R16/11

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 22.08.2011

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R16/11

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0760-11-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0635/R16/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit posouzení vlivů koncepce
na životní prostředí - SEA k dokumentu Strategie rozvoje venkova ve Zlínském
kraji v termínu do 22.08.2011.“ - na termín plnění 05.09.2011;
2. usnesení č. 0573/R15/11 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic předložit v termínu do 22.08.2011 návrh rozpočtového opatření
Zastupitelstvu Zlínského kraje k zajištění krytí současných a budoucích závazků v
rámci SPZ Holešov z důvodu zrušení plánovaných příjmů ze státního rozpočtu v
roce 2011.“ - na termín plnění 05.09.2011.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R16/11

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) akcí "Vyšlápněte si pro zdraví s mammahelpkami s růžovou stužkou" pořádanou
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., IČ
70099880, centrem Zlín v roce 2011;
b) 9. ročníkem Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2011 pořádaným
společností Outdoor Films s. r. o., IČ 28614593, v roce 2011;
c) akcemi "Říjen v pohybu" a "Listopadová akce" pořádanými společností PARA
consulting s. r. o., IČ 27796418, v roce 2011;
d) 4. konferencí "Cesty krve" pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Zlín, IČ 00426326, v roce 2011;
e) akcí "Den seniorů" pořádaným Radou seniorů České republiky, o. s., IČ
63829797, Krajskou radou seniorů Zlínského kraje, v roce 2011;
f) Okresní výstavou ovoce a zeleniny pořádanou Českých zahrádkářským svazem,
územní sdružení Zlín, IČ 00433781, v roce 2011;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
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1. ve výši 30.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, na pořádání 4. konference "Cesty krve" v roce 2011;
2. ve výši 20.000 Kč Radě seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, na
pořádání akce "Den seniorů" Krajskou radou seniorů Zlínského kraje, v roce 2011;
3. ve výši 9.000 Kč Českému zahrádkářskému svazu, územní sdružení Zlín, IČ
00433781, na pořádání Okresní výstavy ovoce a zeleniny v roce 2011;
4. ve výši 30.000 Kč Dětskému folklornímu souboru KOPANIČÁREK, o. s., IČ
27047237, na krojové vybavení pro dětský folklorní soubor Kopaničárek v roce
2011;
5. ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení CYKLOTEAM OD MORAVA, IČ
26658208, na činnost cyklistického oddílu sdružení v roce 2011;
6. ve výši 30.000 Kč TJ Bojkovice, IČ 46956425, na pořádání volejbalového turnaje
"O pohár Bílých Karpat" v roce 2011;
7. ve výši 50.000 Kč Aerobik klubu Zdena Zlín, IČ 26680769, na účast závodního
týmu fitness aerobik na světovém šampionátu Gold Coast v Austrálii v roce 2011;
b) navýšení dotace o částku 15.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje - Odbor
Kancelář hejtmana, na celkovou částku 20.000 Kč Informačnímu centru Velké
Karlovice, IČ 45211698, na pořádání dětského folklorního festivalu "Loučení s
létem" v roce 2011;
c) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50.000 Kč Společnosti pro obnovu
Rajnochovické lesní železnice, o. s., IČ 22837892, na vybudování základní koleje v
Rajnochovicích v roce 2011;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0138/2011 dle přílohy č. 0759-11-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.01.2011 č. 0036/R02/11 v části
schvaluje písm. b) ve znění: "b) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši
50.000 Kč Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o. s., IČ
22837892, na nákup a přepravu lokomotivy řady DH120 v roce 2011".

3.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R16/11

bere na vědomí
nabídku na převod nemovitého majetku, který přešel z vlastnictví státu do
vlastnictví Olomouckého kraje na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu
některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o
změně zákona č. 157/2000 Sb., učiněnou Olomouckým krajem ve smyslu ust. § 41
zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických
zařízeních a o změně některých zákonů, a to části pozemků:
- p. č. 1947/1, ostatní plocha,
- p. č. 1989/3, ostatní plocha,
- p. č. 1989/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na LV č. 441 pro obec Paseka a k.ú.
Paseka u Šternberka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku;
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rozhodla
odmítnout nabídku na převod výše uvedeného nemovitého majetku učiněnou
Olomouckým krajem;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o odmítnutí nabídky na
převod nemovitého majetku učiněnou Olomouckým krajem, a to části pozemků:
- p. č. 1947/1, ostatní plocha,
- p. č. 1989/3, ostatní plocha,
- p. č. 1989/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na LV č. 441 pro obec Paseka a k.ú.
Paseka u Šternberka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi Pozemkovým
fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, a
Zlínským krajem jako nájemcem dle přílohy č. 0728-11-P02 včetně prohlášení o
neplatnosti části nájemní smlouvy č. 62N10/62 dle přílohy č. 0728-11-P03;
2. zaslání nabídky na převod nemovitostí, a to:
- 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,
které přešly z vlastnictví státu do vlastnictví Zlínského kraje na základě zákona č.
290/2002 Sb., za cenu v místě a čase obvyklou Olomouckému kraji, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Loučka, IČ
70850895, a to koupací zvedací vana ARJO PRIMO, model ATB1101, inv. č.
33300086, pořizovací cena 247.275 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou demontáže,
využitím použitelných funkčních dílů na opravu druhé identické vany ARJO
PRIMO, inv. č. 33300085 a fyzickou likvidací nepotřebných dílů.
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4.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R16/11

schvaluje
záměry:
A. prodeje nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje, a to:
1. nemovitostí
- objektu č. p. 606 (objekt k bydlení) na pozemku p. č. st. 631 zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku p. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3056 pro obec Bystřice pod
Hostýnem, k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
2. nemovitostí
- objekt č. e. 95 (stavba pro rodinnou rekreaci) na pozemku p. č. 82 zastavěná
plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 82, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 257 pro obec Salaš a k. ú. Salaš u
Velehradu;
3. nemovitostí
- p. č. st. 401/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 402, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 403, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 404, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 405, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 406, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 407, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 408, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 409, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 411, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 412, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 413, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 414, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 415, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 416, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 417, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 418, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 419, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 420, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 421, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 422, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 426, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 427, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 428, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 555/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1052, ostatní plocha,
- p. č. 2309, ostatní plocha,
- p. č. 2310, ostatní plocha,
- stavba občanské vybavenosti č. e. 33 na p. č. st. 401/1, p. č. st. 401/2, p. č. st.
401/3,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 402,
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- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 403,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 404,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 405,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 406,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 407,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 408,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 409,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 410,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 411,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 412,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 413,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 414,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 415,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 416,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 417,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 418,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 419,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 420,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 421,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 422,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 423,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 424,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 425,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 426,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 427,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 428,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 555/1 a p. č. st. 555/2,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 556,
- jiná stavba bez čp/če na p. č. st. 557,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 433 pro obec a k. ú. Malá Bystřice;
4. pozemku
- p. č. 1932/19, ostatní plocha, o výměře 102 m2, odděleného z původního
pozemku p. č. 1932/1 geometrickým plánem č. 509 – 25/2011, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Pozděchov,
B. prodeje nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje formou výběrového řízení, a to:
1. nemovitostí
- objektu č. p. 606 (objekt k bydlení) na pozemku p. č. st. 631 zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku p. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3056 pro obec Bystřice pod
Hostýnem, k. ú. Bystřice pod Hostýnem, formou výběrového řízení dle přílohy č.
0730-11-P02;
2. nemovitostí
- objekt č. e. 95 (stavba pro rodinnou rekreaci) na pozemku p. č. 82 zastavěná
plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 82, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 257 pro obec Salaš a k. ú. Salaš u
Velehradu, formou výběrového řízení dle přílohy č. 0730-11-P02.
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5.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R16/11

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. 1040/20, ostatní plocha,
- p. č. 1040/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.171 pro obec a k. ú. Osíčko,
do vlastnictví obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ
00287563;
2. pozemku
- p. č. 4576/3, ostatní plocha,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 359-0088/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd,
do vlastnictví obce Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov, IČ
00283983;
3. stavby
- tělesa sjezdu na parcelu číslo 1147/91 včetně součástí a příslušenství
nacházející se na p. č. 1147/195 a p. č. 1147/196 v k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště,
do vlastnictví obce Bílovice, Bílovice 70, 687 12 Bílovice, IČ 00290793;
4. stavby
- dešťové kanalizace umístěné na pozemcích p. č. 1120/3, p. č. 1119/1, p. č.
925/1, p. č. 925/2, p.č. 926/1, p. č. 925/4, p. č. 1119/5, p. č. 924/27, p. č. 1170/16,
p. č. 1170/15, p. č. 925/8, p. č. 1119/9, p. č. 916/2, p. č. 916/1, p. č. 1180/5, p. č.
1180/3 vše obec a k. ú. Chvalčov,
do vlastnictví obce Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČ 00488895;
5. pozemků
- p. č. 5383/7, ostatní plocha,
- p. č. 5383/8, ostatní plocha,
- p. č. 5383/9, ostatní plocha,
- p. č. 5390/4, ostatní plocha,
- p. č. 5438/14, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1159 pro obec a k. ú. Bojkovice,
do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
6. pozemku
- p. č. 1695, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2033-7971/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou
do vlastnictví LIPOELASTIC a.s., se sídlem Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2,
IČ 26730804;
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7. pozemku
- části p. č. 7149/1, ostatní plocha, do výměry max. 1200 m2,
oddělené z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem pro
obec a k. ú. Uherský Brod (přesná lokalizace a výměra předmětu převodu pozemku bude obsažena v geometrickém plánu skutečného zaměření stavby
"Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa"),
do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod,
IČ 00291463;
8. pozemku
- p. č. 692/4, ostatní plocha, o výměře 537 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 313-113/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže,
do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ 00287679;
9. stavby
- části tělesa pozemní komunikace č. III/04910, v uzlovém úseku „Francova Lhota“,
a to v délce 1,009 km ve staničení 7,496 – 8,505 (od točny autobusů po konec
silnice III/04910), nacházející se na pozemku p. č. 3887/1, ostatní plocha v k. ú.
Valašská Senice
do vlastnictví obce Valašská Senice, Valašská Senice 145, 756 14 Francova
Lhota, IČ 00635774;
10. stavby
- těleso pozemní komunikace č. III/01881, v uzlovém úseku „Mečůvka“, a to v
délce 1,480 km ve staničení 0,000 – 1,480 (od vyústění ze silnice I/35 po konec
silnice III/01881), nacházející se na pozemcích p. č. 5875/2 , p. č. 5896/2, p. č.
5880, PK 5881/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Horní Bečva
do vlastnictví obce Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva;
11. pozemků
a) - p. č. 2039/4, ostatní plocha,
- p. č. 2051/79, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1342 pro obec Kelč a k. ú. Kelč –
Nové Město;
b)- p. č. 1328/63, ostatní plocha,
- p. č. 1328/66, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 572 pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré
Město;
vše do vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;
B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem nezahrnuté do
kupní ceny uhradí kupující:
1. 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,
do vlastnictví Josefa Doležala, Klečůvka 60, 763 11 Zlín, za cenu ve výši 10.312
Kč;
2. pozemků
- p. č. st. 6124, zastavěná plocha a nádvoří,

7/62

R16/11

- p. č. st. 7680, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín,
do vlastnictví Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
26913453, za cenu ve výši 142.269 Kč;
3. pozemku
- p. č. 634/22, ostatní plocha o výměře 65 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1167-117/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem,
do podílového spoluvlastnictví (každému id. podíl ve výši 1/2) Ing. Petra Sedláře,
A. Kašpara 1495, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a Jiřího Maška, Mlýnská 619, 768
61 Bystřice pod Hostýnem, za cenu ve výši 13.405 Kč;
4. pozemku
- p. č. 947/4, ostatní plocha, o výměře 235 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 293-36/2011,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka
do vlastnictví Zdeňka Štastného, Seninka 101, 756 11 Valašská Polanka, za cenu
ve výši 7.270 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0044/2011 dle přílohy č. 0732-11-P16.

6.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R16/11

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 3922/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,
za podmínek dle přílohy č. P03;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Tetětice:
- p. č. 740/75, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1488/31, ostatní plocha,
- p. č. 1488/52, ostatní plocha,
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zapsaných 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 Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
- p. č. 2132/35, 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. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- p. č. 755/21, ostatní plocha,
- p. č. 755/29, 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;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Věžky:
- p. č. 77, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střílky:
- p. č. 630/34, ostatní plocha,
- p. č. 801/35, ostatní plocha,
- p. č. 1828/13, 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;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 440/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4965/64, ostatní plocha,
- p. č. 4992/8, 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;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/33, ostatní plocha,
- p. č. 5460/27, ostatní plocha,
- p. č. 5460/36, 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;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/111, 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;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3257/49, ostatní plocha,
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- p. č. 3191/27, ostatní plocha,
- p. č. 3191/29, ostatní plocha,
- p. č. 3191/30, ostatní plocha,
- p. č. 3191/31, ostatní plocha,
- p. č. 3191/52, ostatní plocha,
- p. č. 3191/53, ostatní plocha,
- p. č. 3191/54, ostatní plocha,
- p. č. 3191/62, 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;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 894/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1975/33, 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;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- p. č. 929/6, ostatní plocha,
- p. č. 929/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 00287563;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5353/73, ostatní plocha,
- p. č. 5436/37, ostatní plocha,
- p. č. 5437/3, ostatní plocha,
- p. č. 5438/17, ostatní plocha,
- p. č. 5438/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ
00290807;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 699/18 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;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavkov pod Hostýnem:
- p. č. 1402/29 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;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/28 ostatní plocha,
- p. č. 2808/34 ostatní plocha,
- p. č. 2808/52 ostatní plocha,
- p. č. 2808/53 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;
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20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rusava:
- p. č. 2691/27 ostatní plocha,
- p. č. 2691/44 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;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Bílavsko:
- p. č. 1137/13 ostatní plocha,
- p. č. 1137/19 ostatní plocha,
- p. č. 1137/33 ostatní plocha,
- p. č. 1137/36 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;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Růžďka:
- p. č. 7/10, 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;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k.ú. Lhota u
Choryně:
- p. č. 610/1, 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;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.ú. Komárovice:
- p. č. 888/1, 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;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Choryně:
- p. č. 302/4, ostatní plocha,
- p. č. 302/5, ostatní plocha,
- p. č. 640/1, ostatní plocha,
- p. č. 641/81, 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;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.ú. Lhota u Kelče:
- p. č. 860/11, 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;
27. oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým
plánem pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- částí p. č. 1751/61, p. č. 7146/1, p. č. 1751/138, p. č. 1751/140, vše ostatní
plocha, do celkové výměry max. 1200 m2,
přesná lokalizace a výměra předmětu převodu - pozemků bude obsažena v
geometrickém plánu skutečného zaměření stavby "Dopravní terminál Uherský
Brod - II. etapa",

11/62

R16/11

od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
00291463;

Uherský Brod, IČ

28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Vsetín:
- p. č. 3955, zahrada,
- p. č. 12540/1, orná půda,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR - Pozemkového fondu České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072
za podmínek uvedených v čl. VI. přílohy P04;
29. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč:
a) k. ú. Kelč – Nové Město, zapsaných na LV č. 10001
- p. č. 2023/28, ostatní plocha,
- p. č. 2023/55, ostatní plocha,
- p. č. 2023/63, ostatní plocha,
- p. č. 2023/66, ostatní plocha,
- p. č. 2023/69, ostatní plocha,
- p. č. 2023/72, ostatní plocha,
- p. č. 2023/74, ostatní plocha,
- p. č. 2051/76, ostatní plocha,
- p. č. 2051/84, ostatní plocha,
- p. č. 2051/85, ostatní plocha,
- p. č. 2116/1, ostatní plocha,
- p. č. 2116/2, ostatní plocha,
- p. č. 2117/3, ostatní plocha,
b) k. ú. Kelč – Staré Město, zapsaných na LV č. 10001
- p. č. 317/6, ostatní plocha,
- p. č. 1312/36, ostatní plocha,
- p. č. 1328/45, ostatní plocha,
- p. č. 1328/46, ostatní plocha,
- p. č. 1328/47, ostatní plocha,
- p. č. 1328/49, ostatní plocha,
- p. č. 1328/61, ostatní plocha,
- p. č. 1328/62, ostatní plocha,
- p. č. 1328/64, ostatní plocha,
- p. č. 1328/65, ostatní plocha,
- p. č. 1328/68, ostatní plocha,
- p. č. 1328/69, ostatní plocha,
- p. č. 1328/70, ostatní plocha,
- p. č. 1328/74, ostatní plocha,
- p. č. 1328/77, ostatní plocha,
- p. č. 1328/79, ostatní plocha,
- p. č. 1328/81, ostatní plocha,
vše od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925.
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Rychlov u Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 1044/153, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1600 od Romana Surého, bytem Sušilova 187, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 2.100 Kč;
b)
- p. č. 1044/100, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 944 od Ivony Paštěkové, bytem Přerovská 180, Rychlov, 768
61 Bystřice pod Hostýnem a Ludmily Pospíšilové, bytem Libušina třída 583/8, 623
00 Brno 23 za cenu ve výši 3.100 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Komňa a k. ú. Komňa:
a)
- p. č. 5427/58, ostatní plocha,
- p. č. 5427/78, ostatní plocha
- p. č. 5427/84, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 366 od Jaroslava Navrátila, bytem Komňa 72, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 8.250 Kč;
b)
- p.č. 5460/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 498 od Vlasty Kročilové, bytem Komňa 218, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 5.600 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hostětín a k. ú. Hostětín:
- p. č. 1242/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 754 od manželů Františka a Stanislavy Starobových, oba
bytem Hostětín 70, 687 71 Bojkovice za cenu ve výši 7.640 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lopeník a k. ú. Lopeník:
- p. č. 2002/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 112 od Otakara Bučka, bytem Lopeník 128, 687 67 Březová u
Uherského Brodu za cenu ve výši 5.270 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedakonice a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1984/21, ostatní plocha,
- p. č. 1984/22, ostatní plocha,
- p. č. 1984/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1416 od Petera Soška, bytem Nedakonice 498, 687 38
Nedakonice za cenu ve výši 4.050 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Polešovice a k. ú. Polešovice:
a)
- p. č. 5466/108, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1825 od Leo Matouška, bytem Hlavní 137, 686 04 Uherské
Hradiště - Míkovice, Jarmily Šikulové, bytem Mečířova 2262/50, 612 00 Brno za
cenu ve výši 500 Kč;
b)
- p. č. 5466/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 501 od Ilony Fabíkové, bytem Polešovice 745, 687 37
Polešovice, Ing. Magdy Malé, bytem Ludvíkova 1935, 735 41 Petřvald u Karviné,
Dalibora Otta, bytem Polešovice 534, 687 37 Polešovice, Marie Ottové, bytem
Polešovice 534, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 5.400 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osvětimany a k. ú. Osvětimany:
a)
- p. č. 3191/81, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1392 od Petra Hrušťáka, bytem Osvětimany 23, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 19.700 Kč;
b)
- p. č. 3191/37, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 51 od Petra Chaloupky, bytem Osvětimany 324, 687 42
Osvětimany, Petra Hrušťáka, bytem Osvětimany 23, 687 42 Osvětimany za cenu
ve výši 11.900 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u
Uherského Brodu:
a)
- p. č. 2516/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 204 od manželů Petra a Marie Vaculových, oba bytem
Březová 20, 687 67 Březová u Uherského Brodu za cenu ve výši 8.000 Kč;
b)
- p. č. 2516/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 172 od Anny Dostálové, bytem Březová 246, 687 67 Březová
u Uherského Brodu za cenu ve výši 8.440 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pitín a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/39, ostatní plocha,
- p. č. 5441/41, ostatní plocha,
- p. č. 5441/44, ostatní plocha,
- p. č. 5441/72, ostatní plocha,
- p. č. 5441/141, ostatní plocha,
- p. č. 5441/149, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 484 od Pavla Holíka, bytem Luční 2556/26, 616 00 Brno Žabovřesky za cenu ve výši 30.300 Kč;
b)
- p. č. 5431/17, ostatní plocha,
- p. č. 5441/96, ostatní plocha,
- p. č. 5441/101, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 359 od Ing. Jiřího Jála, bytem Záhorovice 314, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 14.850 Kč;
c)
- p. č. 5431/18, ostatní plocha,
- p. č. 5431/19, ostatní plocha,
- p. č. 5441/151, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 406 od Ludmily Peřesté, bytem Bezručova čtvrť 869, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 7.320 Kč;
d)
- p. č. 5431/7, ostatní plocha,
- p. č. 5431/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 855 od Františka Bartoše, bytem Hostětín 73, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 16.120 Kč;
e)
- p. č. 5431/6, ostatní plocha,
- p. č. 5431/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 293 od manželů Vladimíra a Vlasty Jálových, oba bytem Pitín
154, 687 71 Bojkovice za cenu ve výši 43.920 Kč;
f)
- p. č. 5431/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 856 od Jarmily Bačové, bytem Za Mlýnem 1881, 686 03 Staré
Město za cenu ve výši 7.720 Kč;
g)
- p. č. 5431/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 192 od Anny Šašinkové, bytem Pitín 191, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 35.280 Kč;
h)
- p. č. 5441/22, ostatní plocha,
- p. č. 5441/60, ostatní plocha,
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- p. č. 5441/64, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 226 od Ing. arch. Jindry Nahodilové, bytem Foltýnova
1004/13, 635 00 Brno – Bystrc, Miroslava Růžičky, bytem Vídeňská 275/66, 639 00
Brno – střed za cenu ve výši 9.550 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Němčí a k. ú. Dolní Němčí:
a)
- p. č. 2268/148, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 345 od Antonína Stojaspala, bytem Vinohradská 602, 687 62
Dolní Němčí za cenu ve výši 5.350 Kč;
b)
- p. č. 2268/163, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 969 od Soni Pácalové, bytem Pražského 637/32, 152 00
Praha - Hlubočepy za cenu ve výši 22.650 Kč;
c)
- p. č. 2268/168, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1657 od Lidmily Ježkové, bytem Příční 476, 687 62 Dolní
Němčí, Boženy Křivákové, bytem Nivnická 502, 687 62 Dolní Němčí za cenu ve
výši 7.400 Kč;
d)
- p. č. 2268/155, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 331 od Marie Straňákové, bytem Hlucká 595, 687 62 Dolní
Němčí za cenu ve výši 5.400 Kč;
e)
- p. č. 2268/47, ostatní plocha,
- p. č. 2268/146, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 199 od Boženy Ježkové, bytem Vinohradská 571, 687 62
Dolní Němčí za cenu ve výši 5.700 Kč;
f)
- p. č. 2268/159, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 711 od Ludmily Dostálkové, bytem Brodská 957, 687 51
Nivnice, Marie Světinské, bytem Vinohradská 567, 687 62 Dolní Němčí za cenu ve
výši 8.850 Kč;
g)
- p. č. 2268/156, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 408 od Františky Kavkové, bytem Záhumenická 244, 687 62
Dolní Němčí za cenu ve výši 5.650 Kč;
h)
- p. č. 2268/147, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 228 od manželů Antonína a Ludmily Martišových, oba bytem
Nivnická 57, 687 62 Dolní Němčí za cenu ve výši 8.350 Kč;
i)
- p. č. 2268/170, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 767 od Ing. Josefa Juřenčáka, bytem Vinohradská 625, 687
62 Dolní Němčí za cenu ve výši 8.300 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Korytná a k. ú. Korytná:
a)
- p. č. 2113/186, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 935 od Anny Hůďové, bytem Korytná 94, 687 52 Korytná za
cenu ve výši 5.200 Kč;
b)
- p. č. 2113/180, ostatní plocha,
- p. č. 2113/181, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 394 od Josefa Blahy, bytem Korytná 274, 687 52 Korytná za
cenu ve výši 20.760 Kč;
c)
- p. č. 2113/163, ostatní plocha,
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- p. č. 2113/164, ostatní plocha,
- p. č. 2113/168, ostatní plocha,
- p. č. 2113/170, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 18 od Rudolfa Růžičky, bytem Hviezdoslavova 1910/18, 915
01 Nové Město Nad Váhom, Slovenská republika za cenu ve výši 22.120 Kč;
d)
- p. č. 2113/104, ostatní plocha,
- p. č. 2113/111, ostatní plocha,
- p. č. 2113/113, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 603 od Václava Janči, bytem Vlčnov 1247, 687 61 Vlčnov za
cenu ve výši 9.600 Kč;
e)
- p. č. 2113/123, ostatní plocha,
- p. č. 2113/172, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 485 od manželů Pavla a Silvie Záchvějových, oba bytem
Podolí 264, 686 04 Kunovice za cenu ve výši 4.720 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Litenčice a k. ú. Litenčice:
a)
- p. č. 2479/90, ostatní plocha,
- p. č. 2479/100, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 342 od MUDr. Jany Šmídové, bytem Čajkovského 975/37,
500 09 Hradec Králové 9 za cenu ve výši 2.800 Kč;
b)
- p. č. 2141/41, ostatní plocha,
- p. č. 2479/53, ostatní plocha,
- p. č. 2479/60, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 198 od Ing. Ivo Hlisnikovského, bytem Stoličkova 1645/14, 767
01 Kroměříž za cenu ve výši 6.730 Kč;
c)
- p. č. 2479/23, ostatní plocha,
- p. č. 2479/24, ostatní plocha,
- p. č. 2479/50, ostatní plocha,
- p. č. 2479/56, ostatní plocha,
- p. č. 2479/126, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 146 od Ladislava Hromádky, bytem Troubky 57, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 7.480 Kč;
d)
- p. č. 2479/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 631 od Jiřího Christy, bytem Heyrovského 412/2, 779 00
Olomouc 9 za cenu 8.920 Kč;
e)
- p. č. 2479/101, ostatní plocha,
- p. č. 2479/103, ostatní plocha,
- p. č. 2479/104, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 148 od Heleny Abrahamové, bytem Kudlovice 324, 687 03
Babice u Uherského Hradiště a od Marie Hubáčkové, bytem Babice 511, 687 03
Babice u Uherského Hradiště za cenu 5.720 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pačlavice:
a)
- p. č. 2223/36, ostatní plocha,
- p. č. 2223/37, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 699 od Ladislava Brablíka, bytem Pačlavice 108, 768 34
Pačlavice a od Renáty Brablíkové, bytem Pačlavice 108, 768 34 Pačlavice za cenu
920 Kč;
b)
- p. č. 2223/25, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 209 od Jitky Řezníčkové, bytem Pačlavice 29, 768 34
Pačlavice za cenu 1.120 Kč;
c)
- p. č. 2223/26, ostatní plocha,
- p. č. 2223/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 536 od Josefa Hladkého, bytem Pačlavice 54, 768 34
Pačlavice za cenu 1.680 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sulimov a k. ú. Sulimov:
a)
- p. č. 605/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 151 od Hany Lorencové, bytem Purkyňova 502/1d, 767 01
Kroměříž za cenu 4.800 Kč;
b)
- p. č. 605/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 310 od Jaroslava Petříka, bytem Kostelany 46, 767 01
Kroměříž za cenu 5.000 Kč;
c)
- p. č. 605/7, ostatní plocha,
- p. č. 619/57, ostatní plocha,
- p. č. 619/59, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 289 od Marie Daňkové, bytem Sulimov 14, 768 21 Kvasice za
cenu 11.920 Kč;
d)
- p. č. 605/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 437 od Milana Vojáčka, bytem Litenčice 77, 768 13 Litenčice a
od Romana Vojáčka, bytem Litenčice 154, 768 13 Litenčice za cenu 4.520 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
a)
- p. č. 511/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 254 od Blaženy Malenovské, bytem Karolín 59, 768 21
Kvasice za cenu 3.000 Kč;
b)
- p. č. 511/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 393 od Rostislava Vymětalíka, bytem Malkovského 602, 199
00 Praha 99 za cenu 5.120 Kč;
c)
- p. č. 511/19, ostatní plocha,
- p. č. 523/46, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 197 od Miluše Dvořákové, bytem Karolín 15, 768 21 Kvasice
za cenu 8.520 Kč;
d)
- p. č. 511/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 166 od Josefa Skopala, bytem Karolín 48, 768 21 Kvasice za
cenu 10.040 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pornice:
- p. č. 1841/41, ostatní plocha (podíl id. 1/2),
zapsaných na LV č. 651 od Elišky Čechové, bytem Nálepkovo náměstí 927/10,
708 00 Ostrava 8 a od Marie Michové, bytem Pačlavice 32, 768 34 Pačlavice za
cenu 1.625 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky:
a)
- p. č. 101/29, ostatní plocha,
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- p. č. 497/17, ostatní plocha,
- p. č. 1184/15, ostatní plocha,
- p. č. 1281/32, ostatní plocha,
- p. č. 1281/33, ostatní plocha,
- p. č. 1281/34, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 147 od Ladislava Plačka, bytem Zdounky 25, 768 02 Zdounky
za cenu ve výši 7.050 Kč;
b)
- p. č. 101/39, ostatní plocha,
- p. č. 497/46, ostatní plocha,
- p. č. 1147/2, ostatní plocha,
- p. č. 1152/43, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 168 od Jana Frkala, bytem Rataje 161, 768 12 Rataje u
Kroměříže, Ludmily Janošíkové, bytem Na Dílech 179/36, 767 01 Vážany za cenu
ve výši 8.720 Kč;
c)
- p. č. 101/73, ostatní plocha,
- p. č. 497/42, ostatní plocha,
- p. č. 1049/59, ostatní plocha,
- p. č. 1152/31, ostatní plocha,
- p. č. 1161/1, ostatní plocha,
- p. č. 1281/36, ostatní plocha,
- p. č. 1281/37, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 499 od Danuše Mikové, bytem Havlíčkova 1258/16, 767 01
Kroměříž, Ing. Leonarda Vršky, bytem Komín 213, 624 00 Brno za cenu ve výši
19.950 Kč;
d)
- p. č. 101/79, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 20 od Aloise Galatíka, bytem Kroměřížská 108, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 3.550 Kč;
e)
- p. č. 101/82, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 462 od Josefa Hanáka, bytem Páleníčkova 2884/1, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 2.950 Kč;
f)
- p. č. 101/84, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 649 od Heleny Horákové, bytem Kroměřížská 346, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 2.300 Kč;
g)
- p. č. 497/18, ostatní plocha,
- p. č. 1049/61, ostatní plocha,
- p. č. 1152/38, ostatní plocha,
- p. č. 1161/8, ostatní plocha,
- p. č. 1184/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 968 od Vlasty Trněné, bytem Zdislavice 84, 768 02 Zdounky,
Miroslava Trněného, bytem Zdislavice 84, 768 02 Zdounky za cenu ve výši 6.000
Kč;
h)
- p. č. 1124/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1184 od Ing. Pavla Pexy, bytem Zahradní 292, 672 01
Moravský Krumlov, Ing. Petra Pexy, bytem Hostěradice 239, 671 71 Hostěradice
za cenu ve výši 22.640 Kč;
i)
- p. č. 1152/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1158 od Pavla Muchy, bytem Divoky 34, 768 02 Zdounky za
cenu ve výši 1.960 Kč;
j)
- p. č. 1152/16, ostatní plocha,
- p. č. 1152/18, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 1142 od Vladimíra Koláčka, bytem Zákostelí 327, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 3.360 Kč;
k)
- p. č. 1184/9, ostatní plocha,
- p. č. 1281/48, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 166 od Marka Frkala, bytem Zdounky 9, 768 02 Zdounky za
cenu ve výši 3.450 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/108, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 103 od Marie Axmanové, bytem Suchý řádek 411, 768 05
Koryčany za cenu ve výši 2.150 Kč;
b)
- p. č. 2560/46, ostatní plocha,
- p. č. 2560/81, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 546 od Vlasty Špicnerové, bytem Kyjovská 76, 768 05
Koryčany za cenu ve výši 2.050 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
- p. č. 1858/12, ostatní plocha,
- p. č. 1858/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 207 od manželů Josefa a Růženy Cupákových, oba bytem
Jestřábice 49, 768 05 Koryčany za cenu ve výši 2.600 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- p. č. 174/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 575 od Miroslava Němce, bytem Újezdsko 65, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 560 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1488/73, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1223 od Římskokatolické farnosti Kvasice, se sídlem Nám.
Antoše Dohnala 17, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 5.560 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú.
Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 10866, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3685 od Marie Hauerlandové, bytem Ostrožská Lhota 455,
687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 850 Kč;
b)
- p. č. 11151/53, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3684 od Ludmily Maluškové, bytem Ostrožská Lhota 468, 687
23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 800 Kč;
c)
- p. č. 11069, ostatní plocha,
- p. č. 11148/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3343 od Zdenky Gregorové, bytem Dukelská třída 461/74, 614
00 Brno – Husovice, Jana Zemka, bytem Strojařů 1614, 688 01 Uherský Brod,
Jiřího Zemka, bytem Na Bílém Potoce 416, 664 71 Veverská Bítýška, Stanislava
Zemka, bytem Větrná 1407, 688 01 Uherský Brod za cenu ve výši 3.100 Kč;
d)
- p. č. 10970, ostatní plocha,
- p. č. 11151/21, ostatní plocha,
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- p. č. 11152/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3388 od Zdenky Gregorové, bytem Dukelská třída 461/74, 614
00 Brno – Husovice, Jana Zemka, bytem Strojařů 1614, 688 01 Uherský Brod,
Jiřího Zemka, bytem Na Bílém Potoce 416, 664 71 Veverská Bítýška, Stanislava
Zemka, bytem Větrná 1407, 688 01 Uherský Brod za cenu ve výši 3.350 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
a)
- p. č. 1520/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2194 od Zdenky Gregorové, bytem Dukelská třída 461/74, 614
00 Brno – Husovice, Jana Zemka, bytem Strojařů 1614, 688 01 Uherský Brod,
Jiřího Zemka, bytem Na Bílém Potoce 416, 664 71 Veverská Bítýška, Stanislava
Zemka, bytem Větrná 1407, 688 01 Uherský Brod za cenu ve výši 910 Kč;
b)
- p. č. 1520/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Pozemkového fondu České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 ve výši 690 Kč;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3304/36, ostatní plocha,
- p. č. 3304/101, ostatní plocha,
- p. č. 8158/14, ostatní plocha,
- p. č. 8160/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 496 od Milana Prachaře, bytem Orelská 1505, 687 25 Hluk za
cenu ve výši 33.640 Kč;
b)
- p. č. 3304/118, ostatní plocha,
- p. č. 8160/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 405 od Mgr. Ivony Otradovcové, bytem Ševcovská 4078, 760
01 Zlín, MUDr. Zuzany Urbánkové, bytem Svat. Čecha 420, 760 01 Zlín - Prštné
za cenu ve výši 4.410 Kč;
c)
- p. č. 8159/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1361 od Marie Bartošové, bytem Hradišťská 724, 687 25 Hluk,
Heleny Plačkové, bytem Sadová 1304, 687 25 Hluk, Jindřicha Širůčka, bytem
Družstevní II 957, 687 25 Hluk, Jindry Trojkové, bytem Boršice u Blatnice 288, 687
63 Boršice u Blatnice, Ludmily Zigové, bytem Závodní 1146, 687 25 Hluk za cenu
ve výši 13.330 Kč;
d)
- p. č. 8157/3, ostatní plocha,
- p. č. 8159/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Pozemkového fondu České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 ve výši 6.850 Kč;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 4441/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 454 od manželů Zdeňka a Marie Čotkových, bytem Vsetínská
167, 756 05 Karolinka, Aleše Jurajdy, bytem Vsetínská 167, 756 05 Karolinka,
Marie Jurajdové, bytem Vsetínská 167, 756 05 Karolinka za cenu ve výši 1.400
Kč;
26. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 1134 – 79/2011
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 1848/2, travní porost, o výměře 2357 m2,
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od manželů Zdeňka a Marie Čotkových, bytem Vsetínská 167, 756 05 Karolinka,
Aleše Jurajdy, bytem Vsetínská 167, 756 05 Karolinka, Marie Jurajdové, bytem
Vsetínská 167, 756 05 Karolinka za cenu ve výši 235.700 Kč;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 6361/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3644 od Českého zahrádkářského svazu – základní
organizace, Zábraní 1379, 763 61 Napajedla, IČ 49156365 za cenu ve výši 2.780
Kč;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.ú. Lhota u Kelče:
a)
- p. č. 800/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 72 od Mgr. Hany Navrátilové, bytem Hrušovská 2376/12,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Mgr. Evy Veselé, bytem Veleslavínova
1864/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 za cenu ve výši 1.110 Kč;
b)
- p. č. 800/15, ostatní plocha,
- p. č. 849/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 13 od Pavla Smělého, bytem Lhota 2, 756 43 Kelč za cenu ve
výši 13.140 Kč;
29. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.ú. Kelč – Nové Město:
a)
- p. č. 2051/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 501 od Rostislava Haši, bytem Pekařská 432/64, 602 00 Brno
2 za cenu ve výši 960 Kč;
b)
- p. č. 2051/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 876 od Emila Nováka, bytem Kelč 367, 756 43 Kelč za cenu
ve výši 1.200 Kč;
c)
- p. č. 2051/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 648 od Stanislava Hlavici, bytem Kelč 491, 756 43 Kelč za
cenu ve výši 1.080 Kč;
d)
- p. č. 2051/72, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 344 od Antonína Plesníka, bytem Kelč 492, 756 43 Kelč za
cenu ve výši 2.280 Kč;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Komárovice:
- p. č. 908/3, ostatní plocha,
- p. č. 908/4, ostatní plocha,
- p. č. 908/7, ostatní plocha,
- p. č. 908/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 191 od manželů Františka a Evy Mašlaňových, oba bytem
Kelč 557, 756 43 Kelč, manželů Karla a Ireny Tvrdoňových, oba bytem Němetice
42, 756 43 Kelč za cenu ve výši 64.920 Kč;
31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hřivínův Újezd a k. ú. Hřivínův Újezd:
- p. č. 4577/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 171 od manželů Bohumila a Jiřiny Vítkových, oba bytem
Hřivínův Újezd 167, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 8.920 Kč;
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32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vysoké Pole a k. ú. Vysoké Pole:
a)
- p. č. 2318/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 32 od Marie Ptáčkové, bytem Vysoké Pole 157, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk za cenu ve výši 3.200 Kč;
b)
- p. č. 2366/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 109 od Anny Smolkové, bytem Lidická 1241, Kvítkovice, 765
02 Otrokovice 2 za cenu ve výši 4.960 Kč;
c)
- p. č. 2366/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 312 od Pavla Čurečka, bytem Vysoké Pole 194, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk za cenu ve výši 5.680 Kč;
d)
- p. č. 2366/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 649 od Josefa Mozgvy, bytem Vysoké Pole 149, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk za cenu ve výši 2.040 Kč;
e)
- p. č. 2366/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 257 od Miroslava Machů, bytem Vysoké Pole 11, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 2.720 Kč;
f)
- p. č. 2366/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 116 od Josefa Machů, bytem Vysoké Pole 163, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk za cenu ve výši 2.560 Kč;
g)
- p. č. 2366/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 466 od Richarda Bulíčka, bytem Zálešná III 1158/50, 760 01
Zlín 1, Jarmily Kováříkové, bytem Družstevní 4297, 760 05 Zlín 5 za cenu ve výši
2.360 Kč;
h)
- p. č. 2366/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 673 od Jana Barcucha a Marty Barcuchové, oba bytem
Vysoké Pole 161, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 2.240 Kč;
i)
- p. č. 2366/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 516 od Jaroslava Janoše a Mgr. Karly Janošové, oba bytem
Vysoké Pole 227, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 3.320 Kč;
j)
- p. č. 2366/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 605 od Věry Machů a Vojtěcha Machů, oba bytem Vysoké
Pole 133, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 3.400 Kč;
k)
- p. č. 4389/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 302 od Lidmily Brlicové, bytem Vysoké Pole 109, 763 25
Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 1.240 Kč;
l)
- p. č. 4395/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 49 od Ing. Františka Kořénka a Anny Kořénkové, oba bytem
Vysoké Pole 51, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 21.480 Kč;
m)
- p. č. 4395/33, ostatní plocha,
- p. č. 4395/34, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 505 od Pavla Kořenka, bytem Vysoké Pole 64, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk za cenu ve výši 11.960 Kč;
n)
- p. č. 4395/50, ostatní plocha,
- p. č. 4395/51, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 72 od Pavla Ambruze, bytem Újezd 288, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, Jana Machů, bytem Vysoké Pole 195, 763 25 Újezd u
Valašských Klobouk, Ludmily Marcaníkové, bytem Vysoké Pole 255, 763 25 Újezd
u Valašských Klobouk za cenu ve výši 20.880 Kč;
o)
- p. č. 4406/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 340 od Jaroslava Mozgvy a Marie Mozgvové, oba bytem
Vysoké Pole 8, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši 1.160 Kč;
33. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kaňovice a k. ú. Kaňovice u
Luhačovic:
a)
- p. č. 1494/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 42 od Marie Klívarové, bytem Křiby 4720, 760 05 Zlín 5 za
cenu ve výši 5.560 Kč;
b)
- p. č. 1494/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 11 od Marty Štěpaníkové, bytem Hřivínův Újezd 135, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 3.520 Kč;
c)
- p. č. 1494/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 164 od Marie Chmelařové, bytem Na Zahrádkách 96, 686 04
Kunovice, Václava Rachůnka, bytem Obeciny XVIII 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1 za
cenu ve výši 6.040 Kč;
d)
- p. č. 1494/39, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 77 od Františka Bubláka, bytem Kaňovice 94, 763 41
Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši 3.360 Kč;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velký Ořechov a k. ú. Velký Ořechov:
- p. č. 1505/11, ostatní plocha,
- p. č. 1505/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 388 od Marie Záhorové, bytem Hřivínův Újezd 103, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 2.160 Kč;
35. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vlachovice a k. ú. Vlachovice:
a)
- p. č. 3875/25, ostatní plocha,
- p. č. 3875/29, ostatní plocha,
- p. č. 3875/33, ostatní plocha,
- p. č. 3875/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 98 od manželů Karla a Marie Novosadových, oba bytem
Vlachovice 2, 763 24 Vlachovice za cenu ve výši 10.200 Kč;
b)
- p. č. 3875/37, ostatní plocha,
- p. č. 3875/69, ostatní plocha,
- p. č. 3875/72, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 284 od Františka Jandíka a Elišky Jandíkové, oba bytem
Vlachovice 131, 763 24 Vlachovice za cenu ve výši 8.560 Kč;
c)
- p. č. 3875/75, ostatní plocha,
- p. č. 3875/76, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 238 od manželů Petra a Mileny Rakových, oba bytem
Vlachovice 102, 763 24 Vlachovice za cenu ve výši 8.560 Kč;
d)
- p. č. 3875/82, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 326 od Vlastimila Fojtů, bytem Vlachovice 169, 763 24
Vlachovice za cenu ve výši 16.800 Kč;
36. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
a)
- p. č. 2780/15, ostatní plocha,
- p. č. 2780/16, ostatní plocha,
- p. č. 2780/17, ostatní plocha,
- p. č. 2781/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 32 od Marie Greschnerové, bytem Lipová 52, 763 21 Slavičín
za cenu ve výši 51.500 Kč;
b)
- p. č. 2781/2, ostatní plocha,
- p. č. 2781/13, ostatní plocha,
- p. č. 2781/15, ostatní plocha,
- p. č. 2781/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 115 od manželů Vladimíra a Jany Peškových, oba bytem
Lipová 37, 763 21 Slavičín za cenu ve výši 37.750 Kč;
c)
- p. č. 2781/6, ostatní plocha,
- p. č. 2781/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 165 od Ing. Ireny Koubové, bytem Partyzánů 1821, 688 01
Uherský Brod 1, Ing. Jiřího Studeníka, bytem Ptylova 26, 688 01 Uherský Brod 1
za cenu ve výši 11.100 Kč;
d)
- p. č. 2781/11, ostatní plocha,
- p. č. 2781/12, ostatní plocha,
- p. č. 2781/47, ostatní plocha,
- p. č. 2781/48, ostatní plocha,
- p. č. 2781/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 73 od Hany Abrahámové, Marie Svárovské a Karla
Svárovského, všichni bytem Lipová 10, 763 21 Slavičín za cenu ve výši 40.000 Kč;
e)
- p. č. 2781/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 302 od Pavla Hlavici a Karly Hlavicové, oba bytem Slopné
182, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši 18.050 Kč;
f)
- p. č. 2781/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 125 od Aloise Jordána, bytem Lipová 59, 763 21 Slavičín za
cenu ve výši 6.700 Kč;
g)
- p. č. 2781/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 150 od Vojtěcha Biernata, bytem Haluzice 23, 763 24
Vlachovice za cenu ve výši 7.100 Kč;
h)
- p. č. 2781/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 181 od Jiřího Soukupa, bytem Vrbětice 72, 763 24 Vlachovice
za cenu ve výši 13.100 Kč;
i)
- p. č. 2781/34, ostatní plocha,
- p. č. 2781/35, ostatní plocha,
- p. č. 2781/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 71 od manželů Antonína a Dagmar Krejčích, oba bytem
Lipová 92, 763 21 Slavičín za cenu ve výši 12.050 Kč;
37. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dobrkovice a k.ú. Dobrkovice:
a)
- p. č. 1215/8, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 110 od Marie Běťákové, bytem Pašovice 19, 687 56 Prakšice
za cenu ve výši 600 Kč;
b)
- p. č. 1215/9, ostatní plocha,
- p. č. 1215/29, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 53 od Ludmily Liškové, bytem Dobrkovice 66, 763 07 Velký
Ořechov za
cenu ve výši 2.560 Kč;
c)
- p. č. 1215/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 64 od Vojtěcha Fuglíka, bytem Dobrkovice 7, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 1.280 Kč;
d)
- p. č. 1215/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 158 od Julie Zajícové, bytem Pašovice 6, 687 56 Prakšice za
cenu ve výši 880 Kč;
e)
- p. č. 1215/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 73 od Josefa Chmely, bytem Dobrkovice 98, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 2.680 Kč;
f)
- p. č. 1215/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 300 od Marie Řezníčkové, bytem Velký Ořechov 181, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 1.840 Kč;
g)
- p. č. 1215/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 154 od Lubomíra Mikliše, bytem Slovenská 2813, 760 01 Zlín
1 za cenu ve výši 2.000 Kč;
h)
- p. č. 1215/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 283 od VATRANS Zlín, v.o.s., se sídlem B. Němcové 379, 760
01 Zlín 1 za cenu ve výši 1.880 Kč;
i)
- p. č. 1215/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 39 od Jaroslava Šůstka, bytem Dobrkovice 10, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 1.960 Kč;
j)
- p. č. 1215/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 134 od Aloise Juráka, bytem Dobrkovice 85, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 1.480 Kč;
k)
- p. č. 1215/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 33 od Boženy Měhýžové, bytem Štěrkoviště 1293, 765 02
Otrokovice 2 za cenu ve výši 3.320 Kč;
l)
- p. č. 1215/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 49 od Jitky Liškové, bytem Dobrkovice 76, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 2.240 Kč;
m)
- p. č. 1215/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 61 od Josefa Šůstka a Ludmily Šůstkové, oba bytem
Dobrkovice 42, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.080 Kč;
n)
- p. č. 1215/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 242 od Radka Hořínka, bytem Dobrkovice 87, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 2.000 Kč;
o)
- p. č. 1215/34, ostatní plocha,
- p. č. 1215/36, ostatní plocha,

25/62

R16/11

zapsaných na LV č. 143 od Evy Rachůnkové, bytem Dobrkovice 90, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 6.720 Kč;
p)
- p. č. 1215/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 34 od Zlaty Miškaříkové, bytem Velký Ořechov 157, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 2.400 Kč;
r)
- p. č. 1215/39, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 19 od Naděždy Bartkové, bytem Dobrkovice 72, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 2.120 Kč;
s)
- p. č. 1215/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 37 od Jiřího Šůstka a Boženy Šůstkové, oba bytem
Dobrkovice 79, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 360 Kč;
t)
- p. č. 1215/10, ostatní plocha,
- p. č. 1215/35, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 66 od Miloslava Svízely a Pavla Svízely, oba bytem
Dobrkovice 31, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 4.960 Kč;
38. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Křekov a k. ú. Křekov:
- p. č. 1186/42, ostatní plocha,
- p. č. 1186/43, ostatní plocha,
- p. č. 1186/44, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 36 od Marie Chabiniokové, bytem Luční 897, 766 01 Valašské
Klobouky za cenu ve výši 18.750 Kč;
39. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vlachova Lhota a k. ú. Vlachova
Lhota:
- p. č. 1582/72, ostatní plocha,
- p. č. 1582/73, ostatní plocha,
- p. č. 1582/94, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 50 od Olgy Koutné, bytem Vlachova Lhota 82, 766 01
Valašské Klobouky za cenu ve výši 9.760 Kč;
40. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u
Luhačovic:
a)
- p. č. 1562/35, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 13 od Ludmily Kráčalíkové, bytem Dolní Lhota 138, 763 23
Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši 450 Kč;
b)
- p. č. 1547/3, ostatní plocha,
- p. č. 1547/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 200 od Jaroslava Janušky, bytem Dolní Lhota 35, 763 23
Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši 3.720 Kč;
c)
- p. č. 1562/76, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 318 od Marie Dorňákové, bytem Dolní Lhota 96, 763 23 Dolní
Lhota u Luhačovic, Věry Kozubíkové, bytem Dolní Lhota 147, 763 23 Dolní Lhota u
Luhačovic za cenu ve výši 300 Kč;
41. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sehradice a k. ú. Sehradice:
a)
- p. č. 2782/32, ostatní plocha,
- p. č. 2782/43, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 166 od Ing. Zdeňka Machů, bytem Slopné 148, 763 23 Dolní
Lhota u Luhačovic za cenu ve výši 12.040 Kč;
b)
- p. č. 2782/35, ostatní plocha,
- p. č. 2782/36, ostatní plocha,
- p. č. 2782/37, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 117 od PaedDr. Ludmily Šenovské, bytem Horní Lhota 173,
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic za cenu ve výši 4.320 Kč;
42. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Doubravy a k. ú. Doubravy:
- p. č. 20/17, ostatní plocha,
- p. č. 1220/43, orná půda,
- p. č. 1229/2, lesní pozemek,
zapsaných na LV č. 177 od Vlastimily Bilkové, bytem Janáčkova 1462, 763 61
Napajedla, Jarmily Chmelové, bytem Doubravy 64, 763 45 Březůvky, Radima
Trčky, bytem Topolná 448, 687 11 Topolná, Marie Zábojníkové, bytem Prostřední
3490, 760 01 Zlín 1, Aloise Záhory, bytem Bohuslavice 4285, 696 55 Kyjov 3,
Jaroslava Záhory, bytem Doubravy 141, 763 45 Březůvky, Josefa Záhory, bytem
Salaš 31, 763 51 Bohuslavice u Zlína, Miroslava Záhory, bytem Doubravy 116, 763
45 Březůvky za cenu ve výši 21.280 Kč;
43. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 1608/10, ostatní plocha,
- p. č. 1611/37, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 190 od Jarmily Mičkové, bytem Pozlovice 92, 763 26
Luhačovice za cenu ve výši 550 Kč;
44. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8216/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1950 od Danuše Hradilové, bytem Lípa 141, 763 11 Zlín za
cenu ve výši 3.600 Kč.
II. uložit
1. vedoucímu Odboru zdravotnictví zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v následně uzavřené Smlouvě o bezúplatném převodu pozemku p. č.
3922/3, ostatní plocha v k. ú. Zlín, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,
do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu zajistit plnění všech podmínek a
povinností stanovených v následně uzavřené Smlouvě o bezúplatném převodu
pozemků p. č. 3955, zahrada, a 12540/1, orná půda, v k. ú. Vsetín, z vlastnictví
ČR - Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
IČ 45797072, do vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 10 let od právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
III. zrušit
části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 – bod B. 36.;
- č. 0138/Z07/09 ze dne 16.09.2009 - bod A. 26.;
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předává
nemovitosti uvedené v bodech A. 2. - 27., 29. a B. 1. - 44., tohoto usnesení po
schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860.

7.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R16/11

bere na vědomí
návrh na prominutí úhrady části odvodu ve výši 103.920 Kč a části penále ve výši
30.864 Kč vyměřeného Střední škole Kostka, s. r. o., Pod Pecníkem 1666, 755 01
Vsetín, IČ 25367692, platebním výměrem č. 16/2011 KŘ dle přílohy č. 0736-11P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části
odvodu ve výši 103.920 Kč a části penále ve výši 30.864 Kč vyměřeného Střední
škole Kostka, s. r. o., Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, IČ 25367692, platebním
výměrem č. 16/2011 KŘ dle přílohy č. 0736-11-P02;
rozhodla
1. o prominutí části odvodu ve výši 11.060 Kč vyměřeného Střední škole-Centru
odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod,
IČ 15527816, platebním výměrem č. 14/2011 KŘ dle přílohy č. 0736-11-P07;
2. o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 4.401 Kč vyměřeného
občanskému sdružení Akropolis, Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
28552709, platebním výměrem č. 12/2011 KŘ dle přílohy č. 0736-11-P11.
3. o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 3.125 Kč vyměřeného
občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klubu AuXilium, Hošťálková 428, 756 22 Hošťálková, IČ 65469526, platebním
výměrem č, 14/2011 KŘ dle přílohy č. 0736-11-P15.

8.

Dotace obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R16/11

bere na vědomí
návrh na schválení uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s níže
uvedenými obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah
jednotky SDH obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS
Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné vybavení v níže uvedených
výších dle vzoru v příloze č. 0735-11-P01:
a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IC 00290777, ve výši 27.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 16.000 Kč,
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3. město Bojkovice, IC 00290807, ve výši 20.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 14.000 Kč,
5. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 14.000 Kč,
6. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 22.000 Kč,
7. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 77.000 Kč,
8. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 25.000 Kč,
9. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 19.000 Kč,
10. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 20.000 Kč,
11. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 9.000 Kč,
12. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 32.000 Kč,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 36.000 Kč,
14. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 55.000 Kč,
15. město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, ve výši 22.000 Kč,
16. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 13.000 Kč,
17. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 165.000 Kč,
18. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 45.000 Kč,
19. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 24.000 Kč,
20. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 10.000 Kč,
21. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 9.000 Kč,
22. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 22.000 Kč,
23. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 14.000 Kč,
24. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 87.000 Kč;
b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 17.000 Kč,
2. město Brumov - Bylnice, IČ 00283819, ve výši 13.000,
3. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 4.000 Kč,
4. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 5.000 Kč,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 11.000 Kč,
6. obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 21.000 Kč,
7. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 6.000 Kč,
8. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 11.000 Kč,
9. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 22.000 Kč,
10. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 14.000 Kč,
11. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 10.000 Kč,
12. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 20.000 Kč,
13. obec Hutisko - Solanec, IČ 00303836, ve výši 10.000 Kč,
14. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 56.000 Kč,
15. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 5.000 Kč,
16. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 2.000 Kč,
17. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 6.000 Kč,
18. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 17.000 Kč,
19. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 4.000 Kč,
20. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 9.000 Kč,
21. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 14.000 Kč,
22. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 7.000 Kč,
23. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 9.000 Kč,
24. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 8.000 Kč,
25. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 17.000 Kč,
26. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 4.000 Kč,
27. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 10.000 Kč,
28. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 6.000 Kč,
29. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 8.000 Kč,
30. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 12.000 Kč,
31. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 8.000 Kč,
32. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 8.000 Kč,
33. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 6.000 Kč,
34. obec Štítná nad Vláří, IČ 00284556, ve výši 4.000 Kč,
35. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 4.000 Kč,
36. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 16.000 Kč,
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37. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 5.000 Kč,
38. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 18.000 Kč,
39. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 8.000 Kč,
40. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 13.000 Kč,
41. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 13.000 Kč,
42. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 7.000 Kč,
43. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 11.000 Kč,
44. obec Zádveřice - Raková, IČ 00284718, ve výši 8.000 Kč,
45. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 26.000 Kč,
46. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 7.000 Kč,
47. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 20.000 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bezměrov, IČ 00287041, ve výši 22.000 Kč,
2. obec Břest, IČ 00287105, ve výši 14.000 Kč,
3. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 12.000 Kč,
4. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 25.000 Kč,
5. obec Rataje, IČ 00287679, ve výši 22.000 Kč,
6. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 15.000 Kč,
7. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 13.000 Kč,
8. obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 35.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace s níže uvedenými obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný
zásah jednotky SDH obce na výzvu Krajského operačního a informačního
střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné vybavení v níže
uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0735-11-P01:
a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IC 00290777, ve výši 27.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 16.000 Kč,
3. město Bojkovice, IC 00290807, ve výši 20.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 14.000 Kč,
5. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 14.000 Kč,
6. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 22.000 Kč,
7. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 77.000 Kč,
8. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 25.000 Kč,
9. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 19.000 Kč,
10. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 20.000 Kč,
11. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 9.000 Kč,
12. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 32.000 Kč,
13. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 36.000 Kč,
14. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 55.000 Kč,
15. město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, ve výši 22.000 Kč,
16. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 13.000 Kč,
17. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 165.000 Kč,
18. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 45.000 Kč,
19. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 24.000 Kč,
20. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 10.000 Kč,
21. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 9.000 Kč,
22. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 22.000 Kč,
23. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 14.000 Kč,
24. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 87.000 Kč;
b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 17.000 Kč,
2. město Brumov - Bylnice, IČ 00283819, ve výši 13.000,
3. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 4.000 Kč,
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4. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 5.000 Kč,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 11.000 Kč,
6. obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 21.000 Kč,
7. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 6.000 Kč,
8. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 11.000 Kč,
9. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 22.000 Kč,
10. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 14.000 Kč,
11. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 10.000 Kč,
12. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 20.000 Kč,
13. obec Hutisko - Solanec, IČ 00303836, ve výši 10.000 Kč,
14. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 56.000 Kč,
15. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 5.000 Kč,
16. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 2.000 Kč,
17. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 6.000 Kč,
18. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 17.000 Kč,
19. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 4.000 Kč,
20. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 9.000 Kč,
21. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 14.000 Kč,
22. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 7.000 Kč,
23. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 9.000 Kč,
24. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 8.000 Kč,
25. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 17.000 Kč,
26. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 4.000 Kč,
27. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 10.000 Kč,
28. městys Polešovice, IČ 00291251, ve výši 6.000 Kč,
29. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 8.000 Kč,
30. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 12.000 Kč,
31. obec Racková, IČ 00284386, ve výši 8.000 Kč,
32. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 8.000 Kč,
33. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 6.000 Kč,
34. obec Štítná nad Vláří, IČ 00284556, ve výši 4.000 Kč,
35. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 4.000 Kč,
36. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 16.000 Kč,
37. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 5.000 Kč,
38. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 18.000 Kč,
39. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 8.000 Kč,
40. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 13.000 Kč,
41. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 13.000 Kč,
42. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 7.000 Kč,
43. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 11.000 Kč,
44. obec Zádveřice - Raková, IČ 00284718, ve výši 8.000 Kč,
45. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 26.000 Kč,
46. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 7.000 Kč,
47. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 20.000 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bezměrov, IČ 00287041, ve výši 22.000 Kč,
2. obec Břest, IČ 00287105, ve výši 14.000 Kč,
3. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 12.000 Kč,
4. obec Mysločovice, IČ 00284211, ve výši 25.000 Kč,
5. obec Rataje, IČ 00287679, ve výši 22.000 Kč,
6. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 15.000 Kč,
7. obec Zahnašovice, IČ 00287890, ve výši 13.000 Kč,
8. obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 35.000 Kč.
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9.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R16/11

bere na vědomí
odměny za 1. pololetí roku 2011 členům komisí Rady Zlínského kraje, členům
výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu Zlínského kraje,
kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo zaměstnanci kraje, ve výši
uvedené v příloze č. 0727-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
schválit odměny za 1. pololetí roku 2011 členům komisí Rady Zlínského kraje,
členům výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a členům zvláštního orgánu
Zlínského kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Zlínského kraje nebo
zaměstnanci kraje, ve výši uvedené v příloze č. 0727-11-P01.

11.

PO - platové výměry zástupců statutárních orgánů - školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R16/11

stanovuje
S účinností od 01.09.2011 plat:
1. Mgr. Jaroslavu Vrbovi, zástupci statutárního orgánu Střední odborné školy
Slavičín, IČ 15527808, dle přílohy č. 0731-11-P01,
2. Mgr. Petru Pietropaolovi, zástupci statutárního orgánu Střední odborné školy
technické Uherské Hradiště, IČ 14450445, dle přílohy č. 0731-11-P02,
3. Mgr. Michaele Fenclové, zástupkyni statutárního orgánu Základní školy Zlín,
Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 0731-11-P03,
4. Ing. Olze Pastyříkové, zástupkyni statutárního orgánu Střední odborné školy
Holešov, IČ 47934646, dle přílohy č. 0731-11-P04,
5. Mgr. Stanislavě Kovářové, zástupkyni statutárního orgánu Střední zdravotnické
školy a VOŠZ Zlín, dle přílohy č. 0731-11-P05.

12.

Revitalizace tř. J. A. Bati ve Zlíně - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R16/11

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na
akci „Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně” s Ing. Ladislavem Alsterem Projektová
kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov, IČ 61405230, dle přílohy č. 0721-11P01.
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13.

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R16/11

bere na vědomí
návrh na:
1. uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury a
monitorovacích vrtů ve vlastnictví Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666,
767 11 Kroměříž, IČ 49451871, za podmínek dle přílohy č. 0722-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi
Zlínským krajem a společností POKART spol. s r. o., se sídlem Ostrava-Poruba,
Josefa Skupy 1708, IČ 25574311, za podmínek dle přílohy č. 0722-11-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury a
monitorovacích vrtů ve vlastnictví Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666,
767 11 Kroměříž, IČ 49451871, za podmínek dle přílohy č. 0722-11-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi
Zlínským krajem a společností POKART spol. s r. o., se sídlem Ostrava-Poruba,
Josefa Skupy 1708, IČ 25574311, za podmínek dle přílohy č. 0722-11-P03.

14.

SPZ Holešov - technický dozor stavebníka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R16/11

bere na vědomí
protokol o jednání komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Výkon
funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi:
Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – 1. část" dle přílohy č. 0725-11-P02;
schvaluje
uzavření mandátní smlouvy se společností AIP, spol. s r. o., Dlouhá 5617, 760 01
Zlín, IČ 46902481, dle přílohy č. 0725-11-P01.

15.

SPZ Holešov - záchranný archeologický výzkum

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R16/11

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
Zlínským krajem a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou
výzkumnou institucí, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno, IČ 48511005, dle
přílohy č. 0726-11-P01.
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16.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R16/11

bere na vědomí
a) návrh na poskytnutí investiční dotace ve výši 231.000 Kč příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci projektu "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko", dle přílohy č.
0724-11-P01;
b) návrh na uzavření smlouvy, na základě které se poskytuje návratná finanční
výpomoc ve výši 7.547.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,
IČ 00098574, na realizaci projektu "Muzeum regionu Valašsko, p. o. Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko", dle přílohy č. 0724-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investiční dotace ve výši 231.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na realizaci projektu "Muzeum regionu Valašsko,
p. o. - Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko", dle přílohy č. 0724-11P01;
b) uzavření smlouvy, na základě které se poskytuje návratná finanční výpomoc ve
výši 7.547.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, na realizaci projektu "Muzeum regionu Valašsko, p. o. Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko", dle přílohy č. 0724-11-P02.

17.

Zdravotnictví - KNTB - budova č. 12 - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R16/11

schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávku stavebních prácí akce: "Krajská nemocnice T.
Bati, a. s. - Budova č. 12 - stavební úpravy" formou zjednodušeného podlimitního
řízení dle příloh č. 0713-11-P02 až č. 0713-11-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec,
Ing. David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Petr Ruber, Martina
Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Miluše
Miklíková, Ing. Jana Stašková, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Lenka
Cyrnerová, DiS., Petr Ruber, Bc. Emil Jurkovič, Mgr. Zdeňka Foltýnová, Martina
Hromečková, DiS.;
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zmocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00
Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 - stavební
úpravy“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0713-11-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc společnosti RTS, a. s., k veřejné
zakázce "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Budova č. 12 – stavební úpravy" k
podpisu v termínu do 19.09.2011.

18.

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice, a. s. - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R16/11

schvaluje
dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 - 02/08/11 "Vsetínská nemocnice, a. s. – výstavba interního
pavilonu" dle přílohy č. 0723-11-P01.

19.

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Loučka - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R16/11

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem "Domov se zvláštním
režimem Loučka - stavební úpravy I. etapa - dodávka stavby" dle přílohy č. 071611-P01;
schvaluje
1. výběr zájemců pro účast v užším řízení ve veřejné zakázce s názvem „Domov
se zvláštním režimem Loučka - stavební úpravy I. etapa“, dle protokolu o omezení
počtu zájemců v užším řízení dle přílohy č. 0716-11-P02 a č. 0716-11-P02a, který
vypracovala komise pro kontrolu splnění kvalifikace jmenovaná společností RTS,
a. s., na základě plné moci k zastupování zadavatele,
2. zadávací dokumentaci dle příloh č. 0716-11-P03 až č. 0716-11-P07 pro výzvu
zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení,
k podání nabídky;
jmenuje
hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Ing. Hana Zarembová, Martina Hromečková, DiS, a náhradníky Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Ing. Tomáš
Záhora, Ing. David Neulinger.
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20.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R16/11

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Domov pro
osoby se zdravotním postižením Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba“ dodávka vnitřního vybavení a technologie kuchyně" číslo EDS: 113D313007802
dle přílohy č. 0715-11-P01;
schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo na akci „Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba“ - dodávka vnitřního vybavení a
technologie kuchyně“ číslo EDS: 113D313007802, se společností Potrusil s. r. o.,
se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ 25310119, dle přílohy č. 071511-P02;
2. dodatek č. 2 investičního záměru č. 553/3/100/073/02/09 s názvem "Domov pro
osoby se zdravotním postižením Kunovice, zlepšení kvality bydlení - přístavba" dle
přílohy č. 0715-11-P08;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2011 dle přílohy č. 0715-11-P09;
4. zadání veřejné zakázky na akci "Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kunovice - zlepšení kvality bydlení - přístavba“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění ve znění příloh č. 0715-11-P04 až č. 0715-11-P07;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Hana
Zarembová, Martina Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Zdeňka Foltýnová,
Ing. Bc. Olga Pekárková, Ing. David Neulinger.

21.

Sociální služby - Domov pro seniory Buchlovice - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R16/11

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
524/3/100/065/09/08 s názvem "Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice",
dle přílohy č. 0717-11-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0131/2011, dle přílohy č. 0717-11-P02;
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2011, dle přílohy č. 071711-P03;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 6/2011/ŘDP
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
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na realizaci projektu „Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice“ dle přílohy č.
0717-11-P04;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/1053/2011/ŘDP, na základě kterého se
poskytuje návratná finanční výpomoc ve výši 4.406.000 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na realizaci projektu „Zajištění
energetických úspor - DPS Buchlovice“ dle přílohy č. 0717-11-P05.

22.

Školství - SŠ hotelová a služeb Kroměříž - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R16/11

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
790/2/150/293/08/11 „Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - zateplení výtahu
domova mládeže“, dle přílohy č. 0712-11-P01, za podmínky schválení poskytnutí
dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 09/2011 příspěvkové organizaci
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ
47934832, na akci „Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - zateplení výtahu
domova mládeže“, dle přílohy č. 0712-11-P02, za podmínky schválení poskytnutí
dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ
47934832, na rok 2011, dle přílohy č. 0712-11-P03;
4. změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Střední škola hotelová a
služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát" dle přílohy č. 0712-11-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2011 dle přílohy č. 0712-11-P05;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 998.000
Kč příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce
1463, Kroměříž PSČ 76701, IČ 47934832, na akci "Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž - zateplení výtahu domova mládeže" dle přílohy č. 0712-11-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce
1463, Kroměříž PSČ 76701, IČ 47934832, výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - zateplení výtahu domova mládeže".

23.

Školství - Gymnázium a JŠ Zlín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R16/11

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce
„Gymnázium a JŠ Zlín – Stavební úpravy“ dle příloh č. 0720-11-P01 a č. 0720-11P02;
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Gymnázium a JŠ Zlín - Stavební úpravy" uzavřené s uchazečem MANAG, a. s.,
se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 47906898, dle přílohy č. 0720-11-P03.

24.

Značení kulturních a turistických cílů - dodatky ke smlouvám o vzájemné
spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R16/11

schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. D/2967/2009/ŘDP,
uzavřené za účelem realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Značení kulturních
a turistických cílů Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, IČ 65993390, dle příloh č. 0718-11-P01 a č. 0718-11-P02;
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. D/2968/2009/ŘDP,
uzavřené za účelem realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Značení kulturních
a turistických cílů Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0718-11-P03 a
č. 0718-11-P04;
c) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. D/2966/2009/ŘDP,
uzavřené za účelem realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Značení kulturních
a turistických cílů Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a městem Kunovice, IČ
00567892, dle přílohy č. 0718-11-P05;
d) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. D/2961/2009/ŘDP,
uzavřené za účelem realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Značení kulturních
a turistických cílů Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a městem Staré Město,
IČ 00567884, dle přílohy č. 0718-11-P06.

25.

Inovační vouchery ZK - memoranda o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R16/11

schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Inovační vouchery ve
Zlínském kraji" mezi Zlínským krajem a:
1. Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, dle přílohy č. 0719-11-P01;
2. Vysokým učením technickým v Brně, IČ 00216305, dle přílohy č. 0719-11-P02;
3. Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, dle
přílohy č. 0719-11-P03;
4. Mendelovou univerzitou v Brně, IČ 62156489, dle přílohy č. 0719-11-P04;
5. Evropským polytechnickým institutem, s. r. o., IČ 63468352, dle přílohy č. 071911-P05.
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26.

Memorandum na zachování vojenské letecké základny na letišti Přerov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R16/11

schvaluje
Memorandum za zachování vojenské taktické letecké základny na letišti Přerov dle
přílohy č. 0761-11-P01.

27.

Dotace v oblasti dopravy - BESIP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R16/11

bere na vědomí
návrh na:
1. zrušení usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.09.2010 č.
0343/Z12/10 - bod 3, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí
investiční účelové dotace ve výši 46.000 Kč obci Velké Karlovice, IČ 00304417, na
zřízení signalizační dopravní značky pro přechod koní ve Velkých Karlovicích na
silnici II/487 v obci Velké Karlovice;
2. poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 46.000 Kč obci Velké Karlovice, IČ
00304417, na zřízení signalizačního dopravního značení pro přechod koní na
silnici II/487 v obci Velké Karlovice v roce 2011;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 15.09.2010
č.
0343/Z12/10 - bod 3, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí
investiční účelové dotace ve výši 46.000 Kč obci Velké Karlovice, IČ 00304417, na
zřízení signalizační dopravní značky pro přechod koní ve Velkých Karlovicích na
silnici II/487 v obci Velké Karlovice;
2. schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 46.000 Kč obci Velké
Karlovice, IČ 00304417, na zřízení signalizačního dopravního značení pro přechod
koní na silnici II/487 v obci Velké Karlovice v roce 2011;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0132/2011 dle přílohy č. 0704-11-P02.

28.

Doprava - účelová dotace z MMR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R16/11

bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle příloh č. 0705-11-P01 až č. 0705-11-P05;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0133/2011 dle přílohy č. 0705-11-P06.

29.

Doprava - dodatky smluv o zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R16/11

bere na vědomí
návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění
dopravní obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa-Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 0707-11-P01;
b) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 0707-11-P02;
c) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0707-11-P03;
d) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 0707-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o závazku
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a
dopravci:
a) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Karel Housa-Housacar, Zlín,
Želechovice nad Dřevnicí 528, IČ 12296309, dle přílohy č. 0707-11-P01;
b) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 0707-11-P02;
c) dodatek č. 11 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0707-11-P03;
d) dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 0707-11-P04.

30.

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R16/11

bere na vědomí
návrh dodatku č. 10 ke zřizovací listině Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0703-11-P01 a č. 0703-11P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0703-11P01 a č. 0703-11-P02.
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31.

Doprava - deklarace o spolupráci při řešení problematiky systému Zlínské
integrované dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R16/11

schvaluje
uzavření deklarace o spolupráci při řešení problematiky systému Zlínské
integrované dopravy, mezi Zlínským krajem, statutárním městem Zlín, IČ
00283924, a městem Otrokovice, IČ 00284301, dle přílohy č. 0706-11-P01.

32.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R16/11

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek ve
Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2011 v členění:
1. RNDr. Jana Mlčková, Na Dlouhých 1190, 688 01 Uherský Brod
- 115.000 Kč
Dům čp. 201, Uherský Brod;
bere na vědomí
návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek
ve Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2011 v členění:
1. STAVEX U.H., s. r. o., Hradební 201, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 25308459
- 832.825 Kč
Dům čp. 201, Uherské Hradiště
2. Spolek pěstitelů a. s., Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž
IČ 27704467
- 208.000 Kč
Dům čp. 108, Kroměříž
3. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471
- 100.000 Kč
Dům čp. 293, Uherské Hradiště, restaurování sousoší atlantů
4. Stancl Igor MUDr. CSc., Josefa Stancla 149, 686 01 Uherské Hradiště
- 28.465 Kč
Lékárna čp. 148, 149, Uherské Hradiště, obnova fasády - sgrafita (nový nález);
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011 v
členění:
1. STAVEX U.H., s. r. o., Hradební 201, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 25308459
- 832.825 Kč
Dům čp. 201, Uherské Hradiště
2. Spolek pěstitelů a. s., Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž
IČ 27704467
- 208.000 Kč
Dům čp. 108, Kroměříž
3. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471
- 100.000 Kč
Dům čp. 293, Uherské Hradiště, restaurování sousoší atlantů
4. Stancl Igor MUDr. CSc., Josefa Stancla 149, 686 01 Uherské Hradiště
- 28.465 Kč
Lékárna čp. 148, 149, Uherské Hradiště, obnova fasády - sgrafita (nový nález).

33.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R16/11

bere na vědomí
návrh na poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Zlínského kraje dle přílohy č. 0709-11-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0709-11-P01.

34.

Účelová neinvestiční dotace pro OV ČSV, o. s., Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R16/11

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zakoupení
technického vybavení, propagaci, tiskopisy, kancelářské potřeby a další nezbytně
nutné vybavení pro vlastní činnost těmto subjektům:
1. Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Zlín, IČ 62181696, ve výši 20.000 Kč
dle přílohy č. 0710-11-P01,
2. Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Uherské Hradiště, IČ 65766121, ve výši
20.000 Kč dle přílohy č. 0710-11-P02,
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3. Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Vsetín, IČ 64123910, ve výši 20.000 Kč
dle přílohy č. 0710-11-P03,
4. Okresní výbor Českého svazu včelařů, o. s., Kroměříž, IČ 00434892, ve výši
20.000 Kč dle přílohy č. 0710-11-P04.

35.

Dotace v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R16/11

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů
sociálních služeb v celkové výši 1.505.000 Kč v členění:
1. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, Mostní 4058,
Zlín,
IČ 25300083
a) identifikátor 8323765 - Centra denních služeb - 72.000 Kč,
2. DECENT Hulín, příspěvková organizace, Eduarda Světlíka 1197, Hulín,
IČ 47934344
a) identifikátor 1987287 - Pečovatelská služba - 47.000 Kč,
3. DIAKONIE ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště,
IČ 65267991
a) identifikátor 8496098 - Denní stacionáře - 132.000 Kč,
4. Domov Jitka, o. p. s., Jasenická 1362, Vsetín, IČ 28634764
a) identifikátor 7917426 - Odlehčovací služby - 47.000 Kč,
5. Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská 77, Koryčany, IČ 68684053
a) identifikátor 5832918 - Pečovatelská služba - 62.000 Kč,
6. Dotek o. p. s., Pardubská 1194, Vizovice, IČ 27664333
a) identifikátor 4879046 - Odlehčovací služby - 94.000 Kč,
7. Charita Holešov, nám. Svobody 97/2, Holešov, IČ 47930063
a) identifikátor 3052202 - Pečovatelská služba - 107.000 Kč,
8. Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, Otrokovice, IČ 46276262
a) identifikátor 3807413 - Odlehčovací služby - 21.000 Kč,
9. Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618
a) identifikátor 1187474 - Centra denních služeb - 35.000 Kč,
b) identifikátor 6102858 - Pečovatelská služba - 76.000 Kč,
c) identifikátor 6207429 - Pečovatelská služba - 20.000 Kč,
10. Charita Svaté rodiny Luhačovice, Hradisko 100, Luhačovice, IČ 73633071
a) identifikátor 2525222 - Pečovatelská služba - 79.000 Kč,
11. Charita Valašské Klobouky, Školní 944, Valašské Klobouky, IČ 73633607
a) identifikátor 7335813 - Pečovatelská služba - 56.000 Kč,
b) identifikátor 1985731 - Osobní asistence - 39.000 Kč,
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12. Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
IČ 47930560
a) identifikátor 6870047 - Pečovatelská služba - 153.000 Kč,
13. Podané ruce, o. s. - Projekt OsA, Zborovská 465, Místek, Frýdek-Místek,
IČ 70632596
a) identifikátor 9781801 - Osobní asistence - 44.000 Kč,
14. Senior centrum UH, příspěvková organizace, Kollárova 1243, Uherské Hradiště
IČ 70819173
a) identifikátor 9405491 - Pečovatelská služba - 53.000 Kč,
15. Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, Černíkova 965,
Bojkovice, IČ 71225773
a) identifikátor 9076518 - Pečovatelská služba - 171.000 Kč,
16. Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště,
IČ 27660915
a) identifikátor 1561636 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče - 125.000 Kč,
17. Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, Zlín, IČ 67028144
a) identifikátor 7983461 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 51.000 Kč,
18. Zdislava Vsetín, o. p. s., Tyršova 1271, Vsetín, IČ 26870011
a) identifikátor 4730024 - Pečovatelská služba - 21.000 Kč;
bere na vědomí
návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti
poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 8.464.000 Kč v členění:
1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o. s.,
Hošťálková 428, Hošťálková u Vsetína, IČ 65469526
a) identifikátor 1648335 - Raná péče - 56.000 Kč,
b) identifikátor 9787519 - Osobní asistence - 143.000 Kč,
2. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 803, Krásno
nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ 47863561
a) identifikátor 6633109 - Osobní asistence - 41.000 Kč,
b) identifikátor 9704637 - Pečovatelská služba - 163.000 Kč,
3. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Strmá 34, Vsetín, IČ 73633178
a) identifikátor 1140411 - Pečovatelská služba - 26.000 Kč,
b) identifikátor 3024085 - Domovy se zvláštním režimem - 216.000 Kč,
c) identifikátor 3257944 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 105.000 Kč,
d) identifikátor 4825919 - Odlehčovací služby - 33.000 Kč,
4. Diakonie ČCE-Hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
IČ 73632783
a) identifikátor 4336897 - Odlehčovací služby - 225.000 Kč,
b) identifikátor 6338181 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče - 338.000 Kč,
5. "HANDICAP (?)" Zlín, Padělky VI 1367, Zlín, IČ 46277633
a) identifikátor 6283429 - Osobní asistence - 197.000 Kč,
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6. HVĚZDA - občanské sdružení, Bratří Sousedíků 1078, Zlín, IČ 70829560
a) identifikátor 3253298 - Denní stacionáře - 54.000 Kč,
b) identifikátor 3552661 - Domovy se zvláštním režimem - 1.070.000 Kč,
c) identifikátor 5217720 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče - 224.000 Kč,
7. Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124, Nový Hrozenkov,
IČ 48773514
a) identifikátor 1651504 - Pečovatelská služba - 190.000 Kč,
b) identifikátor 4157827 - Odlehčovací služby - 33.000 Kč,
c) identifikátor 9551918 - Osobní asistence - 70.000 Kč,
8. Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
a) identifikátor 1933912 - Pečovatelská služba - 145.000 Kč,
b) identifikátor 5607581 - Pečovatelská služba - 42.000 Kč,
9. Charita Vsetín, Horní náměstí 135, Vsetín, IČ 44740778
a) identifikátor 1718636 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 122.000 Kč,
b) identifikátor 4540308 - Pečovatelská služba - 206.000 Kč,
c) identifikátor 6560768 - Osobní asistence - 133.000 Kč,
10. Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ 44117434
a) identifikátor 4453882 - Pečovatelská služba - 313.000 Kč,
11. IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme
žít s vámi", třída Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ 48472042
a) identifikátor 9731840 - Centra denních služeb - 150.000 Kč,
13. NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 13-Stodůlky, IČ 00570931
a) identifikátor 1499287 - Denní stacionáře - 33.000 Kč,
b) identifikátor 3646542 - Osobní asistence - 38.000 Kč,
c) identifikátor 4417297 - Domovy se zvláštním režimem - 240.000 Kč,
d) identifikátor 5468023 - Denní stacionáře - 87.000 Kč,
e) identifikátor 6697699 - Domovy se zvláštním režimem - 133.000 Kč,
f) identifikátor 6965352 - Denní stacionáře - 77.000 Kč,
14. Občanské sdružení R - EGO, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín, IČ 70885605
a) identifikátor 4474775 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 23.000 Kč,
15. Oblastní charita Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž, IČ 18189750
a) identifikátor 1491324 - Osobní asistence - 99.000 Kč,
b) identifikátor 2006998 - Pečovatelská služba - 87.000 Kč,
c) identifikátor 8438012 - Domovy se zvláštním režimem - 200.000 Kč,
d) identifikátor 8906531 - Odlehčovací služby - 49.000 Kč,
16. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště,
IČ 44018886
a) identifikátor 8435916 - Pečovatelská služba - 332.000 Kč,
17. Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
IČ 48489336
a) identifikátor 3475241 - Pečovatelská služba - 74.000 Kč,
b) identifikátor 3918445 - Pečovatelská služba - 143.000 Kč,
c) identifikátor 4069740 - Pečovatelská služba - 107.000 Kč,
d) identifikátor 6347392 - Pečovatelská služba - 99.000 Kč,
e) identifikátor 9716717 - Pečovatelská služba - 122.000 Kč,
18. Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s., Nitranská 4092/13, Kroměříž,
IČ 26940931
a) identifikátor 1795888 - Pečovatelská služba - 249.000 Kč,
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19. Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, Zlín, IČ 65792068
a) identifikátor 5795884 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 62.000 Kč,
20. SENIOR Otrokovice, Školní 1299, Otrokovice, IČ 62180444
a) identifikátor 2119454 - Pečovatelská služba - 104.000 Kč,
b) identifikátor 3940307 - Odlehčovací služby - 75.000 Kč,
c) identifikátor 4607894 - Centra denních služeb - 23.000 Kč,
d) identifikátor 6696436 - Domovy se zvláštním režimem - 171.000 Kč,
e) identifikátor 7318632 - Odlehčovací služby - 55.000 Kč,
21. Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí
159/15, Kroměříž, IČ 71193430
a) identifikátor 1936483 - Odlehčovací služby - 88.000 Kč,
b) identifikátor 4644158 - Domovy se zvláštním režimem - 1.317.000 Kč,
c) identifikátor 6962438 - Denní stacionáře - 42.000,
22. Město Chropyně, náměstí Svobody 29, Chropyně, IČ 00287245
a) identifikátor 1862038 - Pečovatelská služba - 40.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na zajištění činnosti poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 8.464.000 Kč v
členění:
1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o. s.,
Hošťálková 428, Hošťálková u Vsetína, IČ 65469526
a) identifikátor 1648335 - Raná péče - 56.000 Kč,
b) identifikátor 9787519 - Osobní asistence - 143.000 Kč,
2. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 803, Krásno
nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ 47863561
a) identifikátor 6633109 - Osobní asistence - 41.000 Kč,
b) identifikátor 9704637 - Pečovatelská služba - 163.000 Kč,
3. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Strmá 34, Vsetín, IČ 73633178
a) identifikátor 1140411 - Pečovatelská služba - 26.000 Kč,
b) identifikátor 3024085 - Domovy se zvláštním režimem - 216.000 Kč,
c) identifikátor 3257944 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 105.000 Kč,
d) identifikátor 4825919 - Odlehčovací služby - 33.000 Kč,
4. Diakonie ČCE-Hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
IČ 73632783
a) identifikátor 4336897 - Odlehčovací služby - 225.000 Kč,
b) identifikátor 6338181 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče - 338.000 Kč,
5. "HANDICAP (?)" Zlín, Padělky VI 1367, Zlín, IČ 46277633
a) identifikátor 6283429 - Osobní asistence - 197.000 Kč,
6. HVĚZDA - občanské sdružení, Bratří Sousedíků 1078, Zlín, IČ 70829560
a) identifikátor 3253298 - Denní stacionáře - 54.000 Kč,
b) identifikátor 3552661 - Domovy se zvláštním režimem - 1.070.000 Kč,
c) identifikátor 5217720 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče - 224.000 Kč,
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7. Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124, Nový Hrozenkov,
IČ 48773514
a) identifikátor 1651504 - Pečovatelská služba - 190.000 Kč,
b) identifikátor 4157827 - Odlehčovací služby - 33.000 Kč,
c) identifikátor 9551918 - Osobní asistence - 70.000 Kč,
8. Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
a) identifikátor 1933912 - Pečovatelská služba - 145.000 Kč,
b) identifikátor 5607581 - Pečovatelská služba - 42.000 Kč,
9. Charita Vsetín, Horní náměstí 135, Vsetín, IČ 44740778
a) identifikátor 1718636 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 122.000 Kč,
b) identifikátor 4540308 - Pečovatelská služba - 206.000 Kč,
c) identifikátor 6560768 - Osobní asistence - 133.000 Kč,
10. Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ 44117434
a) identifikátor 4453882 - Pečovatelská služba - 313.000 Kč,
11. IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme
žít s vámi", třída Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ 48472042
a) identifikátor 9731840 - Centra denních služeb - 150.000 Kč,
13. NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 13-Stodůlky, IČ 00570931
a) identifikátor 1499287 - Denní stacionáře - 33.000 Kč,
b) identifikátor 3646542 - Osobní asistence - 38.000 Kč,
c) identifikátor 4417297 - Domovy se zvláštním režimem - 240.000 Kč,
d) identifikátor 5468023 - Denní stacionáře - 87.000 Kč,
e) identifikátor 6697699 - Domovy se zvláštním režimem - 133.000 Kč,
f) identifikátor 6965352 - Denní stacionáře - 77.000 Kč,
14. Občanské sdružení R - EGO, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín, IČ 70885605
a) identifikátor 4474775 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 23.000 Kč,
15. Oblastní charita Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž, IČ 18189750
a) identifikátor 1491324 - Osobní asistence - 99.000 Kč,
b) identifikátor 2006998 - Pečovatelská služba - 87.000 Kč,
c) identifikátor 8438012 - Domovy se zvláštním režimem - 200.000 Kč,
d) identifikátor 8906531 - Odlehčovací služby - 49.000 Kč,
16. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště,
IČ 44018886
a) identifikátor 8435916 - Pečovatelská služba - 332.000 Kč,
17. Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
IČ 48489336
a) identifikátor 3475241 - Pečovatelská služba - 74.000 Kč,
b) identifikátor 3918445 - Pečovatelská služba - 143.000 Kč,
c) identifikátor 4069740 - Pečovatelská služba - 107.000 Kč,
d) identifikátor 6347392 - Pečovatelská služba - 99.000 Kč,
e) identifikátor 9716717 - Pečovatelská služba - 122.000 Kč,
18. Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s., Nitranská 4092/13, Kroměříž,
IČ 26940931
a) identifikátor 1795888 - Pečovatelská služba - 249.000 Kč,
19. Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, Zlín, IČ 65792068
a) identifikátor 5795884 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 62.000 Kč,
20. SENIOR Otrokovice, Školní 1299, Otrokovice, IČ 62180444
a) identifikátor 2119454 - Pečovatelská služba - 104.000 Kč,
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b) identifikátor 3940307 - Odlehčovací služby - 75.000 Kč,
c) identifikátor 4607894 - Centra denních služeb - 23.000 Kč,
d) identifikátor 6696436 - Domovy se zvláštním režimem - 171.000 Kč,
e) identifikátor 7318632 - Odlehčovací služby - 55.000 Kč,
21. Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí
159/15, Kroměříž, IČ 71193430
a) identifikátor 1936483 - Odlehčovací služby - 88.000 Kč,
b) identifikátor 4644158 - Domovy se zvláštním režimem - 1.317.000 Kč,
c) identifikátor 6962438 - Denní stacionáře - 42.000,
22. Město Chropyně, náměstí Svobody 29, Chropyně, IČ 00287245
a) identifikátor 1862038 - Pečovatelská služba - 40.000 Kč.

36.

Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy a OON pro
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R16/11

schvaluje
1. snížení závazného objemu prostředků na platy na rok 2011 u příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0738-11-P01:
a) Hrádek, zařízení pro osoby se zdravotním postižením, IC 70850917, ve výši
27.000 Kč,
b) Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, ve výši 38.000 Kč;
2. navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů na rok 2011 u
příspěvkové organizace Hrádek, zařízení pro osoby se zdravotním postižením, IC
70850917, o částku 219.750 Kč, dle přílohy č. 0738-11-P01;
3. stanovení závazného objemu ostatních osobních nákladů na rok 2011 u
příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, ve výši 38.000
Kč, dle přílohy č. 0738-11-P01.

37.

Sociální služby - zrušení zařízení a bezúplatný převod majetku na město
Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R16/11

bere na vědomí
1. zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí, začleněného
do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a v něm
poskytované sociální služby chráněné bydlení - identifikátor 6350163, k
31.12.2011;
2. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0742-11-P03, k 31.12.2011, který se
vztahuje k poskytování sociální služby chráněné bydlení v zařízení Domov s
chráněným bydlením Valašské Meziříčí, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.07.2011, z majetku předaného k hospodaření Sociálním
službám Vsetín, příspěvkové organizaci, IČ 49562827, a darování tohoto majetku
městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, s účinností od 01.01.2012;
3. uzavření darovací smlouvy s městem Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle
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přílohy č. 0742-11-P02;
4. dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0742-11-P04;
5. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný
a) pozemků
- p. č. 9/24, ostatní plocha,
- p. č. 9/26, ostatní plocha,
- p. č. 9/80, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/81, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/83, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/86, ostatní plocha,
b) stavby
- č. p. 1138, objekt občanské vybavenosti, na pozemcích p. č. 9/79, p. č. 9/80, p. č.
9/81, p. č. 9/82, p. č. 9/83,
p. č. 9/84, p. č. 9/85,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6107 pro obec a k. ú. Valašské
Meziříčí-Město,
c) staveb nezapsaných v katastru nemovitostí
- dešťová kanalizace, nacházející se na pozemcích p. č. 9/16, p. č. 9/17, p. č. 9/18,
p. č. 9/19, p. č. 9/21, p. č. 9/23, p. č. 9/24, p. č. 9/25, p. č. 9/26, p. č. 9/28, p. č.
9/29, p. č. 9/86,
- garáž, na pozemku p. č. 9/29,
vše v k. ú. Valašské Meziříčí-Město,
za těchto dalších podmínek:
- sjednání předkupního práva k budově č. p. 1138 v obci Valašské Meziříčí ve
prospěch Zlínského kraje,
- závazek nabyvatele, že po dobu 10 let od nabytí účinnosti darovací smlouvy
zaručí současným uživatelům sociální služby – budoucím nájemcům, kteří budou
mít uzavřeny nájemní smlouvy v předmětném objektu bydlení,
do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00304387;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. zrušení zařízení Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí, začleněného
do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a v něm
poskytované sociální služby chráněné bydlení - identifikátor 6350163, k
31.12.2011;
2. vynětí movitého majetku, dle přílohy č. 0742-11-P03, k 31.12.2011, který se
vztahuje k poskytování sociální služby chráněné bydlení v zařízení Domov s
chráněným bydlením Valašské Meziříčí, a který je obsažen v inventurním soupise
vypracovaném k 31.07.2011, z majetku předaného k hospodaření Sociálním
službám Vsetín, příspěvkové organizaci, IČ 49562827, a darování tohoto majetku
městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, s účinností od 01.01.2012;
3. uzavření darovací smlouvy s městem Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle
přílohy č. 0742-11-P02;
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4. dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0742-11-P04;
5. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí
obdarovaný
a) pozemků
- p. č. 9/24, ostatní plocha,
- p. č. 9/26, ostatní plocha,
- p. č. 9/80, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/81, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/83, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 9/86, ostatní plocha,
b) stavby
- č. p. 1138, objekt občanské vybavenosti, na pozemcích p. č. 9/79, p. č. 9/80, p. č.
9/81, p. č. 9/82, p. č. 9/83,
p. č. 9/84, p. č. 9/85,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6107 pro obec a k. ú. Valašské
Meziříčí-Město,
c) staveb nezapsaných v katastru nemovitostí
- dešťová kanalizace, nacházející se na pozemcích p. č. 9/16, p. č. 9/17, p. č. 9/18,
p. č. 9/19, p. č. 9/21, p. č. 9/23, p. č. 9/24, p. č. 9/25, p. č. 9/26, p. č. 9/28, p. č.
9/29, p. č. 9/86,
- garáž, na pozemku p. č. 9/29,
vše v k. ú. Valašské Meziříčí-Město,
za těchto dalších podmínek:
- sjednání předkupního práva k budově č. p. 1138 v obci Valašské Meziříčí ve
prospěch Zlínského kraje,
- závazek nabyvatele, že po dobu 10 let od nabytí účinnosti darovací smlouvy
zaručí současným uživatelům sociální služby – budoucím nájemcům, kteří budou
mít uzavřeny nájemní smlouvy v předmětném objektu bydlení,
do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00304387.

38.

Sociální služby - model poskytování odborného sociálního poradenství
příspěvkovou organizací Zlínského kraje a sloučení příspěvkových
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R16/11

bere na vědomí
1. sloučení příspěvkových organizací Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, IČ 70850992, se sídlem 760 01 Zlín, U Náhonu 5208, (přejímající
příspěvková organizace), Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Vsetín, IČ 49562991, se sídlem 755 01 Vsetín, Smetanova 1050, (zanikající
příspěvková organizace), s účinností od 01.01.2012, včetně přechodu všech práv a
závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci;

2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace z Poradny pro rodinu,
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manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, na Centrum
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, s účinností
do 01.01.2012;
3. zrušení zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kroměříž a
v něm poskytované sociální služby odborné sociální poradenství (identifikátor
5919833) a zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Uherské
Hradiště a v něm poskytované sociální služby odborné sociální poradenství
(identifikátor 1484294), obě začleněná do Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, IČ 00092096, ke dni 31.12.2011;
4. zrušení sociální služby odborné sociální poradenství (identifikátor 3484537)
poskytované v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín,
příspěvkové organizaci, IČ 49562991, k 31.12.2011;
5. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, příspěvkové organizace, IČ 0850992, dle přílohy č. 0737-11-P02;
6. dodatek č. 13 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0737-11-P03;
ukládá
vedoucí Odboru řízení lidských zdrojů předložit Radě Zlínského kraje do
05.09.2011 návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Centra
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvkové organizace, IČ
70850992;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkových organizací Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, IČ 70850992, se sídlem 760 01 Zlín, U Náhonu 5208, (přejímající
příspěvková organizace), Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Vsetín, IČ 49562991, se sídlem 755 01 Vsetín, Smetanova 1050, (zanikající
příspěvková organizace), s účinností od 01.01.2012, včetně přechodu všech práv a
závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající organizaci;
2. změnu názvu přejímající příspěvkové organizace z Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, na Centrum
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, s účinností
do 01.01.2012;
3. zrušení zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kroměříž a
v něm poskytované sociální služby odborné sociální poradenství (identifikátor
5919833) a zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Uherské
Hradiště a v něm poskytované sociální služby odborné sociální poradenství
(identifikátor 1484294), obě začleněná do Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, IČ 00092096, ke dni 31.12.2011;
4. zrušení sociální služby odborné sociální poradenství (identifikátor 3484537)
poskytované v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín,
příspěvkové organizaci, IČ 49562991, k 31.12.2011;
5. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, příspěvkové organizace, IČ 0850992, dle přílohy č. 0737-11-P02;
6. dodatek č. 13 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
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příspěvkové organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0737-11-P03.

39.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2012-2014, obecná část

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R16/11

bere na vědomí
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20122014, obecnou část, dle přílohy č. 0739-11-P01;
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí dopracovat návrhovou a prováděcí část
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20122014 a předložit Radě Zlínského kraje k projednání v termínu do 14.11.2011;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro období 2012-2014, obecnou část, dle přílohy č. 0739-11-P01.

40.

Vyhodnocení Podprogramu na podporu NNO na úseku rozvoje občanské
společnosti za rok 2010 a 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R16/11

bere na vědomí
vyhodnocení Podprogramu PF06-10 a PF06-09 na podporu nestátních
neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti dle příloh č. 074011-P01 a č. 0740-11-P02.

41.

Zdravotnictví - dotace MPSV ČR a změna závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R16/11

bere na vědomí
informaci o poskytnutí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
rok 2011, dle přílohy č. 0746-11-P05:
a) příspěvkové organizaci Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, p. o., IČ 00851710, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí, ve výši 88.128 Kč;
b) příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČ 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín, ve výši 99.648 Kč.
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42.

Školství - smlouva o poskytnutí dotace - podpora řemesel v odborném
školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R16/11

schvaluje
1. poskytnutí dotace Střední škole obchodně technické, s. r. o., IČ 26215829, ve
výši 116.000 Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství, dle příloh č.
0750-11-P01 a č. 0750-11-P02;
2. poskytnutí dotace Střední škole Mesit, o. p. s., IČ 25318390, ve výši 84.700 Kč v
systému Podpora řemesel v odborném školství, dle příloh č. 0750-11-P03 a č.
0750-11-P04;
3. poskytnutí dotace Střední škole letecké, s. r. o., IČ 26286033, ve výši 91.600 Kč
v systému Podpora řemesel v odborném školství, dle příloh č. 0750-11-P05 a č.
0750-11-P06.

43.

Školství - investiční fondy, smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R16/11

schvaluje
Plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2011:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, dle přílohy č. 0753-11-P19;
2. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0753-11-P20;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0135/2011 dle přílohy č. 0753-11-P36;
bere na vědomí
návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1. ve výši 560.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, na realizaci projektu OPVK
"Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve
výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole
ve Zlíně", dle přílohy č. 0753-11-P01;
2.ve výši 260.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín, IČ 46276327, na realizaci projektu OPVK "Zavedení nových metod a
forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín", dle
přílohy č. 0753-11-P02;
3. ve výši 150.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Otrokovice, IČ
61716693, na realizaci projektu OPVK "Modely a modelování v přírodovědných
předmětech a jejich srovnání s reálnými objekty nebo procesy", dle přílohy č. 075311-P03;
4. ve výši 600.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, na realizaci projektu OPVK "Aktivizace žáka v procesu učení - využití
ICT a nových metod a forem práce k posílení mezipředmětových vztahů na
Gymnáziu Uherské Hradiště", dle přílohy č. 0753-11-P04;
5. ve výši 150.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105, na realizaci projektu OPVK "Zavedení inovačních metod a forem do
výuky fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť", dle přílohy č. 0753-11-P05;
6. ve výši 530.000 Kč s příspěvkovou organizací Masarykovo gymnázium a
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Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, na
realizaci projektu OPVK "Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v
Masarykově gymnáziu Vsetín", dle přílohy č. 0753-11-P06;
7. ve výši 700.000 Kč s příspěvkovou organizací Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504, na realizaci projektu OPVK "Další
vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji", dle
přílohy č. 0753-11-P07;
8. ve výši 870.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Otrokovice,
IČ 00128198, na realizaci projektu OPVK "Hledáme mladé technické talenty", dle
přílohy č. 0753-11-P08;
9. ve výši 314.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Slavičín, IČ
15527808, na realizaci projektu OPPS "Prohloubení přípravy žáků strojírenských
oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou", dle přílohy č.
0753-11-P09;
10. ve výši 166.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Slavičín,
IČ 15527808, na realizaci projektu OPVK "Modernizace a inovace náplně výuky v
oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač - mechatronik", dle
přílohy č. 0753-11-P10;
11. ve výši 480.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu OPPS "A já su synek z
Klobúk...a já su cérka z Pruského", dle přílohy č. 0753-11-P11;
12. ve výši 480.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu OPVK
"Učící se škola", dle přílohy č. 0753-11-P12;
13. ve výši 150.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola gastronomie a
obchodu Zlín, IČ 00545121, na realizaci projektu OPVK "Využívání ICT ve
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a
obchodu Zlín", dle přílohy č. 0753-11-P13;
14. ve výši 245.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci
projektu OPVK "Zavedení výuky programování hradlových polí FPGA ve VHDL",
dle přílohy č. 0753-11-P14;
15. ve výši 180.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, na realizaci projektu OPVK "Chci a proto
umím", dle přílohy č. 0753-11-P15;
16. ve výši 190.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na realizaci projektu OPVK "Tvorba
nových výukových materiálů a elearningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré
Město 2", dle přílohy č. 0753-11-P16;
17. ve výši 760.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu OPVK "Výuka angličtiny pro učitele
a management středních odborných škol", dle přílohy č. 0753-11-P17;
18. ve výši 670.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu OPVK "Vzdělávání vedoucích
pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení", dle přílohy č.
0753-11-P18;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci:
1. ve výši 560.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, na realizaci projektu OPVK
"Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve
výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole
ve Zlíně", dle přílohy č. 0753-11-P01;
2.ve výši 260.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky
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Slavičín, IČ 46276327, na realizaci projektu OPVK "Zavedení nových metod a
forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín", dle
přílohy č. 0753-11-P02;
3. ve výši 150.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Otrokovice, IČ
61716693, na realizaci projektu OPVK "Modely a modelování v přírodovědných
předmětech a jejich srovnání s reálnými objekty nebo procesy", dle přílohy č. 075311-P03;
4. ve výši 600.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Uherské Hradiště, IČ
60371684, na realizaci projektu OPVK "Aktivizace žáka v procesu učení - využití
ICT a nových metod a forem práce k posílení mezipředmětových vztahů na
Gymnáziu Uherské Hradiště", dle přílohy č. 0753-11-P04;
5. ve výši 150.000 Kč s příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105, na realizaci projektu OPVK "Zavedení inovačních metod a forem do
výuky fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť", dle přílohy č. 0753-11-P05;
6. ve výši 530.000 Kč s příspěvkovou organizací Masarykovo gymnázium a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín, IČ 00843351, na
realizaci projektu OPVK "Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v
Masarykově gymnáziu Vsetín", dle přílohy č. 0753-11-P06;
7. ve výši 700.000 Kč s příspěvkovou organizací Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504, na realizaci projektu OPVK "Další
vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji", dle
přílohy č. 0753-11-P07;
8. ve výši 870.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Otrokovice,
IČ 00128198, na realizaci projektu OPVK "Hledáme mladé technické talenty", dle
přílohy č. 0753-11-P08;
9. ve výši 314.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Slavičín, IČ
15527808, na realizaci projektu OPPS "Prohloubení přípravy žáků strojírenských
oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou", dle přílohy č.
0753-11-P09;
10. ve výši 166.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola Slavičín,
IČ 15527808, na realizaci projektu OPVK "Modernizace a inovace náplně výuky v
oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač - mechatronik", dle
přílohy č. 0753-11-P10;
11. ve výši 480.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, IČ 00054771, na realizaci projektu OPPS "A já su synek z
Klobúk...a já su cérka z Pruského", dle přílohy č. 0753-11-P11;
12. ve výši 480.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, na realizaci projektu OPVK
"Učící se škola", dle přílohy č. 0753-11-P12;
13. ve výši 150.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola gastronomie a
obchodu Zlín, IČ 00545121, na realizaci projektu OPVK "Využívání ICT ve
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a
obchodu Zlín", dle přílohy č. 0753-11-P13;
14. ve výši 245.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci
projektu OPVK "Zavedení výuky programování hradlových polí FPGA ve VHDL",
dle přílohy č. 0753-11-P14;
15. ve výši 180.000 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, na realizaci projektu OPVK "Chci a proto
umím", dle přílohy č. 0753-11-P15;
16. ve výši 190.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na realizaci projektu OPVK "Tvorba
nových výukových materiálů a elearningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré
Město 2", dle přílohy č. 0753-11-P16;
17. ve výši 760.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu OPVK "Výuka angličtiny pro učitele
a management středních odborných škol", dle přílohy č. 0753-11-P17;
18. ve výši 670.000 Kč s příspěvkovou organizací Střední odborná škola
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Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci projektu OPVK "Vzdělávání vedoucích
pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení", dle přílohy č.
0753-11-P18.

45.

Školství - sloučení středních škol Bystřice pod Hostýnem a Holešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R16/11

bere na vědomí
1. návrh na sloučení příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, se sídlem Holešovská 394, 768 61
Bystřice pod Hostýnem (přejímající příspěvková organizace) a příspěvkové
organizace Střední odborná škola Holešov, IČ 47934646, se sídlem Pivovarská
1419, 769 01 Holešov (zanikající příspěvková organizace) s účinností od
01.01.2012;
2. návrh na přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na
přejímající příspěvkovou organizaci s účinností od 01.01.2012;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, IČ 47935952, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem (přejímající příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední
odborná škola Holešov, IČ 47934646, se sídlem Pivovarská 1419, 769 01 Holešov
(zanikající příspěvková organizace) s účinností od 01.01.2012;
2. přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
příspěvkovou organizaci s účinností od 01.01.2012;
schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.01.2012:
1. Střední odborná škola Holešov, IČ 47934646:
a) výmaz Střední školy, IZO 102 142 289, na adrese Pivovarská 1419, 769 01
Holešov;
b) výmaz místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Zlínská 991,
budova B33, 769 12 Holešov;
c) výmaz neaktivního oboru vzdělání střední školy;
d) převod místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Pivovarská
1419, 769 01 Holešov na přejímající organizaci;
e) převod aktivních oborů vzdělání střední školy;
2. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952:
a) zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Pivovarská 1419, 769 01
Holešov na přejímající organizaci;
b) zápis (převod) oborů vzdělání střední školy (převod ze zanikající organizace);
c) změna nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole z 850 na 650 žáků;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a
podnikání, denní forma z 200 na 130;
e) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 33-42-M/01 Nábytkářská a
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dřevařská výroba, denní forma z 250 na 130;
f) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 33-42-L/502 Dřevařská a
nábytkářská výroba (nástavbové studium), denní forma ze 160 na 64;
g) snížení nejvyššího počtu žáků v oboru 66-41-L/01 Obchodník, denní forma ze
120 na 60;
h) snížení nejvyššího počtu žáků v oboru 33-56-H/01 Truhlář, denní forma ze 180
na 96;
i) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 82-51-H/02 Umělecký truhlář
a řezbář, denní forma z 90 na 84;
j) výmaz místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Lipnická 606,
768 61 Bystřice pod Hostýnem;
k) výmaz neaktivních oborů vzdělání střední školy;
ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu rady, v případě schválení sloučení výše uvedených
příspěvkových organizací Zastupitelstvem Zlínského kraje podat v termínu do
31.10.2011 návrhy na zápisy změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 01.01.2012.

46.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R16/11

bere na vědomí
návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zlínského kraje
vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle příloh č. 0749-11-P01 až č.
0749-11-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0749-11-P01 až č. 0749-11-P04.

47.

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R16/11

schvaluje
podání žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení u Střední školy
gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, s účinností od 01.09.2011:
a) výmaz místa poskytovaného vzdělávání Střední školy na adrese Klečůvka 63,
763 11 Zlín 11;
b) výmaz Školní jídelny, IZO 103 191 194, na adrese Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11;
c) výmaz Internátu, IZO 110 032 462, na adrese Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků školy ze 750 na 600;
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ukládá
Mgr. Josefu Slovákovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Krajského úřadu Zlínského kraje příslušné žádosti o
změny v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 29.08.2011.

48.

Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o nájmu a o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R16/11

vyjadřuje souhlas
s uzavřením smlouvy:
1. o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou Kvasice, okres Kroměříž,
IČ 70923329, a příspěvkovou organizací Zlínského kraje Základní škola praktická
a Základní škola speciální Kroměříž, IČ 47934581, na dobu neurčitou od
01.09.2011 dle přílohy č. 0755-11-P01;
2. o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Bystřice pod Hostýnem, IČ 287113,
a příspěvkovou organizací Zlínského kraje Základní škola praktická a Základní
škola speciální Bystřice pod Hostýnem, IČ 70859957, na dobu neurčitou od
01.09.2011 dle přílohy č. 0755-11-P02.

49.

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R16/11

schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Mostní,
IČ 61716391, dle přílohy č. 0754-11-P01.

50.

Globální granty a Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R16/11

bere na vědomí
návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantových projektů:
1. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2809/2008/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0062 s příjemcem Střední odborná
škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0748-11-P11;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3014/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0013 s příjemcem Gymnázium
Zlín–Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle příloh č. 0748-11-P13 a č. 0748-11-P14;
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2542/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088 s příjemcem SEDUCTUS, s. r.
o., IČ 25489411, dle příloh č. 0748-11-P08, č. 0748-11-P09 a č. 0748-11-P16;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o
financování grantových projektů:
1. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2809/2008/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0062 s příjemcem Střední odborná
škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0748-11-P11;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3014/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0013 s příjemcem Gymnázium
Zlín–Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle příloh č. 0748-11-P13 a č. 0748-11-P14 ;
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2542/2009/ŘDP
v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088 s příjemcem SEDUCTUS, s. r.
o., IČ 25489411, dle příloh č. 0748-11-P08, č. 0748-11-P09 a č. 0748-11-P16;
souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dodatku č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
04/10/2008 vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy na realizaci "Projektu pro TP OPVK - Zlínský kraj - oblast podpory
5.1", ve znění přílohy č. 0748-11-P01,
2. s podmínkami uvedenými v dodatku č. 3 k rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
04/11/2008 vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy na realizaci "Projektu pro TP OPVK - Zlínský kraj - oblast podpory
5.2", ve znění přílohy č. 0748-11-P02,
3. s podmínkami uvedenými v dodatku č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
04/12/2008 vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy na realizaci "Projektu pro TP OPVK - Zlínský kraj - oblast podpory
5.3", ve znění přílohy č. 0748-11-P03;
schvaluje
1. změnu finančních rámců Projektů technické pomoci Opračního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 0748-11-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0134/2011 dle přílohy č. 0748-11-P05;
3. nové vzory smluv o financování grantových projektů v rámci globálních grantů
Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaných
Zlínským krajem (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2) dle příloh č. 0748-11-P06 a č.
0748-11-P07.

51.

Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v
oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R16/11

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2011 dle přílohy č. 0756-11-P01;
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2. nominační formulář dle přílohy č. 0756-11-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr dobrovolných pracovníků k ocenění za
dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje v roce 2011 dle přílohy č. 0756-11-P03.

52.

Veřejná zakázka "Rozvoj Portálu jednotných územně analytických podkladů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R16/11

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Rozvoj portálu JUAP" formou jednacího řízení
bez uveřejnění dle příloh č. 0708-11-P01 až č. 0708-11-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Mgr. Jaroslav Pospíšil, Mgr. Irena
Křeková, Mgr. Petr Lesa, a náhradníky - Ing. Jaroslav Vávra, RNDr. Ivo Skrášek,
Mgr. Libor Fusek;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Rozvoj Portálu JUAP" Radě
Zlínského kraje v termínu do 17.10.2011;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony souvisejících s
realizací veřejné zakázky "Rozvoj Portálu JUAP" dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v termínu do 12.12.2011.

53.

Projekt "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na
KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R16/11

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a
rodinného života na KÚZK" dle příloh č. 0711-11-P01 a č. 0711-11-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Rovné
příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0711-11-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí podpory na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost včetně všech povinných příloh v termínu do 31.08.2011;

2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
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podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Rovné
příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK“ v termínu do
31.08.2011.

54.

Sociální služby - dodatek investičního požadavku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R16/11

schvaluje
dodatek č. 2 investičního požadavku akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
702/2/100/092/06/10 - 02/08/11 Domova pro seniory Burešov, příspěvková
organizace, IČ 70851042, na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. - Oprava
odpadů v prádelně" o celkových nákladech 624.000 Kč, dle příloh č. 0743-11-P01
a č. 0743-11-P02.

55.

Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě, záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R16/11

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0403/2007/SZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0747-11-P01;
2. záměr pronájmu budovy bez čp/če na pozemku p. č. 3244 v areálu Vsetínské
nemocnice a. s., zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na
LV č. 10094, na dobu určitou do 31.12.2025 za cenu v místě a čase obvyklou;
bere na vědomí
návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0045/2011 dle přílohy č. 0747-11-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0045/2011 dle
přílohy č. 0747-11-P02.
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56.

Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
21.09.2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R16/11

schvaluje
návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
21.09.2011 uvedený v příloze č. 0763-11-P01.

Zlín 22. srpna 2011

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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