
Návrh územního plánu Loučka;
4. Obec Vlachova Lhota, IČ 46276033, dotace ve výši 121.000 Kč na akci PF0211DT2/053 Návrh Územního plánu Vlachova Lhota;
5. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 121.000 Kč na akci PF0211DT2/056 Návrh územního plánu Návojná;
6. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 209.000 Kč na akci PF0211DT2/059 Územní plán Nedašova Lhota;
7. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 125.000 Kč na akci PF0211DT2/050 Územní plán obce Seninka;
8. Obec Lipová, IČ 46276084, dotace ve výši 196.000 Kč na akci PF02-11DT2/051
Územní plán Lipová;
9. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 184.000 Kč na akci PF0211DT2/057 Územní plán obce Rudimov;
10. Obec Lukoveček, IČ 70871264, dotace ve výši 201.000 Kč na akci PF0211DT2/068 Územní plán Lukoveček;
11. Obec Neubuz, IČ 00568660, dotace ve výši 132.000 Kč na akci PF0211DT2/062 Návrh územního plánu Neubuz;
12. Obec Dešná, IČ 00568520, dotace ve výši 84.000 Kč na akci PF02-11DT2/064
Zpracování návrhu Územního plánu Dešná;
13. Obec Podkopná Lhota, IČ 00544493, dotace ve výši 129.000 Kč na akci PF0211DT2/071 Návrh územního plánu obce Podkopná Lhota;
14. Obec Tichov, IČ 48471640, dotace ve výši 115.000 Kč na akci PF0211DT2/061 Územního plán Tichov;
15. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 138.000 Kč na akci PF0211DT2/065 Územní plán Kaňovice;
16. Obec Kyselovice, IČ 00287393, dotace ve výši 183.000 Kč na akci PF0211DT2/067 Územní plán Kyselovice;
17. Obec Blazice, IČ 47930292, dotace ve výši 115.000 Kč na akci PF0211DT2/058 Územní plán Blazice;
18. Obec Staré Hutě, IČ 00362476, dotace ve výši 112.000 Kč na akci PF0211DT2/060 Územní plán Staré Hutě;
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19. Obec Chvalnov - Lísky, IČ 00287270, dotace ve výši 296.000 Kč na akci PF0211DT2/070 Územní plán obce Chvalnov-Lísky.

30.

Projekt podpory třídění komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R11/11

schvaluje
1. uzavření dohody o řešení projektu na podporu rozvoje třídění komunálních a
obalových odpadů se společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, dle přílohy č. 0473-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 2 dohody o partnerství a vzájemné spolupráci se
společností ASEKOL s. r. o., IČ 27373231, se sídlem Praha 4, Československého
exilu 2062/8, PSČ 143 00 , dle přílohy č.0473 -11-P02.

31.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 41

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R11/11

bere na vědomí
návrh na změnu č. 41 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obce Horní Němčí dle přílohy č. 0475-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 41 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce Horní Němčí dle přílohy č. 047511-P01.

32.

Sociální služby - návratná finanční výpomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R11/11

bere na vědomí
1. dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje ve znění přílohy č. 0502-11-P01;
2. návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2011 dle přílohy č. 0502-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
1. dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje ve znění přílohy č. 0502-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2011 dle přílohy č. 0502-11-P02.
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33.

Sociální služby - navýšení příspěvku na provoz, odvod do rozpočtu
zřizovatele, změna investičních fondů v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R11/11

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociálních služeb Uherské Hradiště, IČ 0092096, na rok 2011, dle přílohy č. 050311-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2011, dle přílohy č. 0503-11P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Poradna pro rodinu a manželství a mezilidské vztahy, IČ 70850992, dle přílohy č.
0503-11-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2011 dle přílohy č. 0503-11-P04;
5. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy, IČ 70850992, o 136.000 Kč na celkovou výši
382.000 Kč dle přílohy č. 0503-11-P05;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy Zlín, IČ 70850992, do rozpočtu zřizovatele ve výši
136.000 Kč v termínu do 10.06.2011.

34.

Projekt Zvyšování kvality sociálních služeb ve ZK - dodatek ke smlouvě o
dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R11/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0141/2011/ŘDP na zajištění realizace
konzultací standardů kvality sociálních služeb v zařízeních poskytujících sociální
služby ve Zlínském kraji uzavřené mezi Zlínským krajem a společností APROXY s.
r. o., IČ 29195462, dle přílohy č. 0501-11-P01.

35.

Vyhodnocení podprogramů protidrogové prevence a prevence kriminality za
rok 2009 a 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R11/11

bere na vědomí
1. vyhodnocení Podprogramu PF07-09 na podporu nestátních neziskových
organizací v oblasti sociálně patologických jevů v roce 2009 dle přílohy č. 0499-11P01;
2. vyhodnocení Podprogramu PF07-10 na podporu nestátních neziskových
organizací v oblasti sociálně patologických jevů v roce 2010 dle přílohy č. 0499-11P02;
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3. vyhodnocení Podprogramu PF04-09 na podporu obcí a měst v oblasti prevence
kriminality ve Zlínském kraji v roce 2009 dle přílohy č. 0499-11-P03;
4. vyhodnocení Podprogramu PF09-10 na podporu obcí a měst v oblasti prevence
kriminality ve Zlínském kraji v roce 2010 dle přílohy č. 0499-11-P04.

36.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R11/11

bere na vědomí
Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2010 dle
přílohy č. 0498-11-P01.

37.

Plnění akčních plánů koncepce prevence kriminality a koncepce
protidrogové politiky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R11/11

bere na vědomí
1. plnění Akčního plánu Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta
2009-2011 za rok 2010 dle přílohy č. 0500-11-P01;
2. plnění Akčního plánu Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta
2010-2014 za rok 2010 dle přílohy č. 0500-11-P02.

38.

Vsetínská nemocnice a. s. - realizace zvýšení základního kapitálu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R11/11

schvaluje
1. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Vsetínská nemocnice a.
s., IČ 26871068, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č.
0512-11-P01;
2. uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 10.000.000 Kč mezi Zlínským
krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní
společností Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Zlín, Havlíčkovo
nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č. 0512-11-P02.

39.

Zdravotnictví - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R11/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0081/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.,
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J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0511-11P01;
2. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0405/2009/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0511-11-P02;
3. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 0/0101/2008/EKO uzavřené
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0511-11-P03;
bere na vědomí
návrh rozpočtového opatření č. ZZK/0033/2011 dle přílohy č. 0511-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2011 dle
přílohy č. 0511-11-P04.

40.

Zdravotnictví - investiční požadavek a změna č. 2 IF Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p. o., v roce 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R11/11

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
775/2/170/140/05/11 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - Defibrilátory" dle přílohy č. 0510-11P01 o celkových nákladech 2.200.000 Kč;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, na rok 2011, dle
přílohy č. 0510-11-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce a přizváním zástupců
Zlínského kraje do jednotlivých komisí.

41.

Globální granty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R11/11

bere na vědomí
návrh na:
a) poskytnutí podpor v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.09 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji v členění:
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1. Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dotace ve výši 5 726 012,88 Kč na
akci CZ.1.07/1.3.09/04.0005, "Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování
psychologického poradenství ve Zlínském Kraji";
2. Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši
6.980.938,20 Kč na akci CZ.1.07/1.3.09/04.0002, "Anglicky v odborných
předmětech";
b) vytvoření zásobníku projektů v rámci 4. výzvy k předkládání projektů globálního
grantu Zlínského kraje reg. č. CZ.1.07/1.3.09 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji v členění:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, dotace ve výši 1.905.636,10 Kč, na akci CZ.1.07/1.3.09/04.0003,
"Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifických poruch chování žáků
- ADHD";
c) poskytnutí podpor v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.08 - Rovné příležitosti ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
1. Sedukon o. p. s. , Ostrava-Zábřeh, IČ 25894099, dotace ve výši 1.443.314,64
Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0003, "Vstřícná škola".
2. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47935928, dotace ve
výši 2.625.526,14 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0006, "Zkvalitnění a rozšíření
speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se SVP";
3. Charita Vsetín, IČ 44740778, dotace ve výši 1.608.407,50 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.08/04.0012, "Vzdělávání - cesta k úspěchu";
4. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 47933810, dotace
ve výši 2.602.915,33 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0007, "Inovace metod a forem
výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Zachar, včetně
poradenství";
5. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dotace ve výši
2.230.674,83 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0016, "Tvorba výukových materiálů pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím ICT a nových vzdělávacích
metod";
6. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dotace ve výši
2.735.668,68 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0002, "Střední školou bez problémů";
7. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, dotace ve výši
2.687.443,84 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0005, "Vzdělávání do života";
8. Střední průmyslová škola polytechnická a Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dotace ve výši 1.924.814,04 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0001,
"Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem ";
d) vytvoření zásobníku projektů v rámci 4. výzvy k předkládání projektů globálního
grantu Zlínského kraje reg. č. CZ.1.07/1.2.08 - Rovné příležitosti ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
1. Střední škola Kostka s. r. o., IČ 25367692, dotace ve výši 2.373.874,90 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/04.0004, "INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE V KOSTCE";
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2. Střední škola MESIT, o. p. s., IČ 25318390, dotace ve výši 1.582.812,28 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/04.0009, "Modernizace vzdělávání v oblasti profesní přípravy
vzdělávacího oboru knihařská práce";
e) uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů č.:
1. D/2789/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0035 s
příjemcem Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0517-11-P07,
2. D/2889/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0098 s
příjemcem Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 051711-P09 a č. 0517-11-P10,
3. D/2948/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0120 s
příjemcem Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, dle přílohy č. 0517-11-P12,
4. D/2532/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0019 s
příjemcem METODICA, Institut pro další vzdělávání, o. s., IČ 26990814, dle přílohy
č. 0517-11-P14;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí podpor v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.09 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji v členění:
1. Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dotace ve výši 5 726 012,88 Kč na
akci CZ.1.07/1.3.09/04.0005, "Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování
psychologického poradenství ve Zlínském Kraji";
2. Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši
6.980.938,20 Kč na akci CZ.1.07/1.3.09/04.0002, "Anglicky v odborných
předmětech";
b) vytvoření zásobníku projektů v rámci 4. výzvy k předkládání projektů globálního
grantu Zlínského kraje reg. č. CZ.1.07/1.3.09 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji v členění:
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ
00226319, dotace ve výši 1.905.636,10 Kč, na akci CZ.1.07/1.3.09/04.0003,
"Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifických poruch chování žáků
- ADHD";
c) poskytnutí podpor v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.08 - Rovné příležitosti ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
1. Sedukon o. p. s., Ostrava-Zábřeh, IČ 25894099, dotace ve výši 1.443.314,64 Kč
na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0003, "Vstřícná škola".
2. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47935928, dotace ve
výši 2.625.526,14 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0006, "Zkvalitnění a rozšíření
speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se SVP";
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3. Charita Vsetín, IČ 44740778, dotace ve výši 1.608.407,50 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.08/04.0012, "Vzdělávání - cesta k úspěchu";
4. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 47933810, dotace
ve výši 2.602.915,33 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0007, "Inovace metod a forem
výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Zachar, včetně
poradenství";
5. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dotace ve výši
2.230.674,83 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0016, "Tvorba výukových materiálů pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím ICT a nových vzdělávacích
metod";
6. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dotace ve výši
2.735.668,68 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0002, "Střední školou bez problémů";
7. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, dotace ve výši
2.687.443,84 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0005, "Vzdělávání do života";
8. Střední průmyslová škola polytechnická a Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dotace ve výši 1.924.814,04 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/04.0001,
"Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem ";
d) vytvoření zásobníku projektů v rámci 4. výzvy k předkládání projektů globálního
grantu Zlínského kraje reg. č. CZ.1.07/1.2.08 - Rovné příležitosti ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
1. Střední škola Kostka s. r. o., IČ 25367692, dotace ve výši 2.373.874,90 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/04.0004, "INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE V KOSTCE";
2. Střední škola MESIT, o. p. s., IČ 25318390, dotace ve výši 1.582.812,28 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/04.0009, "Modernizace vzdělávání v oblasti profesní přípravy
vzdělávacího oboru knihařská práce";
e) uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů č.:
1. D/2789/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0035 s
příjemcem Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0517-11-P07,
2. D/2889/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0098 s
příjemcem Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 051711-P09 a č. 0517-11-P10,
3. D/2948/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0120 s
příjemcem Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ
15527816, dle přílohy č. 0517-11-P12,
4. D/2532/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0019 s
příjemcem METODICA, Institut pro další vzdělávání, o. s., IČ 26990814, dle přílohy
č. 0517-11-P14.
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42.

Globální granty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R11/11

bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2011 dle přílohy č. 0515-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2011 dle
přílohy č. 0515-11-P01.

43.

Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R11/11

bere na vědomí
závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro
školské organizace v rozpisu dle příloh č. 0514-11-P01 až č. 0514-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školské organizace v rozpisu dle příloh
č. 0514-11-P01 až č. 0514-11-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0088/2011 dle přílohy č. 0514-11-P05.

44.

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R11/11

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, a to CNC soustruhu EBOSA,
inventární číslo 022142, pořizovací cena 2.384.747 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
výroby 1983, formou fyzické likvidace.
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45.

Školství - sloučení speciálních škol Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R11/11

bere na vědomí
1. návrh na sloučení příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola Zlín se sídlem Lazy 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464
(přejímající organizace) s příspěvkovou organizací Mateřská škola pro zrakově
postižené Zlín se sídlem Obeciny 3583, 760 01 Zlín, IČ 61716715 (zanikající
organizace) s účinností od 01.08.2011;
2. návrh na změnu názvu přejímající organizace z Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola Zlín na Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a
Praktická škola Zlín s účinností od 01.08.2011;
3. návrh na přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na
přejímající příspěvkovou organizaci s účinností od 01.08.2011;
4. návrh dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Dětského domova, Základní školy
speciální a Praktické školy Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0513-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola speciální a
Praktická škola Zlín se sídlem Lazy 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464 (přejímající
organizace) s příspěvkovou organizací Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín
se sídlem Obeciny 3583, 760 01 Zlín, IČ 61716715 (zanikající organizace) s
účinností od 01.08.2011;
2. změnu názvu přejímající organizace z Dětský domov, Základní škola speciální a
Praktická škola Zlín na Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola Zlín s účinností od 01.08.2011;
3. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.08.2011;
4. dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Dětského domova, Základní školy speciální a
Praktické školy Zlín, IČ 61 716 464, dle přílohy č. 0513-11-P02;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.08.2011:
1. Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín:
a) výmaz Mateřské školy pro zrakově postižené na adrese Obeciny 3583, 760 01
Zlín;
b) výmaz Školní jídelny na adrese Obeciny 3583, 760 01 Zlín;
c) výmaz Speciálně pedagogického centra na adrese Obeciny 3583, 760 01 Zlín;
2. Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín:
a) změna názvu příspěvkové organizace na Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Zlín
b) zápis Mateřské školy na adrese Obeciny 3583, 760 01 Zlín, nejvyšší povolený
počet dětí 36;
c) zápis nového místa poskytovaných školských služeb Školní jídelny na adrese
Obeciny 3583, 760 01 Zlín:
d) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných u školní jídelny ze 100 na
135;
e) zápis nového místa poskytovaných školských služeb u Speciálně
pedagogického centra na adrese Obeciny 3583, 760 01 Zlín;
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ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje, podat v termínu do
15.07.2011 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.08.2011.

46.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R11/11

bere na vědomí
návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje
vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č. 0519-11-P01 až č.
0519-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0519-11-P01 až č. 0519-11-P04.

47.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R11/11

bere na vědomí
návrh smlouvy o výpůjčce mezi:
1. příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademií, Vyšší odbornou
školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ
60371731, a Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava, IČ
61989100, dle přílohy č. 0518-11-P01, a to na dobu určitou pět let od doby podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami;
2. příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademií, Vyšší odbornou
školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ
60371731, a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ 61989592, dle přílohy č. 051811-P02, a to na dobu určitou tří let od doby podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami,
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi:
1. příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademií, Vyšší odbornou
školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ
60371731, a Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava, IČ
61989100, dle přílohy č. 0518-11-P01, a to na dobu určitou pět let od doby podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami;
2. příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademií, Vyšší odbornou
školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ
60371731, a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ 61989592 a to na dobu určitou
tří let od doby podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
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48.

Školství - výsledek konkursního řízení PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R11/11

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín,
Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 0521-11-P01.

49.

10. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R11/11

bere na vědomí
seznam vybraných žáků, kteří budou oceněni za mimořádné úspěchy v mimoškolní
činnosti nebo za mimořádný čin ve školním roce 2010/2011 dle přílohy č. 0516-11P01.

50.

Územně analytické podklady - Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R11/11

projednala a bere na vědomí
Územně analytické podklady - Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje
dle přílohy č. 0469-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat a vzít na vědomí Územně analytické
podklady - Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje dle ust. § 29 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, dle přílohy č. 0469-11-P01.

52.

Roční zpráva o realizaci Personální strategie KÚZK a Skupiny ZK za rok 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R11/11

bere na vědomí
1. Roční zprávu o realizaci Personální strategie KÚZK a Skupiny ZK za rok 2010
dle přílohy č. 0477-11-P01;
2. Plán aktivit personální strategie na rok 2011 dle přílohy č. 0477-11-P02;
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ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje předložit v termínu do 15.12.2011
aktualizaci současné Personální strategie KUZK a Personální strategie organizací
Zlínského kraje na období 2012-2015.

53.

Zdravotnictví - KNTB - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R11/11

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, na rok 2011, dle přílohy č. 0481-10P02;
2. s realizací technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., s názvem "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – budova 25 rozšíření JIP" a jeho odpisování po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s, IČ 27661989, dle přílohy č. 0481-11-P02;
3. s realizací technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., s názvem "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – budova 47 zřízení nadstandardního pokoje očního oddělení" a jeho odpisování po dobu nájmu
ve smyslu § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s, IČ 27661989, dle přílohy č.
0481-11-P02;
4. s proplacením nákladů na realizaci akce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. –
rozšíření potrubní pošty v budovách 13 a 31", a to za podmínky včasného a
úplného plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o
nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0091/2011 dle přílohy č. 0481-11-P03;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. – rozšíření potrubní pošty v budovách 13 a 31", mezi Zlínským krajem
a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 27661989, dle
přílohy č. 0481-11-P04;
3. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. – budova 25 - rozšíření JIP", mezi Zlínským krajem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č.
0481-11-P05;
4. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu pro akci "Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. – budova 47 - zřízení nadstandardního pokoje očního oddělení", mezi
Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín,
IČ 27661989, dle přílohy č. 0481-11-P06.
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54.

Pronájem parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R11/11

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu parkovacích míst části pozemku p. č.
1119/4, ostatní plocha, k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem a společností Dům kultury
s. r. o., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ 46970100, na dobu 90 dnů za
nájemné ve výši 336 Kč/m2/rok, dle přílohy č. 0528-11-P01;
souhlasí
záměr pronájmu části pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje, p. č. 1119/4, ostatní
plocha, o výměře 75 m2, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0528-11-P02;
bere na vědomí
návrh řešení částečného omezení práv nájemců parkovacích míst na ul. J. A. Bati,
které nastane po zahájení plánované celkové rekonstrukce ul. J. A. Bati, nabídkou
náhradního parkovacího místa nebo přiměřeným snížením nájemného za
pronajatá parkovací místa.

55.

Doprava - investiční záměry, dodatky, investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R11/11

schvaluje
A. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 757/3/110/164/02/11 - 01/05/11 k
provedení díla "Silnice III/05735: Dušná, sesuv", o celkových nákladech 4.677.000
Kč, dle přílohy č. 0464-11-P02;
A2) dodatek č. 3 investičního záměru č. 727/3/110/157/10/10 - 03/05/11 k
provedení díla "Silnice III/4221: Velehrad -Salaš, sesuv", o celkových nákladech
5.655.000 Kč, dle přílohy č. 0464-11-P04;
A3) dodatek č. 3 investičního záměru č. 645/3/110/138/10/09 - 03/05/11 k
provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž - Koryčany, část 12 (Roštín-Cetechovice),
část 15 (Koryčany, extravilán)", o celkových nákladech 36.141.000 Kč, dle přílohy
č. 0464-11-P06;
A4) dodatek č. 3 investičního záměru č. 647/3/110/140/10/09 - 03/05/11 k
provedení díla "Silnice II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045 - křižovatka se silnicí
I/57", o celkových nákladech 82.424.000 Kč, dle přílohy č. 0464-11-P08;
A5) dodatek č. 3 investičního záměru č. 642/3/110/135/10/09 - 03/05/11 k
provedení díla "Silnice II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493;,
2. etapa - Horní Lhota", o celkových nákladech 85.668.000 Kč, dle přílohy č. 046411-P10;
A6) dodatek č. 4 investičního záměru č. 646/3/110/139/10/09 - 04/05/11 k
provedení díla "Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké
Karlovice", o celkových nákladech 247.358.000 Kč, dle přílohy č. 0464-11-P12;
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A7) dodatek č. 3 investičního záměru č. 643/3/110/136/10/09 - 03/05/11 k
provedení díla "Silnice II/497: Šarovy - Březolupy", o celkových nákladech
128.577.000 Kč, dle přílohy č. 0464-11-P14;
A8) investiční záměr č. 774/3/110/171/05/11 k provedení díla "Silnice II/428:
Zdounky, most ev. č. 428-012", o celkových nákladech 9.654.000 Kč, dle přílohy č.
0464-11-P16;
A9) investiční záměr č. 773/3/110/170/05/11k provedení díla "Silnice II/428:
Troubky, most ev. č. 428-011", o celkových nákladech 8.162.000 Kč, dle přílohy č.
0464-11-P18;
A10) investiční záměr č. 772/3/110/169/05/11 k provedení díla "Silnice III/50736:
Nedašova Lhota-státní hranice ČR/SR", o celkových nákladech 76.419.000 Kč, dle
přílohy č. 0464-11-P20;
B. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2011, dle přílohy č. 046411-P21;
C1) rozpočtové opatření č. RZK/0084/2011 dle přílohy č. 0464-11-P22;
C2) snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, o 4.670.000 Kč na celkovou výši 381.193.000 Kč,
dle přílohy č. 0464-11-P23;
C3) zpětvzetí žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj dle příloh č. 046411-P24a, 0464-P24b, 0464-24c.

56.

Zdravotnictví - uznání závazku s dohodou o splátkovém kalendáři

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R11/11

schvaluje
uzavření smlouvy o uznání závazku s dohodou o splátkovém kalendáři mezi
Zlínským krajem a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČ 27661989, dle přílohy č. 0529-11-P01;
2. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž, IČ
27660532, dle přílohy č. 0529-11-P02.

57.

Smlouva o spolupráci - odstranění kolejové vlečky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R11/11

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností MHInvestment s. r. o., IČ 26771870, dle přílohy č. 0486-11-P01 za podmínky
schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0031/2011 Zastupitelstvem Zlínského
kraje;
bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2011 dle přílohy č. 0486-11-P02;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0031/2011 dle
přílohy č. 0486-11-P02.

58.

Doprava - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R11/11

bere na vědomí
návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0336/2011/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0530-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0336/2011/DOP,
uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761,
dle přílohy č. 0530-11-P01.

59.

Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
29.06.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R11/11

schvaluje
návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
29.06.2011 uvedený v příloze č. 0489-11-P01.

Zlín 30. května 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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