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RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 23.08.2010

1.

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R17/10

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle
přílohy č. 0865-10-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0491/R13/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit stanovisko
legislativně právního oddělení Státního fondu životního prostředí, ke změně
vlastnictví nemovitostí uvedených v projektech financovaných z Operačního
programu Životní prostředí v průběhu jejich trvání.“ - na termín plnění 06.09.2010.

2.

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R17/10

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) vydáním knihy "Příběhy z dávných dějin země moravské" Pavlem Dolejším, IČ
16783433, v roce 2010;
b) vydáním a prezentací publikace "Kronika o působení valašsko-slovácké hudby v
USA v letech 1923-1931" sdružením Muzejní společnost ve Valašských
Kloboukách, IČ 69720151;
c) IX. ročníkem mezinárodního festivalu dechových hudeb "Pod Javorinů"
pořádaným Ing. Petrem Houštěm, IČ 46192191, a obcí Strání ve dnech 28.29.08.2010;
d) odborným seminářem "Zastavme kolorektální karcinom" pořádaným
Masarykovou univerzitou, IČ 00216224, dne 09.09.2010 ve Zlíně;
e) Chovatelským dnem pořádaným Hřebčínem Napajedla, a. s., IČ 46347933, dne
23.09.2010 v Napajedlích;
f) koncertem armádního sboru Alexandrovců pořádaným společností TICKET ART
PRAHA, IČ 26467666, dne 25.09.2010 ve Zlíně;
g) realizací soutěže pIšQworky 2010 občanským sdružením Student Cyber
Games, IČ 26678586, s krajským kolem ve dnech 29.11.-03.12.2010;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
a) ve výši 20.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Holešov, IČ 26581981, na
zhotovení repliky zástavy 7. výsadkového pluku Holešov v roce 2010;
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b) ve výši 30.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při
Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ 28269501, na činnost nízkoprahového zařízení
pro děti a mládeže KamPak?;
c) ve výši 15.000 Kč Českému svazu včelařů, Základní organizace Štítná nad
Vláří, o. s., IČ 69744041, na pořádání akce "VI. Medové odpoledne" ve dnech 01.03.10.2010 ve Štítné nad Vláří;
d) ve výši 50.000 Kč Pavlu Dolejšímu, IČ 16783433, na vydání knihy "Příběhy z
dávných dějin země moravské" v roce 2010;
e) ve výši 18.500 Kč Ing. Petru Houšťovi, IČ 46192191, na pořádání IX. ročníku
mezinárodního festivalu dechových hudeb "Pod Javorinů" ve dnech 28.-29.08.2010
ve Strání;
f) ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Student Cyber Games, IČ 26678586,
na realizaci soutěže pIšQworky 2010;
2. navýšení neinvestiční účelové dotace sdružení Muzejní společnost ve
Valašských Kloboukách, IČ 69720151, o 50.000 Kč na vydání publikace "Kronika a
působení valašsko-slovácké hudby v USA v letech 1923-1931" a na její prezentaci
v roce 2010 na celkovou částku 80.000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit schválení neinvestiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč na vybavení
kanceláří a počítačového vybavení Krajského ředitelství Zlínského kraje
usnesením ZZK č. 0190/Z09/09 ze dne 16.12.2009 ve změně usnesení č.
0241/Z10/10 ze dne 17.03.2010;
2. schválit:
a) ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ve výši 830.000 Kč a investiční účelové dotaci ve výši
170.000 Kč na vybavení kanceláří nábytkem a komunikační, dokumentační a
výpočetní technikou pro účely Krajského ředitelství policie Zlínského kraje,
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0055/2010, dle přílohy č. 0832-10-P02;
c) navýšení neinvestiční účelové dotace obci Vlčnov, IČ 00291561, o 100.000 Kč
na zajištění konference ICCN pořádanou ve dnech 07.-12.09.2010 na celkovou
částku 400.000 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0545/R15/10 ze dne 28.06.2010 v části:
a) bere na vědomí písm. l), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí záštitu
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad 8. ročníkem mezinárodní
konference o vězeňství ICEPS pořádaným Vězeňskou službou České republiky, IČ
00212423, dne 06.-09.09.2010 v Kroměříži ;
b) schvaluje bod 3., kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 75.000 Kč Vězeňské službě České republiky, IČ 00212423, na
pořádání 8. ročníku mezinárodní konference o vězeňství ICEPS v Kroměříži dne
06.-09.09.2010.

3.

Úsporná opatření v rámci rozpočtu 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R17/10

bere na vědomí
plnění příjmů ze sdílených daní za období leden-červenec 2010 dle přílohy č.
0828-10-P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0048/2010 dle
přílohy č. 0828-10-P02.

4.

Přijetí úvěru od Evropské investiční banky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) přijetí úvěru ve výši 800.000.000 Kč od Evropské investiční banky na realizaci
projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava a v rámci několika sektorových operačních programů programovacího
období EU 2007-2013 a dále prioritních akcí realizovaných krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory EU,
b) uzavření smlouvy o financování mezi Zlínským krajem a Evropskou investiční
bankou, se sídlem 100 boulevard Konrad Adenauer, Lucemburk, L-2950
Lucemburk, na financování "Projektu infrastruktury Zlínského kraje II - B" dle
přílohy č. 0827-10-P08 (dále jen "smlouva o financování"),
2. zmocnit MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, k podpisu
"Smlouvy o financování", "Žádosti o čerpání" úvěrové tranše a dalším právním
úkonům souvisejících s realizací smlouvy o financování,
3. uložit Radě Zlínského kraje schvalovat "Žádosti o čerpání" úvěrové tranše.

5.

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí zaslání nabídky na převod
nemovitostí Olomouckému kraji, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, dle přílohy č. 0829-10-P01 a odmítnutí nabídky dle přílohy č. 0829-10P02;
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 59, ostatní plocha, v k. ú. Hostišová o výměře 7
m2 příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, Janu Pospíšilovi, bytem Hostišová 110, 763 01 Mysločovice, na dobu
určitou od 01.09.2010 do 31.08.2015 za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok;
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného FVE 15 s. r. o., se sídlem Vídeňská
546/55, 639 00 Brno, IČ 28919131, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
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- umístění a provozování zemní kabelové přípojky VN 22 kV v pozemku p. č.
3371/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hulín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemní kabelové přípojky VN 22 kV,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 261/1,
ostatní komunikace/ostatní plocha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1874-74_1/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou zemního kabelového vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.400 Kč + DPH;
3. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího
v povinnosti města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 00291471, v rámci stavby „Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje p. o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště" na pozemcích zapsaných na
LV č. 10001 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí, a to:
- vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 378/17, ostatní plocha, v délce cca 2
bm,
- přípojky kanalizace na částech pozemků p. č. 378/17, ostatní plocha, v délce
cca 9 bm, p. č. 378/18, ostatní plocha, v délce cca 10 bm a p. č. 974/5, ostatní
plocha, v délce cca 4 bm,
- přípojky plynu na části pozemku p. č. 378/17, ostatní plocha, v délce cca 1 bm,
- přípojky NN na částech pozemků p. č. 667/2, ostatní plocha, v délce cca 21 bm,
p. č. 289/1, ostatní plocha, v délce cca 9 bm, p. č. 378/18 ostatní plocha v délce
cca 10 bm a p. č. 378/20, ostatní plocha, v délce cca 2 bm,
s tím že, skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
4. uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, o právu provést v
rámci stavby „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p. o. - Výjezdové
stanoviště Uherské Hradiště“, stavby:
- objektu "Úprava dopravního napojení na ulici J. E. Purkyně" včetně přesunu
lampy VO na částech pozemků p. č. 289/1, p. č. 378/9, p. č. 378/11, p. č. 378/15,
p. č. 378//18 a p. č. 378/20, vše ostatní plocha v k. ú. Uherské Hradiště,
- objektu "Demolice a příprava území" (odstranění plotu) na části pozemku p. č.
378/12, ostatní plocha, k. ú. Uherské Hradiště.

6.

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměry prodeje nemovitostí včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemku
- p. č. 502/28, orná půda, o výměře 200 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 547-65/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Chvalčov a k. ú. Chvalčova Lhota;
2. pozemků
- p. č. st. 79/3, zastavěná plocha, o výměře 9 m2,
- 1343/10, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 141-250/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic;
3. staveb
- bez čp/če, jiná stavba, zapsaná na LV č. 715, na p. č. st. 459, oddělené
geometrickým plánem č. 381-80/2003 ověřeným příslušným Katastrálním
pracovištěm pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Leskovec;
- bez čp/če, garáž, na p. č. st. 1490 zapsaná na LV č. 1651 příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Prostřední Bečva.

7.

Převody nemovitostí z vlastnictví kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R17/10

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. pozemku:
- p. č. 4396/2, ostatní plocha, o výměře 66 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1590-13/2010,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, do vlastnictví města Valašské
Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 17 Valašské Klobouky, IČ
00284611;
2. pozemků:
- p. č. 1887/8, ostatní plocha,
- p. č. 1887/14, ostatní plocha,
- p. č. 1887/15, ostatní plocha,
- p. č. 1887/16, ostatní plocha,
- p. č. 1887/20, ostatní plocha,
- p. č. 1887/23, ostatní plocha,
- p. č. 1887/60, ostatní plocha,
- p. č. 1887/61, ostatní plocha,
- p. č. 1887/62, ostatní plocha,
- p. č. 1887/63, ostatní plocha,
- p. č. 1887/64, ostatní plocha,
- p. č. 1887/65, ostatní plocha,
- p. č. 1887/66, ostatní plocha,
- p. č. 1887/67, ostatní plocha,
- p. č. 1887/68, ostatní plocha,
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- p. č. 1887/69, ostatní plocha,
- p. č. 1887/71, ostatní plocha,
- p. č. 1887/72, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 250 pro obec a k. ú. Lutonina, do
vlastnictví obce Lutonina 114, 763 12 Vizovice, IČ 00568601;
3. pozemků:
- p. č. 915/2, ostatní plocha,
- p. č. 931/112, vodní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 240 pro obec Podhradí a k. ú.
Podhradí u Luhačovic, do vlastnictví obce Podhradí, se sídlem Podhradí 41, 763
26 Luhačovice, IČ 48471798;
4. pozemků:
- p. č. 3005/9, ostatní plocha, o výměře 112 m2,
- p. č. 3005/6, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 3005/3, ostatní plocha, o výměře 45 m2,
- p. č. 3005/2, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
- p. č. 3005/1, ostatní plocha, o výměře 138 m2,
- p. č. 3006/1, ostatní plocha, o výměře 485 m2,
- p. č. 3007/10, ostatní plocha, o výměře 199 m2,
- p. č. 2919/13, ostatní plocha, o výměře 74 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 275-2039/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I;
- p. č. 2915/55, ostatní plocha,
- p. č. 2915/57, ostatní plocha,
- p. č. 2915/67, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec Loučka a k. ú. Loučka I,
do vlastnictví obce Loučka, se sídlem Loučka, 763 25 Újezd,IČ 00568643;
5. pozemků:
- p. č. 953/47, ostatní plocha, o výměře 195 m2,
- díl "a" o výměře 2 m2, oddělený z p. č. 953/1,
- díl "b" o výměře 40 m2, oddělený z p. č. 953/47,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 845-049/2006,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hvozdná;
- p. č. 953/42, ostatní plocha,
- p. č. 953/43, ostatní plocha,
- p. č. 953/44, ostatní plocha,
- p. č. 953/45, ostatní plocha,
- p. č. 953/46, ostatní plocha,
- p. č. 953/48, ostatní plocha,
- p. č. 1382, ostatní plocha,
- p. č. 509, ostatní plocha,
- p. č. 102, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 596 pro obec a k. ú. Hvozdná, do
vlastnictví obce Hvozdná, se sídlem Hvozdná 210, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí,IČ 00283991 .
B. prodej nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem nezahrnuté v kupní ceně
uhradí kupující:
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1. pozemků
- p. č. 4433/68, ostatní plocha o výměře 225 m2,
- p. č. 4433/25, ostatní plocha o výměře 87 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1251-7215/2006,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Slavičín, do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., se sídlem
Dělnická č.p. 213, č.or. 12, 170 04 Praha 7, IČ 60193531, za cenu ve výši 94.116
Kč;
2. pozemku
- p. č. st. 763, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko - Solanec a k.
ú. Solanec pod Soláněm;
- p. č. 3175, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1651 pro obec a k. ú. Prostřední
Bečva; do vlastnictví Správy a údržby silnic Valašska, s.r.o., se sídlem Jiráskova
35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ 26820218, za cenu ve výši 30.797 Kč;
3. pozemku
- p. č. st. 56/3, zastavěná plocha, o výměře 4m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 96-61/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Litenčice a k. ú. Strabenice, do vlastnictví Pavlíny Hlaváčové,
Strabenice 59, 768 13 Litenčice, za cenu ve výši 400 Kč;
4. pozemků
- p. č. st. 473/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1722/2, trvalý travní porost,
- p. č. 1717/2, trvalý travní porost,
- p. č. 1716/2, trvalý travní porost,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník, do SJM
Vlastimila Pláška a Věry Pláškové, Lopeník 253, 687 67 Lopeník, za cenu ve výši
3.500 Kč;
5. pozemku
- p. č. 107/25, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 593 pro obec Dřínov a k. ú. Dřínov u
Kroměříže, do vlastnictví Zdeňka Raclavského, Dřínov 101, 768 33 MorkoviceSlížany, za cenu ve výši 640 Kč;
6. pozemku:
- p. č. 502/29, orná půda, o výměře 318 m2,
oddělené z původní parcely geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 547112/2010 pro obec Chvalčov a k. ú. Chvalčova Lhota, do spoluvlastnictví manželů
Andrey a Jakuba Navrátilových, oba bytem Sídliště 1513, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem a manželů Radky a Tomáše Dočkalových, oba bytem U Hřiště 1649,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, za cenu ve výši 16.392 Kč.
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8.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R17/10

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. Valašské Klobouky:
- p. č. st. 667/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 10001 od města Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo
náměstí 189, PSČ 766 01, IČ 00284611;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k .ú. Pitín:
- p. č. 5420/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
- p. č. 5070/1, ostatní plocha,
- p. č. 5070/7, ostatní plocha,
- p. č. 5070/8, ostatní plocha,
- p. č. 5076/14, ostatní plocha,
- p. č. 5076/15, 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;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany:
- p. č. 1006/22, 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. Valašská Bystřice:
- p. č. 3587/1, ostatní plocha,
- p. č. 3587/9, ostatní plocha,
- p. č. 3587/10, ostatní plocha,
- p. č. 4655/3, 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. Prostřední Bečva:
- id. podílu ve výši 14/16 z p. č. 3089/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č.1892 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 Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4189, ostatní plocha,
- p. č. 4535, ostatní plocha,
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- p. č. 4553/15, 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 Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1518/14, 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 a k. ú. Hvozdná:
- p. č. 837/3, ostatní plocha,
- p. č. 878/2, ostatní plocha,
- p. č. 952/3, ostatní plocha,
- p. č. 953/30, ostatní plocha,
- p. č. 953/34, ostatní plocha,
- p. č.1036/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Hvozdná, se sídlem Hvozdná 210, 763 11, IČ
00283991;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú.Loučka I:
- p. č. 2915/59, ostatní plocha,
- p. č. 2919/15, ostatní plocha,
- p. č. 2919/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Loučka, se sídlem Loučka, 763 25, IČ
00568643;
11. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 275-2039/2009,
ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I:
- p. č. 2943/53, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
- p. č. 2915/61, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
od obce Loučka, se sídlem Loučka, 763 25, IČ 00568643;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1354/10, ostatní plocha,
- p. č. 1354/11, ostatní plocha,
- p. č. 1354/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Částkov, Částkov 86, 687 12 Bílovice u Uherského
Hradiště, IČ 00360392, za cenu ve výši 22.480 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Lísky:
- p. č. 393/1, ostatní plocha,
- p. č. 393/2, ostatní plocha,
- p. č. 393/3, ostatní plocha,
- p. č. 393/8, ostatní plocha,
- p. č. 393/9, ostatní plocha,
- p. č. 393/10, ostatní plocha,
- p. č. 393/25, ostatní plocha,
- p. č. 393/26, ostatní plocha,
- p. č. 393/27, ostatní plocha,
- p. č. 393/30, ostatní plocha,
- p. č. 393/46, ostatní plocha,
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- p. č. 393/47, ostatní plocha,
- p. č. 393/68, ostatní plocha,
- p. č. 400/4, ostatní plocha,
- p. č. 400/5, ostatní plocha,
- p. č. 400/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Chvalnov - Lísky, Chvalnov 68, 768 05
Koryčany, IČ 00287270, za cenu ve výši 726.400 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Liptál:
- p. č. 3929/12, ostatní plocha,
- p. č. 3970/6, ostatní plocha,
- p. č. 3970/7, ostatní plocha,
- p. č. 3970/8, ostatní plocha,
- p. č. 3970/10, ostatní plocha,
- p. č. 3970/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 984 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 za cenu ve výši 17.750 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Křekov:
- id. podílu ve výši 1/2 z p. č. 1181/4 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 424 od SILENA Valašské Klobouky, s. r. o., Sychrov 217, 766
01 Valašské Klobouky, IČ 64509702, za cenu ve výši 600 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Mirošov u
Valašských Klobouk:
- id. podílu ve výši 1/2 z p. č. 538/26, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši 1/2 z p. č. 538/27, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši 1/2 z p. č. 538/28, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši 1/2 z p. č. 538/32, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1715 od SILENA Valašské Klobouky, s. r. o., Sychrov 217,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 64509702, za cenu ve výši 103.060 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- id. podílu ve výši 8/10 z p. č. 1037/21, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši 8/10 z p .č. 1147/211, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1490 od ČR – Pozemkového fondu České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072, za cenu ve výši 5.040 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč - Staré Město:
- p. č. 1769, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 383 od Petra Lakatoše, bytem Kelč 120, 756 43 Kelč, za cenu
ve výši 520 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu prčo Zlínský kraj pro obec a k. ú. Francova Lhota:
- p. č. 4874/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1272 od Elišky Chromčákové, bytem Dolní Jasenka 751, 755
01 Vsetín, za cenu ve výši 25.280 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velký Ořechov a k. ú. Velký Ořechov:
a)
- p. č. 1520/47, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 174 od Jaromíra Chmely, bytem Velký Ořechov 46, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 560 Kč;
b)
- p. č. 1505/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 384 od Libuše Mikulášové, bytem Dobrovského 1425/32,
Šumperk, 787 01 Šumperk 1 za cenu ve výši 1.240 Kč;
c)
- p. č. 1505/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 32 od Marie Horenské, bytem Pašovice 234, 687 56 Prakšice
za cenu ve výši 1.000 Kč;
d)
- p. č. 1505/47, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10 od Pavla Sedláčka, bytem Velký Ořechov 179, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 1.640 Kč;
e)
- p. č. 1505/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 342 od Františky Mudrákové, bytem Dobrkovice 55, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 2.920 Kč;
f)
- p. č. 1505/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 292 od Marie Šišmové, bytem Kysucká 326/6, 784 01 Litovel
za cenu ve výši 1.560 Kč;
g)
- p. č. 1506/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 343 od Marie Semelové, bytem Dobrkovice 20, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 2.640 Kč;
h)
- p. č. 1506/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 201 od Marie Rachůnkové, bytem Dobrkovice 90, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 2.040 Kč;
i)
- p. č. 1520/62, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 519 od Václava Talaše, bytem Velký Ořechov 11, 763 07
Velký Ořechov za cenu ve výši 480 Kč;
j)
- p. č. 1520/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 496 od Ing. Aloise Fojtácha, bytem Kaštanova 2089, 253 01
Hostivice za cenu ve výši 920 Kč;
k)
- p. č. 1506/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 350 od Jiřího Šůstka, bytem Dobrkovice 79, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 2.320 Kč;
l)
- p. č. 1505/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 236 od Josefa Svízely, bytem Velký Ořechov 90, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 640 Kč;
m)
- p. č. 1505/9, ostatní plocha,
- p. č. 1505/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 462 od Libuše Chaloupkové, bytem Velký Ořechov 153, 763
07 Velký Ořechov za cenu ve výši 1.640 Kč;
n)
- p. č. 1505/16, ostatní plocha,
- p. č. 1520/59, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 142 od Marie Šiškové, bytem Velký Ořechov 22, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 1.040 Kč;
o)
- p. č. 1520/39, ostatní plocha,
- p. č. 1520/43, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 216 od Josefa Řezníčka a Marie Řezníčkové, oba bytem
Velký Ořechov 181, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.760 Kč;
p)
- p. č. 1520/72, ostatní plocha,
- p. č. 1520/73, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 414 od Jaromíra Chmely a Zdeňky Chmelové, oba bytem
Velký Ořechov 46, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 3.960 Kč;
r)
- p. č. 1506/9, ostatní plocha,
- p. č. 1520/65, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 177 od Ing. Františka Janouška a Marie Janouškové, oba
bytem Velký Ořechov 10, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 1.120 Kč;
s)
- p. č. 1505/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 352 od Rudolfa Hádlera a Aleny Hádlerové, oba bytem
Podvesná IV 3790, Zlín, 760 01 Zlín 1 za cenu ve výši 3.800 Kč;
t)
- p. č. 1506/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 349 od Vladimíra Máška a Ludmily Máškové, oba bytem
Dobrkovice 52, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.400 Kč;
u)
- p. č. 1505/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 53 od Josefa Svízely a Ludmily Svízelové, oba bytem Velký
Ořechov 82, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.160 Kč;
v)
- p. č. 1505/8, ostatní plocha,
- p. č. 1505/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 100 od Radomíra Taláška a Dany Taláškové, oba bytem Velký
Ořechov 114, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 2.120 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Návojná a k. ú. Návojná:
- p. č. 1986/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 372 od ČR - Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 za cenu ve výši 1.040
Kč;
11.vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Střítež nad Bečvou a k. ú. Střítež nad
Bečvou:
- p. č. 1628/18 ostatní plocha, silnice,
- p. č. 1628/19 ostatní plocha, silnice,
zapsaných na LV č. 57 od ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75
Brno, IČ 70890013, za cenu ve výši 7.040 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Střílky a k. ú. Střílky:
- p. č. 630/3, ostatní plocha,
- p. č. 630/44, ostatní plocha,
- p. č. 630/45, ostatní plocha,
- p. č. 630/48, ostatní plocha,
- p. č. 630/49, ostatní plocha,
- p. č. 799/19, ostatní plocha,
- p. č. 799/20, ostatní plocha,
- p. č. 799/21, ostatní plocha,
- p. č. 799/22, ostatní plocha,
- p. č. 801/46, ostatní plocha,
- p. č. 801/47, ostatní plocha,
- p. č. 801/50, ostatní plocha,
- p. č. 801/51, ostatní plocha,
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- p. č. 801/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 482 od Ing. Ivy Kalinové, bytem Dostojevského 2132/24, 746
01 Opava za cenu ve výši 35.750 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
- p. č. 2129/15, ostatní plocha,
- p. č. 2129/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 255 od Augustina Daňka, bytem Lubná 168, 767 01 Kroměříž
za cenu ve výši 6.850 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bělov a k. ú. Bělov:
a)
- p. č. 558/61, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 5 od Jaroslavy Bartončíkové, bytem Tovačovského 3163/17,
767 01 Kroměříž za cenu ve výši 440 Kč;
b)
- p. č. 558/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 19 od Františka Daňka, bytem Bělovská 324, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 8.280 Kč;
c)
- p. č. 558/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 21 od manželů Bohuslava Kopáčka a Boženy Kopáčkové,
bytem nám. Komenského 848, 763 62 Tlumačov za cenu ve výši 1.160 Kč;
d)
- p. č. 558/47, ostatní plocha,
- p. č. 558/63, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 42 od Františka Chytila, bytem Kanihurská 191, 747 64 Velká
Polom za cenu ve výši 11.320 Kč;
e)
- p. č. 558/58, ostatní plocha,
- p. č. 567/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 68 od Metoděje Kadlčíka, bytem Bělov 27, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 5.040 Kč;
f)
- p. č. 567/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 76 od Zdeňka Janíka, bytem Bělov 58, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 1.840 Kč;
g)
- p. č. 558/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 104 od Marie Novotné, bytem Bělov 91, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 920 Kč;
h)
- p. č. 558/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 145 od manželů Ing. Vlastislava Novotného a Miroslavy
Novotné, bytem Erbenova 1143, 765 02 Otrokovice za cenu ve výši 1.760 Kč;
i)
- p. č. 558/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 162 od Jaroslava Horehledě, bytem Bělov 114, 768 21
Kvasice a od Vlasty Stránské, bytem Nová 473, 768 21 Kvasice za cenu ve výši
6.280 Kč;
j)
- p. č. 558/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 227 od Františka Nakládala, bytem Nová 299, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 4.520 Kč;
k)
- p. č. 558/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 306 od manželů Františka Ševčíka a Jenovefy Ševčíkové,
bytem Bělov 62, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 3.600 Kč;
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l)
- p. č. 558/35, ostatní plocha,
- p. č. 558/43, ostatní plocha,
- p. č. 558/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 321 od Ing. Miroslava Daňka, bytem Krajina 342, 768 21
Kvasice za cenu ve výši 15.400 Kč;
m)
- p. č. 558/40, ostatní plocha,
- p. č. 558/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 349 od Miloslava Kalčíka, bytem Bělov 34, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 11.760 Kč;
n)
- p. č. 558/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 400 od Františka Daňka, bytem Bělov 14, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 6.920 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice:
a)
- p. č. 1509/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 6 od Vlastimily Pelkové, bytem Bělovská 282, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 120 Kč;
b)
- p. č. 1509/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 33 od Františka Ševčíka, bytem Bělov 62, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 720 Kč;
c)
- p. č. 1509/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 45 od Stanislava Budinky, bytem Krajina 377, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 920 Kč;
d)
- p. č. 1509/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 211 od Emila Pospíšila, bytem Krajina 581, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 160 Kč;
e)
- p. č. 1509/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 276 od Jaromíra Chytila, bytem Dolní 66, 768 21 Kvasice a od
Miroslava Chytila, bytem Dolní 66, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 1.840 Kč;
f)
- p. č. 1509/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 311 od Kateřiny Čermákové, bytem Dolní 65, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 80 Kč;
g)
- p. č. 1509/69, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 317 od manželů Zdeňka Bartůska a Lenky Bartůskové, bytem
Družstevní 644, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 80 Kč;
h)
- p. č. 1509/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 348 od Věry Bartůskové, bytem Zahradní 540, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 2.120 Kč;
i)
- p. č. 1509/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 365 od Elišky Pojezné, bytem Krajina 371, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 1.400 Kč;
j)
- p. č. 1509/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 597 od Ing. Pavla Jäckla, bytem Norská 176/9, 772 00
Olomouc za cenu ve výši 960 Kč;
k)
- p. č. 1509/58, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 616 od Jany Hevierové, bytem Bělovská 124, 768 21 Kvasice
za cenu ve výši 200 Kč;
l)
- p. č. 1509/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 670 od Jiřiny Bachurkové, bytem Bělovská 549, 768 21
Kvasice za cenu ve výši 320 Kč;
m)
- p. č. 1509/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1209 od Jaroslava Šafera, bytem Kazimíra Rudého 3771/100,
767 01 Kroměříž za cenu ve výši 40 Kč;
n)
- p. č. 1509/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1240 od Karla Dvořáka, bytem Horácké náměstí 8/24, 621 00
Brno za cenu ve výši 760 Kč;
o)
- p. č. 1509/37, ostatní plocha,
- p. č. 1509/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č.1338 od Heleny Mahovské, bytem Přílucká 4120, 760 01 Zlín a
od Ing. Petra Zapletala, bytem Slovenská 3004, 760 01 Zlín za cenu ve výši 1.400
Kč;
p)
- p. č. 1509/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1436 od Dalibora Řediny, bytem Pod Hrází 1339, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 920 Kč;
q)
- p. č. 1509/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1439 od Aleny Mrovcové, bytem náměstí Svobody 38, 348 15
Planá u Mariánských Lázní za cenu ve výši 360 Kč;
r)
- p. č. 1509/11, ostatní plocha,
- p. č. 1509/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2142 od LAM-PLASTU, spol. s r. o., IČ 18189105, se sídlem
Střížovice 86, 768 21 Kvasice za cenu ve výši 3.560 Kč;
s)
- p. č. 1509/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2175 od Marie Horové, bytem Krajina 239, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 240 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1147/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 937 od Dobroslava Skácela, bytem Zdounky 30, 768 02
Zdounky za cenu ve výši 4.320 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2297/3, ostatní plocha,
- p. č. 2297/5, ostatní plocha,
- p. č. 2297/6, ostatní plocha,
- p. č. 2297/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 168 od Františky Krsičkové, bytem Tučapy 104, 687 09
Boršice u Buchlovic za cenu ve výši 37.130 Kč;
b)
- p. č. 2297/60, ostatní plocha,
- p. č. 2297/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 945 od Víta Zahradníka, bytem Stříbrnice 244, 687 09 Boršice
u Buchlovic za cenu ve výši 35.160 Kč;
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c)
- p. č. 2297/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 77 od Ing. Jaroslava Náplavy, bytem Polední 902/39, 312 00
Plzeň – Lobzy, Marie Svobodové, bytem Stráně 102, 760 01 Zlín - Mladcová za
cenu ve výši 32.290 Kč;
d)
- p. č. 2297/26, ostatní plocha,
- p. č. 2297/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 266 od Josefa Kočaře, bytem Stříbrnice 90, 687 09 Boršice u
Buchlovic za cenu ve výši 11.480 Kč;
e)
- p. č. 2297/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 246 od Evy Kuncové, bytem Fučíkova 171, 742 45 Fulnek za
cenu ve výši 11.910 Kč;
f)
- p. č. 2297/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 14 od Antonína Žáka, bytem Brigádnická 1382, 698 01 Veselí
nad Moravou za cenu ve výši 5.850 Kč;
g)
- p. č. 2297/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 758 od Františka Vrtala, bytem Medlovice 158, 687 41
Medlovice za cenu ve výši 16.490 Kč;
h)
- p. č. 2297/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 125 od Štěpána Náplavy, bytem Zlechov 254, 687 10 Zlechov
za cenu ve výši 7.820 Kč;
i)
- p. č. 2297/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 923 od Ing. Pavla Marťana, bytem Strmá 1046, 686 05
Uherské Hradiště - Mařatice za cenu ve výši 24.570 Kč;
j)
- p. č. 2297/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 463 od Jaromíry Verbíkové, bytem Brněnská 1518, 686 03
Staré Město za cenu ve výši 18.400 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
a)
- p. č. 4992/2, ostatní plocha,
- p. č. 4992/3, ostatní plocha,
- p. č. 4992/4, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1038 od Libora Slezáka, bytem Boršice 358, 687 09 Boršice u
Buchlovic za cenu ve výši 6.200 Kč;
b)
- p. č. 4992/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 930 od Anežky Brindzové, bytem Krhovice 150, 671 25
Hodonice za cenu ve výši 38.750 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u
Osvětiman:
- p. č. 2007/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 61 od Marie Šestákové, bytem Újezdec 69, 687 41 Medlovice
za cenu ve výši 13.940 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 1447/6, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 328 od Jany Náplavové, bytem Medlovice 49, 687 41
Medlovice za cenu ve výši 54.950 Kč;
b)
- p. č. 1448/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 238 od Jaroslava Zapletala, bytem Medlovice 94, 687 41
Medlovice za cenu ve výši 9.150 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osvětimany a k. ú. Osvětimany:
a)
- p. č. 3257/18, ostatní plocha,
- p. č. 3257/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1521 od manželů Zdeňka a Marie Bábíčkových, oba bytem
Školní 574, 696 02 Ratíškovice za cenu ve výši 7.060 Kč;
b)
- p. č. 3257/13, ostatní plocha,
- p. č. 3257/15, ostatní plocha,
- p. č. 3257/20, ostatní plocha,
- p. č. 3257/22, ostatní plocha,
- p. č. 3257/23, ostatní plocha,
- p. č. 3257/24, ostatní plocha,
- p. č. 3257/26, ostatní plocha,
- p. č. 3257/69, ostatní plocha,
- p. č. 3257/71, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1591 od Zdeňka Bábíčka, bytem Školní 574, 696 02
Ratíškovice za cenu ve výši 75.880 Kč;
c)
- p. č. 3257/47, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1341 od Štěpána Stupala, bytem Rychvaldská 244, 735 52
Bohumín - Záblatí za cenu ve výši 8.190 Kč;
d)
- p. č. 3257/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1269 od Milady Černé, bytem Družstevní 4508, 760 05 Zlín,
Jiřího Martiška, bytem Družstevní 4508, 760 05 Zlín za cenu ve výši 9.520 Kč;
e)
- p. č. 3257/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 569 od Petry Pelikánové, bytem Osvětimany 289, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 7.870 Kč;
f)
- p. č. 3257/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 38 od Ludmily Čevelíkové, bytem Osvětimany 211, 687 42
Osvětimany za cenu ve výši 18.720 Kč;
g)
- p. č. 3257/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 707 od Jaroslava Kalince, bytem Moravany 43, 696 50
Moravany u Kyjova za cenu ve výši 8.140 Kč;
h)
- p. č. 3257/25, ostatní plocha,
- p. č. 3257/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 277 od Anny Brodové, U Červených Domků 2882/5, 695 01
Hodonín za cenu ve výši 9.450 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedakonice a k. ú. Nedakonice:
a)
- p. č. 1975/39, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 303 od Cyrila Marečka, bytem Nedakonice 18, 687 38
Nedakonice, Vlastimila Marečka, bytem Nedakonice 486, 687 38 Nedakonice za
cenu ve výši 21.000 Kč;
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b)
- p. č. 1975/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 840 od Mileny Jedlinské, bytem Nedakonice 148, 687 38
Nedakonice, Zdenky Otrusinové, bytem Nedakonice 79, 687 38 Nedakonice, Ing.
Jiřího Tomani, bytem Zahradní 1157, 686 06 Uherské Hradiště za cenu ve výši
16.500 Kč;
c)
- p. č. 1975/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1218 od manželů Víta a Jarmily Koryčánkových, oba bytem
Nedakonice 443, 687 38 Nedakonice za cenu ve výši 18.300 Kč;
d)
- p. č. 1975/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 348 od manželů Františka a Jindřišky Běhávkových, oba
bytem Nedakonice 286, 687 38 Nedakonice za cenu ve výši 34.500 Kč;
e)
- p. č. 1975/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 353 od manželů Vojtěcha a Ludmily Jurákových, oba bytem
Nedakonice 58, 687 38 Nedakonice za cenu ve výši 8.500 Kč;
f)
- p. č. 1975/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1172 od Marie Sigmundové, bytem Lány 1525, 763 61
Napajedla za cenu ve výši 8.600 Kč;
g)
- p. č. 1975/35, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 69 od Elišky Chlachulové, bytem Nedakonice 87, 687 38
Nedakonice za cenu ve výši 31.400 Kč;
h)
- p. č. 1975/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 866 od Bedřicha Koryčánka, bytem Vážany 143, 687 37
Polešovice za cenu ve výši 36.550 Kč;
i)
- p. č. 1975/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 183 od Anny Čožíkové, bytem Nedakonice 136, 687 38
Nedakonice za cenu ve výši 47.800 Kč;
j)
- p. č. 1975/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 229 od Marie Basovníkové, bytem Smetanova 3082/7, 695 01
Hodonín za cenu ve výši 8.350 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2756/12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 51 od manželů Mgr. Vojtěcha a Věry Kupcových, oba bytem
Kněžpole 26, 687 12 Bílovice za cenu ve výši 56.910 Kč;
b)
- p. č. 2756/7, ostatní plocha,
- p. č. 2756/10, ostatní plocha,
- p. č. 2756/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 478 od Anny Kaňovské, bytem Kněžpole 23, 687 12 Bílovice
za cenu ve výši 32.290 Kč;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
a)
- p. č. 1530/17, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 1169 od Josefa Mikulíka, bytem Střeň 135, 783 32 Náklo,
Jozefa Mikulíka, bytem Rovná 2047/28, 900 31 Stupava, Slovensko za cenu ve
výši 5.650 Kč;
b)
- p. č. 1524/79, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1168 od Jozefa Mikulíka, bytem Rovná 2047/28, 900 31
Stupava, Slovensko za cenu ve výši 1.110 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Komňa a k. ú. Komňa:
a)
- p. č. 5427/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 122 od manželů Miroslava a Zdenky Kročilových, oba bytem
Komňa 17, 687 71 Bojkovice za cenu ve výši 17.070 Kč;
b)
- p. č. 5427/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 212 od Ireny Kratěnové, bytem Komňa 88, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 7.660 Kč;
c)
- p. č. 5427/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 81 od Miloslava Mojžíška, bytem Bánov 598, 687 54 Bánov,
Jany Vystrčilové, bytem Bánov 585, 687 54 Bánov za cenu ve výši 8.460 Kč;
d)
- p. č. 5427/53, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 117 od Radima Janči, bytem Komňa 3, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 13.780 Kč;
e)
- p. č. 5460/32, ostatní plocha,
- p. č. 5460/40, ostatní plocha,
- p. č. 5460/46, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 323 od Dagmar Fialkové, bytem Obeciny XIX/4186, 760 01
Zlín-Příluky za cenu ve výši 10.270 Kč;
f)
- p. č. 5460/42, ostatní plocha,
- p. č. 5460/71, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 488 od Miloslava Musila, bytem Komňa 53, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 7.330 Kč;
g)
- p. č. 5427/68, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 75 od Ing. Miloslava Marečka, bytem Komňa 287, 687 71
Bojkovice za cenu ve výši 11.010 Kč;
h)
- p. č. 5427/18, ostatní plocha,
- p. č. 5427/28, ostatní plocha,
- p. č. 5427/75, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 176 od Oldřicha Veleckého, bytem Komňa 35, 687 71
Bojkovice, Oldřicha Veleckého, bytem Komňa 39, 687 71 Bojkovice za cenu ve
výši 13.510 Kč;
i)
- p. č. 5427/6, ostatní plocha,
- p. č. 5427/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 22 od manželů Josefa a Jaroslavy Lavičkových, oba bytem
Komňa 101, 687 71 Bojkovice za cenu ve výši 15.690 Kč;
26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pitín a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/68, ostatní plocha,
- p. č. 5441/71, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 162 od JUDr. Marie Hamšíkové, bytem Záhorovice 238, 687
35 Záhorovice za cenu ve výši 7.820 Kč,
b)
- p. č. 5441/5, ostatní plocha,
- p. č. 5441/17, ostatní plocha,
- p. č. 5441/20, ostatní plocha,
- p. č. 5441/29, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 265 od Zdeňka Holíka, bytem Zlínská 457, 763 14 Zlín–
Kostelec, Lenky Holíkové, bytem Zlínská 457, 763 14 Zlín–Kostelec za cenu ve
výši 107.780 Kč;
c)
- p. č. 5441/40, ostatní plocha,
- p. č. 5441/133, ostatní plocha,
- p. č. 5441/136, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 11 od Radka Miličky, bytem Pitín 117, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 16.540 Kč;
d)
- p. č. 5441/48, ostatní plocha,
- p. č. 5441/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 250 od Oldřicha Kozelka, bytem Pitín 22, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 47.550 Kč;
e)
- p. č. 5441/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 68 od Jaroslava Pacolta, bytem Pitín 29, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 12.710 Kč;
f)
- p. č. 5441/66, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 209 od Františka Šašinky, bytem Pitín 44, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 6.910 Kč;
g)
- p. č. 5441/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 595 od Heleny Jálové, bytem Pitín 330, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 8.670 Kč;
h)
- p. č. 5441/52, ostatní plocha,
- p. č. 5441/102, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 361 od Ing. Zdeňka Ševčíka, bytem Pitín 15, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 11.750 Kč;
i)
- p. č. 5441/38, ostatní plocha,
- p. č. 5441/135, ostatní plocha,
- p. č. 5441/138, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 15 od Vladimíra Zemánka, bytem Pitín 30, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 29.840 Kč;
j)
- p. č. 5441/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 607 od Jana Bartoše, bytem Hostětín 58, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 6.760 Kč;
k)
- p. č. 5441/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 395 od Romana Krahuli, bytem Družba 1214, 763 31 Brumov
- Bylnice za cenu ve výši 19.470 Kč;
l)
- p. č. 5441/13, ostatní plocha,
- p. č. 5441/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 552 od Luboše Šašinky, bytem Luční 932, 766 01 Valašské
Klobouky za cenu ve výši 7.230 Kč;
m)
- p. č. 5441/10, ostatní plocha,
- p. č. 5441/16, ostatní plocha,
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- p. č. 5441/126, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 126 od Petra Polácha, bytem Pitín 56, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 11.970 Kč;
n)
- p. č. 5441/43, ostatní plocha,
- p. č. 5441/45, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 477 od Jaroslavy Maršálkové, bytem Štěpnická 1164, 686 06
Uherské Hradiště za cenu ve výši 13.620 Kč;
27. 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. 10796, ostatní plocha,
- p. č. 11151/70, ostatní plocha,
- p. č. 11152/68, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2346 od Josefa Krchňáčka, bytem Ostrožská Lhota 298, 687
23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 4.600 Kč;
b)
- p. č. 10829, ostatní plocha,
- p. č. 11151/62, ostatní plocha,
- p. č. 11152/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2205 od Ludmily Borákové, bytem Bánov 120, 687 54 Bánov u
Uherského Brodu, Radka Lagy, bytem Ostrožská Lhota 499, 687 23 Ostrožská
Lhota, Rostislava Lagy, bytem Pod Hřištěm 547, 270 61 Lány, Bc. Jany
Matuštíkové, bytem Ostrožská Lhota 499, 687 23 Ostrožská Lhota, Ostrožska, a.
s., se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687 23 Ostrožská Lhota, IČ 25302451, Mgr.
Dagmar Pilousové, bytem Spojovací 138, 251 66 Mirošovice za cenu ve výši 5.800
Kč;
c)
- p. č. 10871, ostatní plocha,
- p. č. 11151/52, ostatní plocha,
- p. č. 11152/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2268 od Markéty Metelkové, bytem Ortenova 4751/9, 586 01
Jihlava za cenu ve výši 2.600 Kč;
d)
- p. č. 10888, ostatní plocha,
- p. č. 11151/48, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3329 od Boženy Sedlářové, bytem Tovární 1009, 688 01
Uherský Brod za cenu ve výši 3.350 Kč;
e)
- p. č. 10970, ostatní plocha,
- p. č. 11151/21, ostatní plocha,
- p. č. 11152/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3388 od Zdenky Ratajské, bytem Jiráskova 539, 687 71
Bojkovice, 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;
f)
- p. č. 11069, ostatní plocha,
- p. č. 11148/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3343 od Zdenky Ratajské, bytem Jiráskova 539, 687 71
Bojkovice, 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;
g)
- p. č. 11070, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3344 od Hany Štěrbové, bytem Krajiny 205, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, Ludmily Zalubilové, bytem Školní 723, 687 22 Ostrožská Nová Ves za
cenu ve výši 1.100 Kč;
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h)
- p. č. 11147/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1567 od Zdeňky Blahové, bytem Kunovská 75, 687 22
Ostrožská Nová Ves, Josefa Slezáka, bytem Záhumení 791, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, Marie Vavrečkové, bytem Kaštanová 34/2, 620 00 Brno-Brněnské
Ivanovice za cenu ve výši 1.200 Kč;
i)
- p. č. 11151/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2393 od Pavla Valčuhy, bytem Ostrožská Lhota 72, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.450 Kč;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
a)
- p. č. 4139, ostatní plocha,
- p. č. 4529, ostatní plocha,
- p. č. 4553/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2161 od Josefa Vaculíka, bytem Sv. Čecha 77, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 6.050 Kč;
b)
- p. č. 4170, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2146 od Františka Vitovského bytem Na Výšině 1353, 686 04
Kunovice za cenu ve výši 1.250 Kč;
c)
- p. č. 4265, ostatní plocha,
- p. č. 4549/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 412 od Jindřicha Galušky, bytem Zemědělská 29, 687 24
Uherský Ostroh, Antonie Galuškové, bytem Zemědělská 29, 687 24 Uherský
Ostroh za cenu ve výši 3.950 Kč;
29. 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 Ratajské, bytem Jiráskova 539, 687 71
Bojkovice, 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. 1516/4, ostatní plocha,
- p. č. 1518/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1621 od Josefa Vaculíka, bytem Sv. Čecha 77, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 3.050 Kč;
c)
- p. č. 1516/35, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1719 od Františka Vitovského, bytem Na Výšině 1353, 686 04
Kunovice za cenu ve výši 1.230 Kč;
d)
- p. č. 1517/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2473 od Evy Přikrylové bytem Na Samotě 1242, 686 04
Kunovice za cenu ve výši 850 Kč;
e)
- p. č. 1520/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2195 od Hany Štěrbové, bytem Krajiny 205, 687 22 Ostrožská
Nová Ves, Ludmily Zalubilové, bytem Školní 723, 687 22 Ostrožská Nová Ves za
cenu ve výši 910 Kč;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk:
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a)
- id. 1/4 p. č. 3304/21, ostatní plocha,
- id. 1/4 p. č. 8159/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 4599 od Ludmily Hejdové, bytem Antonínská 517, 687 25 Hluk
za cenu ve výši 2.768 Kč;
b)
- p. č. 3304/32, ostatní plocha,
- p. č. 3304/104, ostatní plocha,
- p. č. 8158/12, ostatní plocha,
- p. č. 8160/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1197 od Marie Kučerové, bytem Školní 257, 788 33
Hanušovice za cenu ve výši 20.650 Kč;
c)
- p. č. 8161/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4252 od manželů Milana a Petry Hamackových, oba bytem
Antonínská 669, 687 25 Hluk za cenu ve výši 4.150 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0054/Z03/09 ze dne 18.03.2009 - bod I. B. 14.,
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 - bod III. ff) 16.;
předává
nemovitosti specifikované v tomto 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.

9.

Dotace obcím pro jednotky SDH na výdaje v souvislosti s povodněmi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R17/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0137/2010 dle přílohy č. 0821-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
níže uvedeným obcím na pokrytí mimořádných výdajů jednotek sborů
dobrovolných hasičů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly Zlínský kraj
v květnu a červnu 2010 dle rozhodnutí Ministerstva financí uvedeném v příloze č.
0821-10-P02:
- město Hulín, IČ 00287229, ve výši 109.000 Kč,
- obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 133.000 Kč,
- město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 135.000 Kč,
- město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 170.000 Kč,
- město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 170.000 Kč,
- obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 250.000 Kč,
- město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 360.000 Kč,
- obec Rataje, IČ 00287679, ve výši 120.000 Kč,
- obec Roštění, IČ 00287687, ve výši 80.000 Kč,
- město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 140.000 Kč,
- město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 45.000 Kč,
- město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 135.000 Kč,
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- obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 43.000 Kč,
- obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 110.000Kč.

10.

Neinvestiční dotace vybraným obcím pro jednotky SDH ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce na výzvu územně příslušného operačního a
informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje mimo její územní
obvod a na věcné vybavení za podmínek uvedených v Rozhodnutí Ministerstva
vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR dle přílohy č.
0822-10-P01 níže uvedeným obcím:
- obec Babice, IČ 00290777, ve výši 8.500 Kč,
- obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 10.500 Kč,
- obec Bařice-Velké Těšany, IČ 00287024, ve výši 3.900 Kč,
- obec Bezměrov, IČ 00287041, ve výši 7.000 Kč,
- obec Bělov, IČ 00287032, ve výši 24.700 Kč,
- obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 26.100 Kč,
- obec Biskupice, IČ 00283771, ve výši 6.300 Kč,
- obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, ve výši 20.000 Kč,
- obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, ve výši 4.000 Kč,
- obec Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 18.000 Kč,
- obec Boršice, IČ 00290823, ve výši 7.000 Kč,
- obec Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 29.900 Kč,
- obec Břest, IČ 00287105, ve výši 21.400 Kč,
- obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 6.500 Kč,
- obec Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 5.000 Kč,
- obec Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 7.500 Kč,
- obec Bystřička, IČ 00303739, ve výši 6.000 Kč,
- obec Dolní Bečva, IČ 00303747, ve výši 6.400 Kč,
- obec Dolní Lhota, IČ 00283878, ve výši 2.300 Kč,
- obec Drslavice, IČ 00360597, ve výši 15.500 Kč,
- obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 11.000 Kč,
- obec Fryšták, IČ 00283916, ve výši 11.500 Kč,
- obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 42.200 Kč,
- obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 15.100 Kč,
- město Holešov, IČ 00287172, ve výši 88.800 Kč,
- obec Horní Bečva, IČ: 00303771, ve výši 13.000 Kč,
- obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 11.000 Kč,
- obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 18.200 Kč,
- obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 16.700 Kč,
- město Hulín, IČ 00287229, ve výši 12.000 Kč,
- obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 18.000 Kč,
- obec Choryně, IČ 00303844, ve výši 16.000 Kč,
- obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 46.400 Kč,
- obec Jalubí, IČ 00290980, ve výši 14.400 Kč,
- obce Jarcová, IČ 00303879, ve výši 44.000 Kč,
- obec Karlovice, IČ 46276076, ve výši 6.600 Kč,
- obec Karolín, IČ 00380865, ve výši 13.700 Kč,
- obec Karolinka, IČ 00303909, ve výši 81.400 Kč,
- obec Kladeruby, IČ 00303933, ve výši 17.300 Kč,
- město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 58.000 Kč,
- město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 64.500 Kč,
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- obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 21.200 Kč,
- město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 44.500 Kč,
- obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 6.000 Kč,
- obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 144.300 Kč,
- obec Kyselovice, IČ 00287393, ve výši 15.500 Kč,
- obec Lešná, IČ 00303992, ve výši 64.100 Kč,
- obec Ludslavice, IČ 00287466, ve výši 29.500 Kč,
- obec Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 70.100 Kč,
- obec Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 9.500 Kč,
- město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 28.000 Kč,
- obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 12.800 Kč,
- obec Němčice, IČ 00544604, ve výši 9.300 Kč,
- obec Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 16.400 Kč,
- obec Ostrožská Lhota, IČ 00291196, ve výši 24.800 Kč,
- obec Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 4.500 Kč,
- město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 70.000 Kč,
- obec Oznice, IČ 00304140, ve výši 25.000 Kč,
- obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 41.500 Kč,
- obec Pohořelice, IČ 00568686, ve výši 23.200 Kč,
- obec Prasklice, IČ 00380849, ve výši 3.900 Kč,
- obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 1.500 Kč,
- obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 12.300 Kč,
- město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 207.500 Kč,
- obec Sazovice, IČ 00568716, ve výši 14.000 Kč,
- obec Sehradice, IČ 00568724, ve výši 10.600 Kč,
- město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 43.500 Kč,
- město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 16.500 Kč,
- obec Spytihněv, IČ 00284491, ve výši 17.500 Kč,
- obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 8.500 Kč,
- obec Strání, IČ 00291340, ve výši 7.500 Kč,
- obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 500 Kč,
- obec Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, ve výši 46.900 Kč,
- obec Suchá Loz, IČ 00291374, ve výši 10.900 Kč,
- obec Šarovy, IČ 00837296, ve výši 50.000 Kč,
- obec Šelešovice, IČ 70890587, ve výši 44.900 Kč,
- obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 22.500 Kč,
- obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 44.100 Kč,
- město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 9.900 Kč,
- obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 49.900 Kč,
- obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 6.000 Kč,
- město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 33.000 Kč,
- město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, ve výši 34.000 Kč,
- obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 18.000 Kč,
- město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 14.600 Kč,
- obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 8.500 Kč,
- město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 46.600 Kč,
- obec Zástřizly, IČ 00380857, ve výši 2.500 Kč,
- obec Záříčí, IČ 00287903, ve výši 25.800 Kč,
- obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 2.600 Kč,
- obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 17.500 Kč,
- obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 83.500 Kč,
- město Zlín, IČ 00283924, ve výši 97.000 Kč.
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11.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace pro město BrumovBylnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0538/2010/KH
mezi Zlínským krajem a městem Brumov-Bylnice, IČ 00283819, dle přílohy č.
0824-10-P01.

12.

Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti odvodu
vyměřeného obci Velehrad, IČ 00291536, platebním výměrem č. 9/2010 dle přílohy
č. 0826-10-P02, a úhrady penále vyměřeného platebním výměrem 10/2010 dle
přílohy č. 0826-10-P03.

13.

Odměny členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštních orgánů kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odměny za 1. pololetí roku 2010 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. 0831-10-P01.

14.

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Františka Dvořáčka, bytem Rybářská 2145, 688 01 Uherský Brod;
2. Ing. Bronislava Fuksu, bytem Javorová 824, 768 24 Hulín;
3. Ing. Pavla Karhana, bytem Plačkou 612/27, 769 01 Holešov;
4. Jitku Kopřivovou, bytem Družba 1195, 768 24 Hulín;
5. Ing. Jiřího Kukučku, bytem Za Parkovištěm 149, 763 14 Zlín-Štípa;
6. Jiřinu Lajmarovou, bytem nám. Mezi Šenky 126, 763 21 Slavičín;
7. Mgr. Ivo Lapčíka, bytem Sadová 2, 760 01 Zlín;
8. Miroslavu Motyčkovou, bytem Polešovice 53, 687 37 Polešovice;
9. Michaelu Slavíčkovou, bytem U Školky 2284, 688 01 Uherský Brod;
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10. Ing. Jana Škopíka, bytem Jílová 4569, 760 05 Zlín;
11. Jitku Víchovou-Huzincovou, bytem Štepnická 1048, 686 06 Uherské Hradiště;
12. Bc. Dagmar Zavadilovou, Mladcová 456, 760 01 Zlín;
13. Mgr. Květoslavu Zlatuškovou, bytem Jižní 949, 686 05 Uherské Hradiště;
14. Františka Chvatíka, bytem Podvesná VII/3097, 760 01 Zlín.

15.

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a městem Shenyang

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dohody o vzájemné spolupráci
mezi Zlínským krajem a městem Shenyang (ČLR) dle přílohy č. 0830-10-P01.

16.

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R17/10

bere na vědomí
žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti MITAS a. s.,
IČ 00012190, se sídlem Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, dle přílohy č. 0808-10P01;
schvaluje
uzavření "Deklarace o porozumění" mezi Zlínským krajem a obchodní společností
MITAS a. s., IČ 00012190, se sídlem Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, dle
přílohy č. 0808-10-P03.

17.

Technologické inovační centrum s. r. o. - dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
D/0314/2010/STR o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje,
uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r.
o., IČ 26963574, dle přílohy č. 0811-10-P01.
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18.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R17/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
711/2/170/125/07/10 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce systému
vytápění v objektech č. 32, 33 a 34" dle přílohy č. 0819-10-P01;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce systému vytápění v objektech č. 32, 33 a 34" mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0819-10-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0143/2010 dle přílohy č. 0819-10-P03.
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
538/3/170/084/09/08-02/08/10" Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín – Výstavba
parkovacího domu" dle přílohy č. 0819-10-P04.

19.

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice, a. s. - dodatek investičního
záměru - OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R17/10

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
636/3/170/110/10/09 – 01/07/10 na akci „Realizace opatření úspor energie v areálu
Uherskohradišťské nemocnice a. s. – Zateplení objektů“ dle přílohy č. 0810-10P01.

20.

Školství - Střední škola oděvní a služeb Vizovice - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R17/10

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
674/3/150/268/03/10 - 01/08/10 "SŠ oděvní a služeb Vizovice – Stavební úpravy
Domova mládeže" dle přílohy č. 0817-10-P01;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 3/2010 na akci "SŠ
oděvní a služeb Vizovice - Stavební úpravy Domova mládeže", za podmínky
schválení snížení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č.
0817-10-P02;
3. plán tvorby a použití investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2010 - změnu č. 3 příspěvkové organizace SŠ oděvní a
služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0817-10-P03;
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doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení investiční dotace na akci "SŠ oděvní
a služeb Vizovice - Stavební úpravy Domova mládeže" o částku 6.000.000 Kč na
částku 3.600.000 Kč.

21.

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod investiční požadavek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R17/10

schvaluje
1. investiční požadavek akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
714/2/100/098/08/10 Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ 00092096, na akci "Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod stavební úpravy místností na ubytovací pokoje" o celkových nákladech 1.044.000
Kč, dle přílohy č. 0839-10-P01;
2. změnu č. 6 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2010, dle přílohy č. 083910-P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2010, dle přílohy č. 0839-10-P03.

22.

Veřejná zakázka "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R17/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodávku, instalaci a zprovoznění "Komplexního
odbavovacího, řídícího a informačního systému veřejné hromadné dopravy ve
Zlínském kraji" formou otevřeného naddlimitního řízení dle příloh č. 0792-10-P02
až č. 0792-10-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Tomáš Marek, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Jana Koldová,
Martina Hromečková, DiS.;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Petr Vrbka, Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Petr
Hradecký, Ing. Petr Vrbka, Mgr. Milan Filip, Ing. Emilie Slavíková, Ing. Zdeněk
Procházka a náhradníky - Lenka Cyrnerová, DiS., Ing. Jana Koldová, Ing. Věra
Fuksová, Martina Hromečková, DiS.;
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 "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
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hromadné dopravy ve Zlínském kraji“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 079210-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic předložit plnou moc společnosti RTS, a. s., k veřejné
zakázce "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji" k podpisu v termínu do 23.08.2010;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit návrh rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji“ Radě Zlínského
kraje k rozhodnutí, v termínu do 29.11.2010.

23.

Dotace v oblasti dopravy - BESIP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R17/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0141/2010 dle přílohy č. 0793-10-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční účelové dotace:
1. ve výši 250.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, na vybudování systému
aktivní bezpečnosti chodců na silnici III/05019 v ulici Pod Valy,
2. ve výši 20.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, na částečné pokrytí
nákladů na úpravu odbočení ze silnice II. třídy č. 490 v rámci regenerace
panelového sídliště Olšava,
3. 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.

24.

Doprava - investiční záměry, dodatky příkazních smluv a změna č. 3 IF PO
ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R17/10

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
A1) č. 717/3/110/153/08/10 "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď" o celkových
nákladech 5.994.000 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 0794-10-P06;
A2) č. 715/3/110/151/08/10 "Silnice III/49728: Mistřice -Javorovec, sesuv" o
celkových nákladech 1.804.000 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 0794-10-P08;
A3) č. 716/3/110/152/08/10 k provedení díla "Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice,
sesuv", o celkových nákladech 6.941.000 Kč, dle přílohy č. 0794-10-P10;
B. uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy:
B1) k akci "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0794-10-P01;
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B2) k akci "Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0794-10-P03;
B3) k akci "Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice, sesuv" mezi Zlínským krajem a
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0794-10-P02;
C. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 0794-10-P11;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0056/2010, dle přílohy č. 0794-10-P04;
2. snížení investiční dotace příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, o částku 8.685.000 Kč na novou výši 130.863.000 Kč;
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k
souvisejícím s přípravou a realizací akce:
a) "Silnice II/496: Bojkovice, opěrná zeď" na základě dodatku č. 1
smlouvy, dle přílohy č. 0794-10-P01a,
b) "Silnice II/432: Koryčany – Jestřabice, sesuv" na základě dodatku č. 1
smlouvy, dle přílohy č. 0794-10-P02a,
c) "Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv" na základě dodatku č. 1
smlouvy, dle přílohy č. 0794-10-P03a.

25.

Dodatek ke zřizovací listině ŘSZK, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R17/10

doporučuje

úkonům
příkazní
příkazní
příkazní

Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 0795-10P01 a č. 0795-10-P02.

26.

Mimořádná neinvestiční dotace pro Filharmonii B. Martinů, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R17/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0138/2010 dle přílohy č. 0853-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace
pro Filharmonii B. Martinů ve Zlíně, o. p. s., IČ 27673286, ve výši 150.000 Kč na
turné do Itálie v září 2010.
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27.

Veřejná zakázka "Morava a Slezsko - cykloprůvodce"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R17/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Morava a Slezsko
- cykloprůvodce“ dle přílohy č. 0850-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48,
76312 Zádveřice-Raková, IČ 40942040;
2. uzavření smlouvy s uchazečem SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 76312
Zádveřice-Raková, IČ 40942040, dle přílohy č. 0850-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu smlouvu se
společností SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 76312 Zádveřice-Raková, IČ
40942040, dle přílohy č. 0850-10-P02, v termínu do 31.09.2010.

28.

Projekt "Kraje bez hranic"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R17/10

bere na vědomí
rozhodnutí o neschválení Žádosti o finanční příspěvek projektu "Kraje bez hranic"
dle přílohy č. 0848-10-P01;
doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského
kraje ze dne 16.09.2009 č. 0155/Z07/09, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo zajištění spolufinancování projektu "Kraje bez hranic" ve výši 550.000 Kč
z prostředků Zlínského kraje dle přílohy č. 0565-09Z-P06;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0052/2010
dle přílohy č. 0848-10-P04.

29.

Projekt "Značení kulturních a turistických cílů ZK" - dodatek investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R17/10

schvaluje
dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
457/3/090/031/04/08 – 02/08/10 akce „Značení kulturních a turistických cílů
Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0852-10-P01;
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doporučuje
Zastupitelstvu ZK schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0051/2010 dle přílohy č.
0852-10-P03.

30.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R17/10

schvaluje
poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2010 v členění:
1. Stroje JMK s. r. o., Petra Bezruče 985, 768 24 Hulín
IČ 28283813
60.115 Kč - měšťanský dům č.p. 199, Kroměříž
2. Hotel Krystal s.r.o., Masarykova 152, 763 26 Luhačovice
IČ 27699153
200.000 Kč - lázeňský pavilón Krystal č.p. 152, Luhačovice;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na obnovu kulturních
památek ve Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2010 v členění:
1. Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČ 00287172
88.333 Kč - zámek Holešov
2. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40, 769 01 Holešov
IČ 47930217
799.843 Kč - boční oltář P. Marie Růžencové, kostel Nanebevzetí P. Marie,
Holešov
210.124 Kč - boční oltář sv. Floriána, kostel Nanebevzetí P. Marie, Holešov
3. Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471
100.000 Kč - socha sv. Floriána, Uherské Hradiště
4. Římskokatolická farnost Uherský Ostroh, nám. Sv. Ondřeje č. p. 36, 687 24
Uherský Ostroh
IČ 46257993
337.108 Kč - Hopsodářské objekty u fary č. p. 36, Uherský Ostroh.
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31.

Kultura - dodatek ke smlouvě o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R17/10

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 01/10 ke smlouvě o výpůjčce č. 2806150212 mezi
Krajskou knihovnou Františka Bartoše, příspěvková organizace, IČ 70947422, se
sídlem tř. T. Bati 204, Zlín a Statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, se sídlem
nám. Míru 12, Zlín a Mateřskou školou Zlín, příspěvková organizace, IČ 71007792,
se sídlem U Dřevnice 206, Zlín dle přílohy č. 0847-10-P01.

32.

Kultura - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 k zřizovací listině Slováckého
muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126, dle přílohy č.
0849-10-P01.

33.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změny č. 34 až č. 39

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 34 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovodu obce Haluzice dle přílohy č. 0799-10-P01;
2. změnu č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovodu obce Roštění dle přílohy č. 0799-10-P02;
3. změnu č. 36 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovodu obce Kostelec u Holešova dle přílohy č. 0799-10-P03;
4. změnu č. 37 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovodu obce Kostelec u Holešova - místní části Karlovice dle přílohy č. 0799-10P04;
5. změnu č. 38 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovodu obce Němčice dle přílohy č. 0799-10-P05;
6. změnu č. 39 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovodu obce Lukoveček dle přílohy č. 0799-10-P06.

34.

Projekt "NATURA 2000 ve ZK" - dodatek č. 1 k dodavatelským smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R17/10

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o inventarizaci a upřesnění hranic pro území
evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 ve Zlínském kraji mimo
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území CHKO se zhotovitelem MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o., IČ
48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, dle příloh č. 0800-10-P01
až č. 0800-10-P07;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu dodatky č. 1 ke
smlouvám se zhotovitelem MOTT MACDONALD Praha, spol s r. o., IČ 48588733,
dle příloh č. 0800-10-P01 až č. 0800-10-P07, v termínu do 20.09.2010.

35.

Projekt "Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZK" změna č. 1 projektového a finančního rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R17/10

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Rekonstrukce druhově
bohatých lučních společenstev ve ZK" dle příloh č. 0797-10-P01 a č. 0797-10-P02.

36.

Vesnice roku Zlínského kraje 2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací obcím oceněným v rámci
krajského kola soutěže Vesnice roku 2010:
1. obci Hvozdná, IČ 00283991, vítězi soutěže Vesnice roku 2010, ve výši
1.000.000 Kč, z toho 385.000 Kč neinvestiční dotace na oslavy obce "Vesnice roku
Zlínského kraje", 162.000 Kč investiční dotace na rekonstrukci kabelové televize,
168.000 Kč investiční dotace na modernizaci kabelové televize, 285.000 Kč
neinvestiční dotace na opravu sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ Hvozdná;
2. obci Komňa, IČ 00207438, ve výši 750.000 Kč, neinvestiční dotace na opravu
budovy ZŠ, MŠ a ŠJ J. A. Komenského, Komňa 168;
3. obci Nedašov, IČ 00284246, ve výši 500.000 Kč, neinvestiční dotace na opravy
v ZŠ Nedašov a nákup techniky (kamera, barevná tiskárna, drobné vybavení);
4. obci Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši 50.000 Kč, investiční dotace na
spolufinancování akce "Polyfunkční sportovní areál ve Francově Lhotě" jako
pokrytí části vlastního podílu projektu realizovaného v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava;
5. obci Zašová, IČ 00304476, ve výši 50.000, investiční dotace na
spolufinancování akce "Zdravotní středisko - modernizace a bezbariérový vstup"
jako pokrytí části vlastního podílu projektu realizovaného v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava;
6. obci Návojná, IČ 00226220, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na
dovybavení Centra volného času v Návojné (zakoupení běžeckého trenažeru);
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7. obci Poteč, IČ 00568694, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na opravy
obecní knihovny Poteč (malování knihovny, okenní žaluzie, vybavení drobným
hmotným majetkem);
8. obci Kelníky, IČ 00568589, ve výši 20.000 Kč, neinvestiční dotace na zajištění
akce „Svatoondřejské setkání folklórních souborů na Zálesí“;
schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0049/2010 dle přílohy č. 0802-10-P02.

37.

Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje – EKOGALA 2010 –
zrušení části usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R17/10

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0512/R14/10 ze dne 14.06.2010 v části
schvaluje písm. a) bod 5, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí
finančního daru na zajištění prezentace regionálních produktů na veletrhu
EKOGALA 2010 v Rzeszowě v Polsku ve výši 10.000 Kč společnosti JAVORNÍK CZ s. r. o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČ 63490021.

38.

Dotace obci na výkon opatrovnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R17/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0136/2010 dle přílohy č. 0835-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
financování provozních výdajů obce Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad, IČ
00291536, ve výši 50.000 Kč souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z
výkonu funkce opatrovnictví dle přílohy č. 0835-10-P04.

39.

Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R17/10

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu v členění:
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1. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. okresní výbor Vsetín, IČ
62334417, ve výši 25.000 Kč na Léčebný pobyt pro osoby se zdravotním
postižením - kardiovaskulární choroby,
2. Eliška Marschavellová, narozená 26.09.2006, bytem Valašská Bystřice č. p.
588, ve výši 50.000 Kč na projekt "Lázně pro Elišku",
3. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
České republiky, o. s., IČ 44269722, ve výši 100.000 Kč na činnost konzultantů
NIPI ČR - posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb na území
Zlínského kraje v roce 2010,
4. Nadace pro transplantaci kostní dřeně, IČ 45333378, ve výši 40.000 Kč na
projekt "Rozšíření registru dobrovolných dárců kostní dřeně",
5. Zdislava Vsetín, o. p. s., IČ 26870011, ve výši 35.000 Kč na projekt
„Profesionalizace domácí paliativní péče",
6. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace
ONKO Zlín, IČ 62181475, ve výši 10.000 Kč na projekt "Rekondiční a edukační
pobyt pro onkologické pacienty";
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního
fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotní aktivity regionálního a
celostátního významu Diakonii ČCE - hospic Citadela, IČ 73632783, ve výši
100.000 Kč na "Pilotní projekt rozvoje specializované domácí paliativní péče".

40.

Koncepce rozvoje vybraných služeb sociální prevence ve Zlínském kraji pro
období 2012-2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci rozvoje vybraných služeb sociální
prevence ve Zlínském kraji pro období 2012-2014 dle přílohy č. 0837-10-P01.

41.

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R17/10

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 na zabezpečení realizace individuálního
projektu "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, ve znění přílohy
č. 0836-10-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit Rozhodnutí o změně č. 3
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ - ZS22 - 16/2009 k podpisu v termínu do
31.08.2010.
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42.

Třetí kolo dotačního řízení MPSV ČR 2010 pro poskytovatele sociálních
služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R17/10

bere na vědomí
souhrnnou žádost Krajského úřadu Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu
pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb v rámci 3. kola dotačního řízení ve
výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 0844-10-P01.

43.

Vyjádření k podání žádosti o svěření dalšího dítěte/dětí do pěstounské péče v
ZVPP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R17/10

vyjadřuje nesouhlas
s podáním žádosti o svěření dítěte, případně 2 sourozenců, do pěstounské péče
paní Zdeňky Vinklárkové v zařízení pro výkon pěstounské péče.

44.

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova pro
seniory Loučka, příspěvkové organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0840-10-P01.

45.

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace za rok 2009

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R17/10

bere na vědomí
zprávu o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009-2013
za rok 2009 dle přílohy č. 0843-10-P01.

46.

Zdravotnictví - změna zřizovací listiny Dětského centra Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Dětského
centra Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0855-10P01;
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schvaluje
dodatek č. 3 ke statutu Dětského centra Zlín, p. o, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ
00839281, dle přílohy č. 0855-10-P02.

47.

Dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R17/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0135/2010 dle přílohy č. 0864-10-P01.

48.

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R17/10

schvaluje
1. poskytnutí dotace Střední škole letecké s. r. o., IČ 26286033, ve výši 36.000 Kč
v systému Podpora řemesel v odborném školství, dle přílohy č. 0861-10-P01 a č.
0861-10-P02;
2. poskytnutí dotace Střední škole obchodně technické s. r. o., IČ 26215829, ve
výši 45.300 Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství, dle přílohy č.
0861-10-P03 a č. 0861-10-P04;
3. poskytnutí dotace Střední škole MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve výši 45.300 Kč
v systému Podpora řemesel v odborném školství, dle přílohy č. 0861-10-P05 a č.
0861-10-P06.

49.

Školství - investiční fond

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R17/10

schvaluje
plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2010 :
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČ 47934832, dle přílohy č. 0857-10-P01;
2. změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0857-10-P02.
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50.

Školství - změny zřizovacích listin

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací Zlínského kraje vykonávajících činnost škol a školských
zařízení dle příloh č. 0858-10-P01 až č. 0858-10-P04.

51.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti odboru
školství, mládeže a sportu ve Zlínském kraji na období 2010-2012

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R17/10

schvaluje
Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti odboru
školství, mládeže a sportu ve Zlínském kraji na období 2010-2012 dle přílohy č.
0863-10-P01.

52.

Žádost soukromé školy o stanovisko ZK ke změně v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R17/10

schvaluje
stanovisko k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 25318390, ve znění přílohy č. 0860-10-P02.

53.

Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R17/10

schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2011.
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54.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém
období 2008-2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Zprávu o uplatňování Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2008-2010 dle přílohy č. 0796-10-P01.

55.

Projekt "Mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje lidských zdrojů na
Krajském úřadě Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R17/10

schvaluje
změnu č. 1 projektového a finančního rámce projektu "Mezinárodní spolupráce a
podpora rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadě Zlínského kraje" dle příloh č.
0807-10-P03 a č. 0807-10-P04;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o mezinárodní spolupráci mezi Zlínským krajem a partnerem:
a) Wirtschaftsservice Burgenland, Eisenstadt, Rakousko, dle přílohy č. 0807-10P05,
b) Greater London Authority, Londýn, Velká Británie, dle přílohy č. 0807-10-P06,
c) Junta de Castilla y Leon, Valladolid, Španělsko, dle přílohy č. 0807-10-P07;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0050/2010 dle přílohy č. 0807-10-P08.

56.

Projekt "Vytvoření systému personálního řízení partnerských krajů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R17/10

bere na vědomí
rozhodnutí o neschválení žádosti o finanční příspěvek projektu "Vytvoření systému
personálního řízení partnerských krajů" dle přílohy č. 0804-10-P01;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.09.2009 č.
0146/Z07/09, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo zajištění
spolufinancování projektu "Vytvoření systému personálního řízení partnerských
krajů" ve výši 863.218 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů Zlínského
kraje v projektu) z prostředků Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 0784-09ZP02;
2. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0053/2010 dle přílohy č. 0804-10-P02.
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57.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností
Moravská vodárenská a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R17/10

schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Zlínským
krajem a společností Moravská Vodárenská a. s., IČ 61859575, dle příloh č. 080510-P01 až č. 0805-10-P11.

58.

Uzavření smluv o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému
užívání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R17/10

schvaluje
uzavření Smluv o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k
výkonu práce (funkce), bez přidělení řidiče a k soukromým účelům“ mezi Zlínským
krajem a:
1. Ing. Michalem Hanačíkem dle přílohy č. 0803-10-P01,
2. Mgr. Pavlem Hrubcem MBA dle přílohy č. 0803-10-P02,
3. Ing. Janem Kosteleckým dle přílohy č. 0803-10-P03.

59.

Jednací řád Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit jednací řád JR/01/07/10 – Jednací řád
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0867-10-P01.

60.

Nařízení Zlínského kraje o vymezení v zimě neudržovaných úseků silnic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R17/10

schvaluje
vydání nařízení Zlínského kraje č. 2/2010, kterým se stanoví úseky silnic na území
Zlínského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, dle přílohy č. 0868-10-P01.
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61.

Veřejná zakázka "Vyhodnocení a aktualizace koncepce a strategie ochrany
přírody a krajiny Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R17/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Vyhodnocení a
aktualizace Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje“ dle
přílohy č. 0798-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče AGERIS s. r. o., se sídlem Jeřábkova
5/1848, 60200 Brno;
2. uzavření smlouvy s uchazečem AGERIS s. r. o., se sídlem Jeřábkova 5/1848,
60200 Brno, dle přílohy č. 0798-10-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství předložit k podpisu smlouvu
s vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0798-10-P02, v termínu do 30.09.2010.

62.

Sociální služby - rozpočtové opatření a změna závazných ukazatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R17/10

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK-0142-2010 dle přílohy č. 0842-10-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2010, dle přílohy č. 0842-10-P06:
a) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 158.976
Kč na celkovou výši 570.816 Kč u příspěvkové organizace Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, IČ 00851710,
b) navýšení účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 125.093
Kč na celkovou výši 332.886 Kč u příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČ
00839281.

63.

Globální granty - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
a) poskytnutí finančních podpor v rámci 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z
globálního granu Zlínského kraje Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.08 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
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1. Střední odborná škola Uherské Hradiště, IČ 14450445, dotace ve výši
2.143.536,08 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0045, „Sbližování teorie s praxí“,
2. Střední odborná škola Otrokovice, IČ 00128198, dotace ve výši 8.328.896,62 Kč
na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0049, Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a
dovedností žáků středních škol ve Zlínském kraji s využitím IKT,
3. Střední průmyslová škola polytechnická–Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dotace ve výši 1.747.093,36 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0023,
„Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické - COP Zlín v plastikářských a
gumárenských firmách“,
4. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ
00851663, dotace ve výši 3.714.121,52 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0007
„Zvýšení kvality ve vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Vsetín vytvořením a aplikováním
systému multimediálních výukových modulů“,
5. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dotace ve výši 1.897.498 Kč na akci
CZ.1.07/1.1.08/03.0008, „Rozvoj klíčových kompetencí s využitím ICT ve výuce
všeobecně vzdělávacích předmětů v gymnáziu“,
6. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dotace ve
výši 2.788.104 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0010, „Modernizace výuky řemesel“,
7. Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, IČ 61716456, dotace ve výši
9.625.663,66 Kč, na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0037, „Kariérové poradenství Krajské
pedagogicko-psychologické poradny pro žáky středních škol ve Zlínském kraji“,
8. Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945,
dotace ve výši 3.971.177,12 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0009, „Inovace oboru
Mechatronik pro Zlínský kraj“,
9. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, dotace ve výši
2.669.331,10 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0020, „Tvorba nových výukových
materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré Město“,
10. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ
00566411, dotace ve výši 2.231.452,08 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0014,
„Počítačem podporovaná výuka matematiky“,
11. Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., IČ 25364359, dotace ve výši
1.214.022,94 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0001, „Implementace ŠVP do výuky
ekonomických předmětů“,
12. Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť, IČ 00559105, dotace ve výši 917.143,20 Kč na
akci CZ.1.07/1.1.08/03.0048, „Tvorba mediálního sdělení ve výuce na vyšším
stupni gymnázia“,
13. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, dotace ve výši 1.352.929
Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0004, „Modernizace a inovace přírodovědného
vzdělávání s podporou IT na SPŠ Otrokovice“,
14. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dotace ve výši 1.928.885,54 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0032,
„Modernizace výuky odborných předmětů“,
15. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dotace ve výši
1.499.999,48 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0018, „Realizace environmentálních
aktivit v krajinných typech zlínského regionu“,
16. Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, dotace ve výši 3.700.829,20 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0028,
„Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním
interaktivních prvků a využitím ICT technologií“,
17. Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., IČ 25364359, dotace ve výši
1.788.779,70 Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0042, „Tvorba IT modulů pro výuku
anglického jazyka se zaměřením na odborný jazyk a evaluaci“,
18. Střední hotelová škola Zlín, s. r. o., IČ 25327755, dotace ve výši 1.999.571,00
Kč na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0036, „Výuka 21. století - tvorba a implementace
moderních způsobů výuky s podporou ICT a e-learningu“;
b) vytvoření zásobníku projektů v rámci 3. výzvy k předkládání projektů globálního
grantu Zlínského kraje reg. č. CZ.1.07/1.1.08 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
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1. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dotace ve výši
2.358.886,08 Kč, na akci CZ.1.07/1.1.08/03.0050, "Využití e-learnigu k rozvoji
klíčových kompetencí";
c) poskytnutí podpor v rámci 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.08 - Rovné příležitosti ve vzdělávání ve
Zlínském kraji v členění:
1. Základní škola Sedmikráska, o. p. s., IČ 25853708, dotace ve výši 1.868.125,50
Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0020, "SPOLU",
2. Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště,
IČ 70932336, dotace ve výši 2.560.348,66 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0002,
"Multikulturní vzdělávání - šance pro Evropu",
3. Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČ 49156616,
dotace ve výši 1.005.265,60 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0001, "Rovná příležitost
pro Gabru a Málinku",
4. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, dotace ve výši 2.249.811,21 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/03.0012, "Krok za krokem k moderní škole",
5. Střední škola MESIT, o. p. s., IČ 25318390, dotace ve výši 1.939.825,60 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/03.0021 "Modernizace vzdělávání v oblasti profesní přípravy
vzdělávacího oboru Zahradnické práce",
6. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, dotace ve výši 2.753.365,60 Kč na
akci CZ.1.07/1.2.08/03.0013 "Do života bez obav",
7. Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž, IČ 47934581,
dotace ve výši 1.891.670,14 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0004 "Zvyšování kvality
péče o žáky se zdravotním postižením",
8. Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, dotace ve výši 1.407.440,00 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.08/03.0007 "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce",
9. SEDUKON, o. p. s., IČ 25894099, dotace ve výši 1.531.989,04 Kč na akci
CZ.1.07/1.2.08/03.0011 "Všechny barvy duhy",
10. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928,
dotace ve výši 1.888.920,79 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0010 "Podpora
integrace žáků se specifickými vzdělávacími požadavky do spoečnosti,
zkvalitněním jejich vzdělávání a zvýšením jejich šance absolvovat další stupeň
vzdělávání a uplatnit se na trhu práce",
11. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., IČ 25327755, dotace ve výši 1.398.677,60
Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0017 "Hotelnictví a turismus přístupný všem",
12. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí, IČ
60371668, dotace ve výši 1.612.992,50 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0003
"Praktickou činností k životním úspěchům",
13. Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 00 85 17 61, dotace ve výši 2 996 310,36 na akci
CZ.1.07/1.2.08/03.0026 "Šafík",
14. Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, IČ 86770713, dotace ve výši
2.155.545,32 Kč na akci CZ.1.07/1.2.08/03.0025 "Vzdělávací internetové kluby";
d) poskytnutí podpor v rámci 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z globálního
grantu
Zlínského
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.09 - Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji v členění:
1. Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dotace ve výši
4.349.137,80 Kč na akci CZ.1.07/1.3.09/03.0017, „Centrum vzdělávání pedagogů
odborných škol“,
2. ALCEDO-středisko volného času Vsetín, IČ 00851922, dotace ve výši
4.068.584,51 Kč na akci CZ.1.07/1.3.09/03.0016, „Školní program EVVO krok za
krokem-další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“,
3. Základní škola, Staré město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ 70930881, dotace ve výši 852.830,84 Kč na akci CZ.1.07/1.3.09/03.0003,
„Aktivně ke vzdělávání“,
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4. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ 46254323, dotace ve výši
3.945.818,52 Kč na akci CZ.1.07/1.3.09/03.0013, „ZLÍNART“;
e) uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o financování grantových projektů č.:
1. D/3019/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0025 s
příjemcem JVM – RPIC, spol. s r. o., IČ 46961429, dle přílohy č. 0859-10-P07,
2. D/2951/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0085 s
příjemcem Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, IČ 71185631, dle přílohy
č. 0859-10-P09,
3. 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 přílohy č. 0859-10-P11,
4. D/2562/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0125 s
příjemcem Základní škola Slavičín–Vlára, příspěvková organizace, IČ 70871540,
dle přílohy č. 0859-10-P13,
5. D/2947/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0009 s
příjemcem město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0859-10P15,
6. D/2536/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0019 s
příjemcem Základní škola Sedmikráska, o. p. s., IČ 25853708, dle přílohy č. 085910-P17,
7. D/2538/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0017 s
příjemcem Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s. r. o., IČ 25349520, dle
přílohy č. 0859-10-P19,
8. D/2585/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0012 s
příjemcem Střední odborná škola Slavičín, IČ 15527808, dle přílohy č. 0859-10P21,
9. D/2636/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0015 s
příjemcem Základní škola Integra Vsetín, IČ 69211612, dle přílohy č. 0859-10-P23,
10. D/3026/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0001 s
příjemcem Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, dle
přílohy č. 0859-10-P25,
11. D/0976/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0014 s
příjemcem Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, IČ 00226611, dle přílohy č.
0859-10-P27,
12. D/0985/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0023 s
příjemcem Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č.
0859-10-P29,
13. D/0973/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0011 s
příjemcem JVM – RPIC, spol. s r. o., IČ 46961429, dle přílohy č. 0859-10-P31,
14. D/0975/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0018 s
příjemcem Střední škola Kostka s. r. o., IČ 25367692, dle přílohy č. 0859-10-P33,
15. D/0984/2010/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/01.0020 s
příjemcem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, dle přílohy č. 0859-10P35;
f) uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o financování grantových projektů č.:
1. D/2786/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0031 s
příjemcem Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, dle přílohy č.
0859-10-P37,
2. D/2815/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0075 s
příjemcem Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 61716677, dle přílohy č. 085910-P39,
3. D/2794/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0009 s
příjemcem Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 085910-P41,
4. D/2829/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0016 s
příjemcem Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0859-10P43,
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5. D/2873/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0029 s
příjemcem Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č.
0859-10-P45,
6. D/2812/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0052 s
příjemcem Střední průmyslová škola Uherský Brod, IČ 14450437, dle příloh č.
0859-10-P47 a č. 0859-10-P48,
7. D/2840/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0006 s
příjemcem Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, IČ 49156616, dle
příloh č. 0859-10-P50 a č. 0859-10-P51,
8. D/3027/2009/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0005 s
příjemcem Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, dle
přílohy č. 0859-10-P53;
g) uzavření dodatků č. 3 ke smlouvám o financování grantových projektů č.:
1. D/2839/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0057 s
příjemcem 1. Základní škola Holešov, IČ 70879389, dle přílohy č. 0859-10-P55,
2. D/2884/2008/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0034 s
příjemcem Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, IČ 00226611, dle přílohy č.
0859-10-P57;
h) podmínky realizace a zaměření návrhů II. globálních grantů Zlínského kraje v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1
(3 globální granty) ve znění příloh č. 0859-10-P58 až č. 0859-10-P61;
II. uložit Radě Zlínského kraje dopracovat schválený návrh zaměření globálních
grantů dle příslušné výzvy a pokynů Řídicího orgánu do formy žádosti a předložit
žádosti na nové globální granty na příslušný Řídicí orgán v termínu do 15.10.2010;
souhlasí
s tím, aby níže uvedené subjekty, školy nebo školská zařízení, které jsou zároveň
příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, uzavřely v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3,
smlouvy o partnerství s finančním plněním, které budou mít zákonné a následující
náležitosti:
1. partnerská smlouva mezi Střední odbornou školou Otrokovice, IČ 00128198
(příjemce dotace), a 4Euro Partners s. r. o., IČ 25853368 (partner), v rámci akce
CZ.1.07/1.1.08/03.0049, „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a
dovedností žáků středních škol ve Zlínském kraji s využitím IKT“ v oblasti podpory
1.1 s finančním podílem partnera ve výši 3.969.903 Kč;
2. partnerská smlouva mezi Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00851663 (příjemce dotace), a Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319 (partner), v rámci akce
CZ.1.07/1.1.08/03.0007, „Zvýšení kvality ve vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Vsetín
vytvořením a aplikováním systému multimediálních výukových modulů“ v oblasti
podpory 1.1 s finančním podílem partnera ve výši 87.368 Kč;
3. partnerská smlouva mezi Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, IČ
61716456 (příjemce dotace), a společností TREXIMA, spol. s r. o., IČ 44004508
(partner), v rámci akce CZ.1.07/1.1.08/03.0037, „Kariérové poradenství Krajské
pedagogicko-psychologické poradny pro žáky středních škol ve Zínském kraji“ v
oblasti podpory 1.1 s finančním podílem partnera ve výši 741.531,88 Kč;
4. partnerská smlouva mezi Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774
(příjemce dotace), a Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ
60371790 (partner), v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0018, „Realizace
evnironmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu“ v oblasti podpory
1.1 s finančním podílem partnera ve výši 920.765,80 Kč;
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5. partnerská smlouva mezi Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, IČ 00559504 (příjemce dotace), a Gymnázium Otrokovice, IČ
61716693 (partner), v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0028, „Inovace výuky
přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a
využitím ICT technologií" v oblasti podpory 1.1 s finančním podílem partnera ve
výši 1.273.430,02 Kč;
schvaluje
vzor smlouvy o financování grantového projektu pro realizaci globálních grantů
Zlínského kraje v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 0859-10-P62.

64.

Veřejná zakázka „SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-2“ zhotovení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R17/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/01875:
VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-2" - zhotovení stavby“ dle přílohy č. 0869-10-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Mitrenga-stavby, spol. s r. o., se sídlem
Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČ 26944022;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Mitrenga-stavby, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova
1566/19, 612 00 Brno, IČ 26944022, dle přílohy č. 0869-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0869-10-P02, v termínu do 30.09.2010.

65.

Veřejná zakázka "Silnice III/03568: Mštěnovice, most ev. č. 03568-1 zhotovení stavby"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R17/10

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/03568:
MŠTĚNOVICE, MOST EV. Č. 03568-1" - zhotovení stavby“ dle přílohy č. 0870-10P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KKS spol. s r. o., se sídlem Příluky 386,
760 01 Zlín, IČ 42340802;
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2. uzavření smlouvy s uchazečem KKS spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 760 01
Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0870-10-P02;
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství předložit k podpisu smlouvu s
vybraným uchazečem, dle přílohy č. 0870-10-P02, v termínu do 30.09.2010.

66.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0871-10-P01.

67.

Přesun finančních prostředků v rámci odboru zdravotnictví - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R17/10

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/140/2010 dle přílohy č. 0856-10-P01.

70.

Zvýšení základního kapitálu nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R17/10

doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1.
a) peněžitý vklad ve výši 10.000.000 Kč a nepeněžitý vklad v hodnotě 178.700.000
Kč, kterým dojde ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vsetínská
nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762
75 z 98.000.000 Kč na 286.700.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude
provedeno formou upsání nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen
započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 10.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/1504/2010/ZD ze dne 7. července 2010, uzavřené se společností proti
pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; nepeněžitý
vklad bude splacen nemovitým majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje uvedeným
v příloze č. 0854-10-P01, jehož hodnota byla oceněna posudkem znalce č. 4527 39/2010 ze dne 6. srpna 2010;
b) uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 10.000.000 Kč mezi Zlínským
krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní
společností Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se sídlem Zlín, Havlíčkovo
nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č. 0854-10-P02;
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c) uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Vsetínská nemocnice a.
s., IČ 26871068, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č.
0854-10-P03;
2.
a) nepeněžitý vklad v hodnotě 78.700.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení základního
kapitálu obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, se
sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ 767 55, ze 117.000.000 Kč na
195.700.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání
nových akcií, přičemž nepeněžitý vklad bude splacen nemovitým majetkem ve
vlastnictví Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 0854-10-P05, jehož hodnota byla
oceněna posudkem znalce č. 4530 - 42/2010 ze dne 8. srpna 2010;
b) uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Kroměřížská nemocnice
a. s., IČ 27660532, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ 767 55, dle
přílohy č. 0854-10-P06;
3.
a) peněžitý vklad ve výši 40.000.000 Kč a nepeněžitý vklad v hodnotě 121.000.000
Kč, kterým dojde ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Krajská
nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600,
PSČ 762 75, ze 176.000.000 Kč na 337.000.000 Kč; zvýšení základního kapitálu
bude provedeno formou upsání nových akcií, přičemž peněžitý vklad bude splacen
započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem Zlín,
třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 40.000.000 Kč vzniklé na základě smlouvy o
úvěru č. D/1505/2010/ZD ze dne 7. července 2010 uzavřené se společností proti
pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; nepeněžitý
vklad bude splacen nemovitým majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje uvedeným
v příloze č. 0854-10-P08, jehož hodnota byla oceněna posudkem znalce č. 4528 40/2010 ze dne 16. srpna 2010;
b) uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 40.000.000 Kč mezi Zlínským
krajem, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní
společností Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle přílohy č. 0854-10-P09;
c) uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90, a obchodní společností Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 dle
přílohy č. 0854-10-P10;
4. rozpočtové opatření č. ZZK/0057/2010 dle přílohy č. 0854-10-P12;
bere na vědomí
informaci o stavu přípravy vkladu nemovitostí do základního kapitálu obchodní
společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 085410-P15;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví zpracovat dodatky k nájemním smlouvám mezi
Zlínským krajem a jednotlivými nemocnicemi, a. s., a předložit je v termínu do
20.09.2010.
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71.

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové
stanoviště Bystřice pod Hostýnem - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R17/10

schvaluje
zadání veřejné zakázky na akci "ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště Bystřice pod
Hostýnem" formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0872-10-P01
až č. 0872-10-P05;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Ing. Libor Pecháček, a náhradníky - Ing. Milan Hudec, Martina
Hromečková, DiS., Jitka Chobotová;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s
realizací veřejné zakázky "ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště Bystřice pod
Hostýnem" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do
30.09.2010;
2. vedoucímu Odboru investic předložit návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky Radě Zlínského kraje v termínu do 30.09.2010.

73.

Veřejná zakázka "Nákup a dodávka elektrické energie pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2011"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R17/10

schvaluje
1. zadání veřejné zakázky s názvem „NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ
ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011“ formou
jednacího řízení bez uveřejnění na Energetické burze organizované
Českomoravskou komoditní burzou Kladno, ve znění příloh č. 0806-10-P01 až č.
0806-10-P05,
2. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi
Zlínským krajem a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského
2040, PSČ 272 01, IČ 26439573, ve znění příloh č. 0806-10-P06 až č. 0806-10P08;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
společnost FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01,
IČ 26439573, k provádění úkonů dle plné moci ve znění přílohy č. 0806-10-P07;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek: Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing.
Petr Hradecký, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková, a náhradníky:
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Mgr. Josef Slovák, Milena Kovaříková, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Pavel Hrubec a
Ing. Jan Vidomus;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací
ceny za budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či
opakování aukce v případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru investic zajistit realizaci všech potřebných úkonů
souvisejících s průběhem veřejné zakázky „NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ
ENERGIE PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011“ plynoucí
ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do
29.11.2010;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých
dotčených organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p.
s., s cílem připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost
dotčených odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s
výsledkem veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k
veřejné zakázce "NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODBĚRNÁ
MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011", v termínu do 29.11.2010;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči
k veřejné zakázce "NÁKUP A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO
ODBĚRNÁ MÍSTA ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011" za podmínek vzešlých ze
zadávacího řízení.

74.

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.09.2010

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R17/10

schvaluje
návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.09.2010 uvedený v příloze č. 0874-10-P01.

Zlín 23. srpna 2010

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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