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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 26.08.2013

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R16/13

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0823-13-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0599/R14/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací předběžného oznámení k
veřejné zakázce "Dodávka, servis, a podpora meteorologického radiolokátoru v rámci
projektu IVVS ZK" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu
do 26.08.2013.“ - na termín plnění 21.10.2013;
2. usnesení č. 0699/R15/13 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů podat žádost o dotaci na integrovaný projekt
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdové základny a pořízení sanitních
vozidel" v rámci výzvy č. 44/2013 z Regionálního operačního programu Střední Morava v
termínu do 21.08.2013.“ - na termín plnění 09.09.2013;
3. usnesení č. 0700/R15/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Odborem řízení dotačních programů, Odborem
investic a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, přípravu
projektových a finančních rámců do termínu 26.08.2013 na akce:
a) "Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – realizace úspor energie" příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500;
b) "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – realizace úspor
energie" příspěvkové organizace Stření zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, IČ 00226319;
c) "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie" příspěvkové
organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 70891320.“
- na termín plnění 09.09.2013.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R16/13

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) slavnostním vyhlášením ankety "Pracovník roku v sociálních službách" pro rok 2013
Zlínským krajem;
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2) regionálními oslavami 90. výročí založení první jednotné myslivecké organizace
"Českomoravské myslivecké jednoty" pořádanými Českomoravskou mysliveckou jednotou
okresní myslivecký spolek Vsetín, IČ 67777902, v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2013;
3) akcí "Dny lidových staveb a lidové kultury Východní Moravy" pořádanou společností
FOIBOS BOOKS s. r. o., IČ 25053728, ve Vlčnově v roce 2013;
4) sportovní akcí "CYKLOMARATONTOUR 2013 Okolo Zlína" pořádanou společností
EVENT media s. r. o., IČ 24269573, ve Zlíně a okolí v roce 2013;
5) projektem "Návraty k hodnotám" realizovaným Marií Zelenou, IČ 10095934, v Ostrožské
Nové Vsi v roce 2013;
6) Republikovým finále ASPV v halové kopané pořádaným Sportovním klubem mládeže
Výsluní, IČ 65325559, v Uherském Brodě v roce 2013;
7) soutěží GASTRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP 2014 pořádanou Střední školou
hotelovou a služeb Kroměříž, IČ 47934832;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 20.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě okresní myslivecký spolek Vsetín,
IČ 67777902, na pořádání regionálních oslav 90. výročí založení první jednotné myslivecké
organizace "Českomoravské myslivecké jednoty" v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2013;
2) ve výši 10.000 Kč společnosti FOIBOS BOOKS s. r. o., IČ 25053728, na přípravu a
vydání průvodce Lidovou architekturou Moravy a Slezska v roce 2013 ;
3) ve výši 50.000 Kč Marii Zelené, IČ 10095934, na realizaci projektu "Návraty k hodnotám"
v Ostrožské Nové Vsi v roce 2013, s termínem vyúčtování do 20.12.2013;
4) ve výši 20.000 Kč Sportovnímu klubu mládeže Výsluní, IČ 65325559, na pořádání
Republikového finále ASPV v halové kopané v Uherském Brodě v roce 2013, s termínem
vyúčtování 31.01.2014;
5) ve výši 10.000 Kč Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na
účast školy v mezinárodní řezbářské soutěži v Innsbrucku v roce 2013;
b) poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč Michalovi Buráňovi, bytem Vlčnov č. p.
1161, PSČ 687 61, na zahraniční studium na univerzitě v Cambridge v Anglii;
c) navýšení účelové neinvestiční dotace Radě seniorů České republiky, Praha, IČ
63829797, o 10.000 Kč na celkových 25.000 Kč na pořádání Dne seniorů Krajské rady
Zlínského kraje v roce 2013 s termínem vyúčtování do 16.12.2013;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení účelové neinvestiční dotace Klubu Českých
turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, o 50.000 Kč na celkových 250.000 Kč na
podporu sítě turisticky značených tras v roce 2013.

3

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o
koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ke změně koncesní smlouvy, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 49451871.
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2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury
a monitorovacích vrtů ve vlastnictví Zlínského kraje se společností Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 49451871, dle přílohy
č. 0805-13-P03.

4

Neinvestiční dotace obci Hvozdná na opravu zásahového dopravního automobilu pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0206/2013/KH
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Hvozdná, IČ 00283991, dle přílohy č. 080113-P01.

5

Kultura - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R16/13

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
869/3/090/056/03/12-03/08/13 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa" dle přílohy č. 0798-13-P02;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-04/08/13 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa" dle přílohy č. 0798-13-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0798-13-P05;
4. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
827/3/090/053/11/11-05/08/13 "Slovácké muzeum v UH - Multimediální expozice" dle
přílohy č. 0798-13-P04;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na realizaci akce „Slovácké muzeum UH –
Multimediální expozice" dle přílohy č. 0798-13-P06, za podmínky schválení snížení
investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0798-13-P07;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa";
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. snížení poskytnutí investiční dotace o 1.500.000 Kč na 13.123.000 Kč příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na realizaci akce
„Slovácké muzeum UH – Multimediální expozice" dle přílohy č. 0798-13-P06;
2. poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, ve výši
2.458.000 Kč na zpracovanou projektovou dokumentaci na akci "Muzeum regionu Valašsko,
p. o. – Muzeum budoucnosti Vsetín" a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0251/2013/ŘDP mezi Zlínským
krajem a příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č.
0798-13-P10, kterým se návratná finanční výpomoc mění na investiční dotaci zřizovatele;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2013 dle přílohy č. 0798-13-P08;
ukládá
odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, ve výši 400.000 Kč v termínu do 16.12.2013;
předává
movité věci dle přílohy č. 0798-13-P11 k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Loučka, IČ 70850895, s účinností ode dne 27.08.2013 do vlastnictví Zlínského kraje.

6

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R16/13

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce: „Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašské Meziříčí - 1. etapa" dle
přílohy č. 0799-13-P01;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací uzavřené s
uchazečem H&B delta, s. r. o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 25835661, dle
přílohy č. 0799-13-P02.

7

Školství - Gymnázium J. A. Komenského Uh. Brod - oprava výplní otvorů – dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R16/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Gymnázium J. A. Komenského Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří“ dle přílohy č.
0806-13-P01;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Gymnázium J. A. Komenského
Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří“, kterou předložil uchazeč Jiří Novák - truhlář, se
sídlem Hradební 2336, 688 01 Uherský Brod, IČ 10095802,
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Jiří Novák - truhlář, se sídlem Hradební 2336, 688
01 Uherský Brod, IČ 10095802, dle příloh č. 0806-13-P02 až č. 0806-13-P05.

8

Školství - Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - investiční záměr OP Životní
prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R16/13

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 979/3/150/362/07/13 na akci
"Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín" dle přílohy č.
0807-13-P01;
2. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Gymnázium Jana
Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ
46276327, na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ
Slavičín", dle přílohy č. 0807-13-P02, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2013 dle přílohy č. 0807-13-P03;
4. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium
Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na rok 2013, dle přílohy č.
0807-13-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 809 tis. Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ
Slavičín";
pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Energetické
úspory SOŠ Slavičín", v případě přiznání dotace;
b) ředitele shora uvedené příspěvkové organizace Zlínského kraje předložit žádost o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

10

Projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R16/13

schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji
- III. etapa" mezi Zlínským krajem a:
1) Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, ve znění přílohy č. 0804-13-P01;

5/42

R16/13

2) Vysokým učením technickým v Brně, IČ 00216305, ve znění přílohy č. 0804-13-P02;
3) Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, ve znění přílohy
č. 0804-13-P03;
4) Mendelovou univerzitou v Brně, IČ 62156489, ve znění přílohy č. 0804-13-P04;
5) Masarykovou univerzitou, IČ 00216224, ve znění přílohy č. 0804-13-P05;
6) Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ 61989592, ve znění přílohy č. 0804-13-P06.

11

PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R16/13

bere na vědomí
vyhodnocení PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brownfields ve Zlínském kraji 2012 dle přílohy č. 0803-13-P02 a č. 0803-13-P03.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R16/13

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, a to osobního
automobilu VW Transporter, reg. značka VSE 60-57, inv. číslo 5136, pořizovací cena
908.908 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s pronájmem částí pozemků p.č. 97/2, p.č. 97/3 a p.č. 97/4, vše ostatní plocha, o celkové
výměře 3.048 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, městu Staré Město,
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, na dobu určitou od 01.02.2014 do
31.12.2024 za nájemné ve výši 21.336 Kč/rok, dle přílohy č. 0779-13-P04;
schvaluje
1. zřízení práva pro oprávněného Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11,
PSČ 158 00 Praha 5, IČ 26178541, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování přípojky NN v pozemcích p. č. 1715/1, p. č. 1715/3, vše ostatní
plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1800-28/2013,
který bude nedílnou součástí smlouvy,
- umístění a provozování přípojky vody v pozemcích p. č. 1715/1, p. č. 1715/3, vše ostatní
plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1801-28/2013,
který bude nedílnou součástí smlouvy,
- umístění a provozování přípojky kanalizace v pozemku p. č. 1740/1, ostatní plocha, v k. ú.
Holešov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1800-29/2013, který bude
nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou přípojek inženýrských sítí (NN, vody a kanalizace),
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 4.000 Kč + DPH;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Staré Město,
se sídlem nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, dle přílohy č. 0779-13-P03.
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14

Nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel:
- p. č. 157/27, ostatní plocha,
- p. č. 157/28, ostatní plocha,
- p. č. 157/30, ostatní plocha,
- p. č. 157/33, ostatní plocha,
- p. č. 187, ostatní plocha,
- p. č. 6/35, ostatní plocha,
- p. č. 6/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Pohořelice, Školní 35, Pohořelice, 763 61 Napajedla, IČ
00568686;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březůvky:
- p. č. 1757/3, ostatní plocha,
- p. č. 1757/6, ostatní plocha,
- p. č. 1765/4, ostatní plocha,
- p. č. 1790/4, ostatní plocha,
- p. č. 1790/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Březůvky, se sídlem 763 45 Březůvky 1, IČ 00283843;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 588-4129/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Březůvky:
- p. č. 48/13, ostatní plocha o výměře 15 m2,
od obce Březůvky, se sídlem 763 45 Březůvky 1, IČ 00283843;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 14/2, zahrada,
- p. č. 2875, ostatní plocha,
- p. č. 2841/1, zahrada,
- p. č. 2841/2, zahrada,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- id. podílu ve výši ½ p. č. 1254/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 535 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hvozdná:
- p. č. 802/3, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, IČ 01312774;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/52, ostatní plocha,
- p. č. 1502/84, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Doubravy:
- p. č. 1455/35, ostatní plocha,
- p. č. 1455/63, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 698/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5403/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60001 od ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha, IČ 62933591;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského Meziříčí:
- p. č. 4513, ostatní plocha,
- p. č. 4516, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 1/9, ostatní plocha,
- p. č. 8076/93, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, IČ 01312774;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8076/88, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky:
- p. č. 266, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 733/11, ostatní plocha,
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- p. č. 780/55, ostatní plocha,
- p. č. 780/111, ostatní plocha,
- p. č. 733/14, ostatní plocha,
- p. č. 699/9, ostatní plocha,
- p. č. 699/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Komárno, 768 71 Komárno č. p. 49, IČ 00287326;
16. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 471-53_2/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Skaštice
- p. č. 73/1, ostatní plocha, o výměře 798 m2,
od obce Skaštice, 76701 Skaštice 113, IČ 00488909;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. st. 640/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za podmínek dle přílohy č. 078013-P02;
18. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 2055-31/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 1335/2, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 1335/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
19. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2063-109/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 668/23, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 245/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 00291471;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 32196/7, ostatní plocha,
- p. č. 32197/6, ostatní plocha,
- p. č. 32197/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 523 od Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 5.500 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velký Ořechov:
a)
- p. č. 1505/31, ostatní plocha,
- p. č. 1520/116, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 320 od Stanislava Čechmana, bytem Javorová 4519, 760 05 Zlín, Marty
Zvonařové, bytem Flájská 1873/1, Strašnice, 100 00 Praha za cenu ve výši 2.280 Kč;
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b)
- p. č. 1505/43, ostatní plocha,
- p. č. 1520/120, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 11 a LV č. 10 od Miroslava Sedláčka, bytem Velký Ořechov 25, 763 07
Velký Ořechov, Pavla Sedláčka, bytem Velký Ořechov 179, 763 07 Velký Ořechov za cenu
ve výši 2.400 Kč;
c)
- p. č. 1520/61, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 108 od Ing. Václava Talaše, bytem Podlesí III 4946, 760 05 Zlín za
cenu ve výši 560 Kč;
d)
- p. č. 1520/84, ostatní plocha,
- p. č. 1520/93, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 218 od Vladimíra Kolaříka, bytem Velký Ořechov 184, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 6.960 Kč;
e)
- p. č. 1520/85, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 116 od Antonína Mrázka, bytem Velký Ořechov 174, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 4.760 Kč;
f)
- p. č. 1520/86, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 281 od Lubomíra Bači, bytem Velký Ořechov 44, 763 07 Velký Ořechov
za cenu ve výši 7.040 Kč;
g)
- p. č. 1520/88, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 330 od Marie Gavendové, bytem Vinohrady 689, Prštné, 760 01 Zlín,
Františky Prachařové, bytem Družstevní 4509, 760 05 Zlín za cenu ve výši 11.560 Kč;
h)
- p. č. 1520/90, ostatní plocha,
- p. č. 1520/91, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 80 od manželů Antonína a Marie Blahových, oba bytem Velký Ořechov
38, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 60.720 Kč;
i)
- p. č. 1520/94, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 162 od Pavly Maderové, bytem Příkrá 3560, 760 01 Zlín, Dagmar
Tomkové, bytem Slovenská 2686, 760 01 Zlín za cenu ve výši 2.000 Kč;
j)
- p. č. 1520/95, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 452 od Miloslavy Miklové, bytem Velký Ořechov 99, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 9.280 Kč;
k)
- p. č. 1520/104, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 129 od Marie Gregorové, bytem Velký Ořechov 163, 763 07 Velký
Ořechov, Leony Ševčíkové, bytem Velký Ořechov 163, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve
výši 1.440 Kč;
l)
- p. č. 1520/117, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 31 od Marcely Hollé, bytem Doubravy 100, 763 45 Doubravy, Dagmar
Kašíkové, bytem Velký Ořechov 161, 763 07 Velký Ořechov za cenu ve výši 1.520 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Doubravy:
a)
- p. č. 508/8, orná půda,
zapsaného na LV č. 494 od Aloise Malaníka, bytem Doubravy 42, 763 45 Doubravy, Petra
Malaníka, bytem Doubravy 42, 763 45 Doubravy za cenu ve výši 1.960 Kč;
b)
- p. č. 1040/3, trvalý travní porost,
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- p. č. 1455/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 87 od Oldřicha Mikela, bytem Kelníky 55, 763 07 Kelníky za cenu ve
výši 14.680 Kč;
c)
- p. č. 1455/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 39 od manželů Josefa a Marie Gregůrkových, oba bytem Doubravy
140, 763 45 Doubravy za cenu ve výši 3.800 Kč;
d)
- p. č. 1455/17, ostatní plocha,
- p. č. 1455/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 44 od Jaroslava Vyorala, bytem Doubravy 12, 763 45 Doubravy za cenu
ve výši 12.800 Kč;
e)
- p. č. 1455/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 349 od Ludmily Vyoralové, bytem Doubravy 97, 763 45 Doubravy za
cenu ve výši 8.800 Kč;
f)
- p. č. 1455/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 58 od Ivany Onderkové, bytem Trnava 129, 763 18 Trnava za cenu ve
výši 8.920 Kč;
g)
- p. č. 1455/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 311 od Jany Malotové, bytem Doubravy 114, 763 45 Doubravy za cenu
ve výši 800 Kč;
h)
- p. č. 1455/30, ostatní plocha,
- p. č. 1455/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 77 od Ireny Mrázkové, bytem Doubravy 132, 763 45 Doubravy za cenu
ve výši 9.720 Kč;
i)
- p. č. 1455/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 169 od Anastazie Jurákové, bytem Doubravy 5, 763 45 Doubravy za
cenu ve výši 2.720 Kč;
j)
- p. č. 1455/45, ostatní plocha,
- p. č. 1455/58, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 125 od Josefa Gregůrka, bytem Doubravy 4, 763 45 Doubravy za cenu
ve výši 16.520 Kč;
k)
- p. č. 1455/53, ostatní plocha,
- p. č. 1455/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 36 od Marie Šiškové, bytem Doubravy 6, 763 45 Doubravy za cenu ve
výši 9.280 Kč;
l)
- p. č. 1455/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 483 od Josefa Svízely, bytem Biskupice 14, 763 41 Biskupice za cenu
ve výši 10.160 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
a)
- p. č. 3827/39, orná půda,
zapsaného na LV č. 2588 od Václava Nemravy, bytem Čtvrtě 1178, 687 25 Hluk za cenu ve
výši 900 Kč;
b)
- p. č. 3833/153, orná půda,
zapsaného na LV č. 496 od Milana Prachaře, bytem Orelská 1505, 687 25 Hluk za cenu ve
výši 860 Kč;

11/42

R16/13

c)
- p. č. 3840/33, orná půda,
zapsaného na LV č. 891 od Vavřince Vaškovice, bytem Hlavní 122, 687 25 Hluk za cenu ve
výši 52.000 Kč;
d)
- p. č. 3840/36, orná půda,
zapsaného na LV č. 1970 od Lubomíra Minaříka, bytem Na Konečné 833, 687 25 Hluk za
cenu ve výši 14.450 Kč;
e)
- p. č. 3304/89, ostatní plocha,
- p. č. 8161/6, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2418 od Antonína a Františky Říhových, oba bytem Antonínská 1092,
687 25 Hluk za cenu ve výši 9.810 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Nová Ves:
a)
- p. č. 11074, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3346 od Josefa Dočekala, bytem Pod Strání 291, 760 01 Zlín – Prštné,
Dany Šarfové, bytem L. Váchy 168, 760 01 Zlín za cenu ve výši 1.725 Kč;
b)
- p. č. 8810, ostatní plocha,
- p. č. 10874, ostatní plocha,
- p. č. 11150/1, ostatní plocha,
- p. č. 11151/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 147 od Jitky Húskové, bytem Dědina 31, 687 22 Ostrožská Nová Ves
za cenu ve výši 26.280 Kč;
c)
- p. č. 10988, ostatní plocha,
- p. č. 11151/15, ostatní plocha,
- p. č. 11152/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3385 od Ostrožska, a.s. se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687 23
Ostrožská Lhota, IČ 25302451, Marie Valihrachové, bytem U Domova 470, 687 08
Buchlovice za cenu ve výši 2.400 Kč;
d)
- p. č. 11151/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 221 od Anny Kuřinové, bytem Ostrožská Lhota 387, 687 23 za cenu ve
výši 1.450 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4552/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1987 od Ostrožska, a.s. se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687 23
Ostrožská Lhota, IČ 25302451, za cenu ve výši 600 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
a)
- p. č. 1515/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1898 od Jaroslava Hendrycha, bytem Zemědělská 7, 687 24 Uherský
Ostroh – Kvačice, Marie Hendrychové, bytem Zemědělská 7, 687 25 Uherský Ostroh Kvačice za cenu ve výši 800 Kč;
b)
- p. č. 1516/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1645 od Josefa Mikulčíka, bytem Hradišťská 199, 687 24 Uherský
Ostroh - Kvačice za cenu ve výši 450 Kč;
c)
- p. č. 1520/18, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 2198 od Josefa Dočekala, bytem Pod Strání 291, 760 01 Zlín–Prštné,
Dany Šarfové, bytem L. Váchy 168, 760 01 Zlín za cenu ve výši 1.125 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
a)
- p. č. 4715, orná půda,
- p. č. 4723, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1613 od Jitky Húskové, bytem Dědina 31, 687 22 Ostrožská Nová Ves
za cenu ve výši 19.800 Kč;
b)
- p. č. 4716, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 241 od Danuše Válkové, bytem Ostrožská Lhota 363, 687 23 Ostrožská
Lhota za cenu ve výši 750 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4965/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 101 od Dušana Gabriela, bytem Dukelských hrdinů 795, 686 01
Uherské Hradiště, Jaroslava Gabriela, bytem Hůrka 106, 741 01 Jeseník nad Odrou, Marie
Sordylové, bytem Husova 479, 738 01 Frýdek – Místek za cenu ve výši 5.160 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlechov:
a)
- p. č. 2235/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1089 od Ludmily Hálové, bytem Polešovice 304, 687 37 Polešovice, za
cenu ve výši 2.520 Kč;
b)
- p. č. 2234/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od Boženy Tomeškové, bytem Boršice 668, 687 09 Boršice za cenu
ve výši 2.560 Kč;
c)
- p. č. 2230/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1652 od Stanislavy Churé, bytem Tupesy 201, 687 07 Tupesy a Anežky
Körberové, bytem Zlechov 102, 687 10 Zlechov za cenu ve výši 4.520 Kč;
d)
- p. č. 2227/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 250 od Marie Maňáskové, bytem Zlechov 246, 687 10 Zlechov za cenu
ve výši 3.320 Kč;
e)
- p. č. 2238/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 183 od Václava Hnátíka, bytem Břestek 49, 687 08 Břestek za cenu ve
výši 2.400 Kč;
f)
- p. č. 2222/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 903 od Jiřího Vávry, bytem Tupesy 211, 687 07 Tupesy za cenu ve výši
2.320 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
a)
- p. č. 3105/97, ostatní plocha,
- p. č. 3111/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1070 od Radka Škrabala, bytem Traplice 354, 687 04 Traplice za cenu
ve výši 2.520 Kč;
b)
- p. č. 3132/11, ostatní plocha,
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- p. č. 3132/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 188 od Libora Hradila, bytem Jalubí 289, 687 05 Jalubí za cenu ve výši
3.880 Kč;
c)
- p. č. 3111/29, ostatní plocha,
- p. č. 3111/49, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 299 od Ing. Jaroslava Králíka Ph.D., bytem Huštěnovice 318, 687 03
Huštěnovice za cenu ve výši 3.120 Kč;
d)
- p. č. 3105/36, ostatní plocha,
- p. č. 3105/96, ostatní plocha,
- p. č. 3111/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 476 od Rudolfa Mikulíka, bytem Všemina 330, 763 15 Všemina za cenu
ve výši 4.920 Kč;
e)
- p. č. 3105/92, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 24 od Františka Novotného, bytem Traplice 236, 687 04 Traplice za
cenu ve výši 5.600 Kč;
f)
- p. č. 3105/103, ostatní plocha,
- p. č. 3111/44, ostatní plocha,
- p. č. 3111/45, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 652 od Libora Trňáka, bytem Dolní 825, 763 62 Tlumačov, Miroslavy
Vodárkové, bytem Pod Kalvárií 986, 763 61 Napajedla za cenu ve výši 4.720 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník:
a)
- p. č. 2002/64, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 240 od Veroniky Králíkové, bytem Kurkova 1207/12, 182 00 Praha Kobylisy za cenu ve výši 2.840 Kč;
b)
- p. č. 2002/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 64 od Anny Bučkové, bytem Břest 93, 768 23 Břest za cenu ve výši
2.720 Kč;
c)
- p. č. 2002/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 518 od Miloslava Michalčíka, bytem Sokolovská 2413/7, 767 01
Kroměříž za cenu ve výši 2.760 Kč;
d)
- p. č. 2002/65, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 129 od Jiřiny Strapinové, bytem Lopeník 190, 687 67 Lopeník za cenu
ve výši 2.600 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Svárov a k. ú. Svárov u Uherského Hradiště:
- p. č. 1019/48, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 349 od Martina Dostálka, bytem Kúty 1943, 760 01 Zlín za cenu ve výši
7.520 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2028/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 103 od manželů Josefa a Marie Hutařových, oba bytem Jankovice 36,
687 04 Jankovice za cenu ve výši 3.720 Kč;
b)
- p. č. 2028/7, ostatní plocha,

14/42

R16/13

zapsaného na LV č. 425 od Ludmily Bartošíkové, bytem Jankovice 197, 687 04 Jankovice
za cenu ve výši 3.240 Kč;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota:
- p. č. 6273, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 780 od Antonína Miklíčka, bytem Ostrožská Lhota 83, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 5.040 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
a)
- p. č. 5427/63, ostatní plocha,
- p. č. 5427/136, ostatní plocha,
- p. č. 5427/177, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 32 od Adély Navrátilové, bytem Komňa 171, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 8.200 Kč;
b)
- p. č. 5427/24, ostatní plocha,
- p. č. 5427/61, ostatní plocha,
- p. č. 5460/43, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 419 od Miroslava Marečka, bytem Cihlářská 526, 686 04 Kunovice za
cenu ve výši 7.800 Kč;
c)
- p. č. 5427/39, ostatní plocha,
- p. č. 5427/71, ostatní plocha,
- p. č. 5460/48, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 215 od Ing. Evy Lemfeldové, bytem Na Ohradě 1228/2, 130 00 PrahaŽižkov za cenu ve výši 5.250 Kč;
d)
- p. č. 5427/19, ostatní plocha,
- p. č. 5427/69, ostatní plocha,
- p. č. 5427/95, ostatní plocha,
- p. č. 5460/38, ostatní plocha,
- p. č. 5460/63, ostatní plocha,
- p. č. 5460/65 ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 299 od manželů Ludvíka a Vlastimily Koudelíkových, oba bytem Komňa
33, 687 71 Komňa za cenu ve výši 10.400 Kč;
e)
- p. č. 5460/34, ostatní plocha,
- p. č. 5460/44, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 286 od Tomáše Matějíka, bytem Komňa 139, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 7.800 Kč;
f)
- p. č. 5427/85, ostatní plocha,
- p. č. 5460/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 39 od Jindřicha Mojžíška, bytem Komňa 142, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 4.450 Kč;
g)
- p. č. 5460/39, ostatní plocha,
- p. č. 5460/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 170 od Marie Mikulkové, bytem Komňa 219, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 3.750 Kč;
h)
- p. č. 5427/43, ostatní plocha,
- p. č. 5427/114, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 134 od Karla Navrátila, bytem Komňa 273, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 6.100 Kč;
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i)
- p. č. 5427/64, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 27 od Antonína Jestřabíka, bytem Komňa 27, 687 71 Komňa, Jaroslavy
Jestřabíkové, bytem Komňa 27, 687 71 Komňa za cenu ve výši 3.950 Kč;
j)
- p. č. 5427/86, ostatní plocha,
- p. č. 5460/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 40 od Štefana Palkoviče, bytem Komňa 30, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 3.850 Kč;
k)
- p. č. 5427/87, ostatní plocha,
- p. č. 5427/92, ostatní plocha,
- p. č. 5427/102, ostatní plocha,
- p. č. 5427/132, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 132 od Tomáše Špíška, bytem Žižkova 1378/4, 678 01 Blansko za cenu
ve výši 4.450 Kč;
l)
- p. č. 5460/45, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 799 od Jiřího Šašinky, bytem Tovární 615, 687 71 Bojkovice za cenu ve
výši 4.250 Kč;
m)
- p. č. 5427/5, ostatní plocha,
- p. č. 5427/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 350 od Ing. Lenky Vanduchové, bytem Janského 2506/107, 155 00
Praha - Stodůlky, Blanky Vaňkové, bytem Na Pomezí 1228/17, 150 00 Praha - Košíře za
cenu ve výši 11.950 Kč;
n)
- p. č. 5427/67, ostatní plocha,
- p. č. 5427/141, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 809 od Petry Glajchové, bytem Komňa 294, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 5.150 Kč;
o)
- p. č. 5460/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 266 od Heleny Kocmanové, bytem Nad Zahradami 756, 687 71
Bojkovice, Irmy Štěpáníkové, bytem tř. Těreškovové 2262/27, 734 01 Karviná – Mizerov za
cenu ve výši 4.450 Kč;
p)
- p. č. 5427/14, ostatní plocha,
- p. č. 5427/49, ostatní plocha,
- p. č. 5427/133, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 128 od manželů Viktora a Lenky Vallových, oba bytem Komňa 14, 687
71 Komňa za cenu ve výši 4.500 Kč;
r)
- p. č. 5427/46, ostatní plocha,
- p. č. 5460/60, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 50 od Ludvíka Hory, bytem Komňa 147, 687 71 Komňa za cenu ve výši
6.250 Kč;
s)
- p. č. 5427/126, ostatní plocha,
- p. č. 5460/35, ostatní plocha,
- p. č. 5460/37, ostatní plocha,
- p. č. 5460/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 200 od Marie Hustákové, bytem Komňa 79, 687 71 Komňa za cenu ve
výši 7.500 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1384/17, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 398 od Petra Juráka, bytem Částkov 14, 687 12 Částkov za cenu ve
výši 3.960 Kč;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště:
- p. č. 3849/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1862 od Ostrožsko, a. s., se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687 23
Ostrožská Lhota, IČ 25302451, za cenu ve výši 9.400 Kč;
19. 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. 1448/42, ostatní plocha,
- p. č. 1448/44, ostatní plocha,
- p. č. 1448/79, ostatní plocha,
- p. č. 1448/81, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 360 od Ludmily Habáňové, bytem 28. října 988, 686 01 Uherské
Hradiště, Josefa Mrhálka, bytem Medlovice 141, 687 41 Medlovice za cenu ve výši 7.300
Kč;
b)
- p. č. 1448/26, ostatní plocha,
- p. č. 1448/46, ostatní plocha,
- p. č. 1448/57, ostatní plocha,
- p. č. 1448/93, ostatní plocha,
- p. č. 1448/100, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 385 od ZENERGO s. r. o., se sídlem Čejč 61, 696 14 Čejč, IČ
29269661, za cenu ve výši 11.250 Kč;
c)
- p. č. 1448/25, ostatní plocha,
- p. č. 1448/67, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 403 od Antonína Náplavy, bytem Medlovice 154, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 7.050 Kč;
d)
- p. č. 1448/30, ostatní plocha,
- p. č. 1448/51, ostatní plocha,
- p. č. 1448/89, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 160 od Zdeňka Čecha, bytem Horní Náměstí 54, 696 81 Bzenec za
cenu ve výši 3.850 Kč;
e)
- p. č. 1448/37, ostatní plocha,
- p. č. 1448/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 40 od Heleny Zapletalové, bytem Medlovice 94, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 8.000 Kč;
f)
- p. č. 1448/39, ostatní plocha,
- p. č. 1448/62, ostatní plocha,
- p. č. 1448/84, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 53 od Heleny Bartošíkové, bytem Polešovice 231, 687 37 Polešovice za
cenu ve výši 7.850 Kč;
g)
- p. č. 1448/40, ostatní plocha,
- p. č. 1448/83, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 129 od Růženy Kempové, bytem Řadová 638, 687 08 Buchlovice za
cenu ve výši 4.300 Kč;
h)
- p. č. 1448/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 318 od LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, 763 11 Lípa, IČ
25329979, za cenu ve výši 4.450 Kč;
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i)
- p. č. 1448/14, ostatní plocha,
- p. č. 1448/17, ostatní plocha,
- p. č. 1448/34, ostatní plocha,
- p. č. 1448/103, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 522 od Jarmily Čechové, bytem Medlovice 23, 686 41 Medlovice, Ivony
Škrabalové, bytem Osvětimany 200, 687 42 Osvětimany za cenu ve výši 12.000 Kč;
j)
- p. č. 1448/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 300 od Aleny Zelinkové, bytem Medlovice 4, 686 41 Medlovice za cenu
ve výši 3.800 Kč;
k)
- p. č. 1448/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 37 od Anny Náplavové, bytem Medlovice 30, 686 41 Medlovice za cenu
ve výši 3.600 Kč;
l)
- p. č. 1448/16, ostatní plocha,
- p. č. 1448/56, ostatní plocha,
- p. č. 1448/104, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 449 od Františka Hromady, bytem Medlovice 150, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 10.200 Kč;
m)
- p. č. 1448/38, ostatní plocha,
- p. č. 1448/41, ostatní plocha,
- p. č. 1448/82, ostatní plocha,
- p. č. 1448/85, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 107 od Radka Elise, bytem Medlovice 122, 687 41 Medlovice za cenu
ve výši 8.300 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 348 od Elišky Lukášové, bytem Hostětín 13, 687 71 Hostětín za cenu
ve výši 4.000 Kč;
b)
- p. č. 5441/119, ostatní plocha,
- p. č. 5441/120, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 379 od Ing. Jaroslava Chmely, bytem Pitín 33, 687 71 Pitín za cenu ve
výši 3.550 Kč;
c)
- p. č. 5441/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 977 od Dagmar Šašinkové, bytem Záhorovice 376, 687 35 Záhorovice
za cenu ve výši 3.900 Kč;
d)
- p. č. 5441/130, ostatní plocha,
- p. č. 5441/131, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 182 od manželů Zdeňka a Věry Sláměčkových, oba bytem Pitín 38, 687
71 Pitín za cenu ve výši 5.650 Kč;
e)
- p. č. 5441/76, ostatní plocha,
- p. č. 5441/81, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 112 od Josefa Berčíka, bytem Okružní 593, 763 21 Slavičín za cenu ve
výši 6.300 Kč;
f)
- p. č. 5441/121, ostatní plocha,
- p. č. 5441/122, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 77 od Vlasty Macháčové, bytem Družba 1210, 763 31 Brumov - Bylnice
za cenu ve výši 3.900 Kč;
g)
- p. č. 5441/82, ostatní plocha,
- p. č. 5441/88, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 679 od Ing. Růženy Opravilové, bytem Slapská 1969/2, 251 01 Říčany
za cenu ve výši 4.200 Kč;
h)
- p. č. 5441/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 344 od Karla Peřestého, bytem Pitín 324, 687 71 Pitín za cenu ve výši
4.000 Kč;
i)
- p. č. 5441/56, ostatní plocha,
- p. č. 5441/70, ostatní plocha,
- p. č. 5441/75, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 285 od manželů Františka a Marie Jálových, bytem Pitín 334, 687 71
Pitín za cenu ve výši 9.350 Kč;
j)
- p. č. 5431/14, ostatní plocha,
- p. č. 5431/15, ostatní plocha,
- p. č. 5441/137, ostatní plocha,
- p. č. 5441/140, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 399 od Pavla Humpoly, bytem Bezručova čtvrť 809, 687 71 Bojkovice
za cenu ve výši 11.820 Kč;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště:
- p. č. 3540/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1045 od Ludmily Hanákové, bytem Mírová 741, 518 01 Dobruška za
cenu ve výši 2.400 Kč;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
- p. č. 2007/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 38 od Jaroslava Marťana, bytem Újezdec 3, 687 41 Újezdec za cenu ve
výši 4.050 Kč;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště:
- p. č. 1524/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 414 od Čestmíra Tomka, bytem Nedachlebice 29, 687 12
Nedachlebice, Jaroslava Tomka, bytem Mistřice 197, 687 12 Mistřice za cenu ve výši 7.360
Kč;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice:
- p. č. 197/8, ostatní plocha,
- p. č. 197/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 262 od Římskokatolické farnosti Nezdenice, se sídlem Nezdenice 1,
687 32 Nezdenice, IČ 46256504, za cenu ve výši 32.200 Kč;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
- p. č. 1324/10, ostatní plocha,
- p. č. 1324/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 367 od Bohumila Mahdalíčka, bytem Oleška 153, 281 62 Oleška,
Zuzany Tiché, bytem Na Gruntech 7, 763 11 Zlín - Lužkovice za cenu ve výši 17.000 Kč;
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26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského Brodu:
- p. č. 6296/41, ostatní plocha,
- p. č. 6296/141, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 183 od Miroslava Šojdra, bytem Šumice 319, 687 31 Šumice za cenu
ve výši 3.850 Kč;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
a)
- p. č. 170/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 641 od MUDr. Jana Vodičky, bytem Gorkého 2221, 530 02 Pardubice –
Zelené Předměstí za cenu ve výši 18.650 Kč;
b)
- p. č. 173/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1970 od Elišky Sigmundové, bytem Školní 115, 753 66 Hustopeče nad
Bečvou za cenu ve výši 24.650 Kč;
c)
- p. č. 5047/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 783 od Josefa Podešvy, bytem Velké Karlovice 239, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 1.500 Kč;
d)
- p. č. 8076/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 884 od Lucie Austin, bytem Žižkova 567/8, 250 88 Čelákovice, Martina
Orsága, bytem Hliněná 1644, 686 04 Kunovice za cenu ve výši 17.100 Kč;
e)
- p. č. 8231/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 497 od Dalibora Podešvy, bytem Velké Karlovice 327, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 5.800 Kč;
f)
- p. č. 8231/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1269 od Martina Jakeše, bytem Velké Karlovice 132, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 61.950 Kč;
g)
- p. č. 8259/10, ostatní plocha,
- p. č. 8259/17, ostatní plocha,
- p. č. 8268/7, ostatní plocha,
- p. č. 8268/13, ostatní plocha,
- p. č. 8268/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 243 od Marie Frydrychové, bytem Velké Karlovice 669, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 16.350 Kč;
h)
- p. č. 8268/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1426 od Petra Oravce, bytem Böblingerstr. 6, 890 77 Ulm, Německo za
cenu ve výši 350 Kč;
i)
- p. č. 8282/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2537 od EURO ENERGY a.s. se sídlem Velké Karlovice 970, 756 06
Velké Karlovice, IČ 60730919, za cenu ve výši 3.650 Kč;
j)
- p. č. 8283/122, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1544 od Ing. Aleše Wenzela, bytem Havlíčkova 3049/31, 796 01
Prostějov za cenu ve výši 700 Kč;
k)
- p. č. 8284/11, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 956 od Ondřeje Boráka, bytem Velké Karlovice 502, 756 06 Velké
Karlovice, Anny Borákové, bytem Velké Karlovice 502, 756 06 Velké Karlovice, Elišky
Borákové, bytem Velké Karlovice 502, 756 06 Velké Karlovice, Pavly Borákové, bytem
Velké Karlovice 502, 756 06 Velké Karlovice za cenu ve výši 700 Kč;
l)
- p. č. 8527/68, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 206 od Jitky Heriánové, bytem Velké Karlovice 290, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 10.800 Kč;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Hlinsko pod Hostýnem:
a)
- p. č. 182/2, orná půda,
zapsaného na LV č. 164 od Marie Kovaříkové, bytem Hlinsko pod Hostýnem č. 57, 768 41
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 1.450 Kč;
b)
- p. č. 191/2, orná půda,
- p. č. 232/2, orná půda,
zapsaných na LV č. 304 od Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01
Olomouc, IČ 00445151, za cenu ve výši 3.400 Kč;
29. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
- p. č. 2159/6, ostatní plocha,
- p. č. 2231/18, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 769 od Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01
Olomouc, IČ 00445151, za cenu ve výši 5.720 Kč;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
a)
- p. č. 625/138, ostatní plocha,
- p. č. 686/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 193 od Jaroslava Zbytka, bytem Zámecká 671, 685 01 Bučovice za
cenu ve výši 5.120 Kč;
b)
- p. č. 625/140, ostatní plocha,
- p. č. 698/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 27 od Rudolfa Zubála, bytem Kunkovice č. p. 3, 768 13 Kunkovice za
cenu ve výši 4.360 Kč;
c)
- p. č. 615/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 190 od Jaroslava Procházky, bytem Kunkovice č. p. 41, 768 13
Kunkovice za cenu ve výši 5.880 Kč;
d)
- p. č. 625/126, ostatní plocha,
- p. č. 687/2, ostatní plocha,
- p. č. 690/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 230 od Šumava-International s. r. o., se sídlem Kunkovice č. p. 20, 768
13 Kunkovice, IČ 60850531, za cenu ve výši 8.200 Kč;
e)
- p. č. 625/137, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 23 od Miloslava Molínka, bytem Sokolská 256, 768 32 Zborovice za
cenu ve výši 2.560 Kč;
31. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
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a)
- p. č. 1924/15, ostatní plocha,
- p. č. 1924/32, ostatní plocha,
- p. č. 1924/117, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 375 od Miroslava Mariánka, bytem Kazimíra Rudého 3899/5, 767 01
Kroměříž a od Lenky Říhové, bytem Koperníkova 2932/32, 767 01 Kroměříž za cenu ve výši
7.920 Kč;
b)
- p. č. 1924/7, ostatní plocha,
- p. č. 1924/8, ostatní plocha,
- p. č. 1924/73, ostatní plocha,
- p. č. 1924/96, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 85 od Pavla Konečného, bytem č. p. 87, 768 13 Nítkovice a od Petra
Konečného, bytem č.p. 27, 768 13 Nítkovice za cenu ve výši 5.960 Kč;
c)
- p. č. 1924/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 218 od Ing. Stanislava Věrného, bytem Hviezdoslavova 52/2, 405 02
Děčín VII - Chrochvice za cenu ve výši 15.000 Kč;
d)
- p. č. 1924/21, ostatní plocha,
- p. č. 1924/28, ostatní plocha,
- p. č. 1924/84, ostatní plocha,
- p. č. 1924/87, ostatní plocha,
- p. č. 1924/120, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 296 od Jana Žourka, bytem č. p. 196, 768 13 Litenčice za cenu ve výši
11.400 Kč;
e)
- p. č. 1924/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 165 od Pavla Petra, bytem č. p. 116, 768 13 Nítkovice za cenu ve výši
1.600 Kč;
f)
- p. č. 1924/29, ostatní plocha,
- p. č. 1924/56, ostatní plocha,
- p. č. 1924/81, ostatní plocha,
- p. č. 1924/115, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 173 od Jana Suchomela, bytem č. p. 19, 768 13 Nítkovice za cenu ve
výši 10.120 Kč;
g)
- p. č. 1924/65, ostatní plocha,
- p. č. 1924/79, ostatní plocha,
- p. č. 1924/113, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 397 od Františka Jaška, bytem Troubky 122, 768 02 Troubky-Zdislavice
za cenu ve výši 2.120 Kč;
h)
- p. č. 1924/100, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 374 od Milady Mertové, bytem č.p. 100, 768 13 Nítkovice a od Marie
Říhové, bytem č. p. 110, 768 13 Nítkovice za cenu ve výši 3.480 Kč;
i)
- p. č. 1924/59, ostatní plocha,
- p. č. 1924/66, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 90 od manželů Jana Vašíčka a Marty Vašíčkové, oba bytem č. p. 109,
768 13 Nítkovice za cenu ve výši 2.080 Kč;
32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/53, ostatní plocha,
- p. č. 2560/61, ostatní plocha,
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- p. č. 2560/88, ostatní plocha,
- p. č. 2560/96, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 791 od PhDr. Karla Müllera, bytem Hlavní 987/128, 747 06 Opava Kylešovice a od Matěje Piláta, bytem Horní Náměstí 583, 772 00 Olomouc za cenu ve výši
2.600 Kč;
b)
- p. č. 2560/22, ostatní plocha,
- p. č. 2560/24, ostatní plocha,
- p. č. 2560/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 130 od Jiřiny Fochrové, bytem Jestřabice 179, 768 05 Koryčany a od
Jaroslava Kapounka, bytem Lhotka 625, 768 05 Koryčany za cenu ve výši 10.750 Kč;
c)
- p. č. 2560/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1279 od Zdeňka Věžníka, bytem Masarykova 704, 768 05 Koryčany za
cenu ve výši 750 Kč;
d)
- p. č. 2560/54, ostatní plocha,
- p. č. 2560/57, ostatní plocha,
- p. č. 2560/89, ostatní plocha,
- p. č. 2560/92, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 242 od Jaroslava Judase, bytem Elplova 2066/4, 628 00 Brno - Líšeň
za cenu ve výši 2.100 Kč;
e)
- p. č. 2560/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1184 od Jiřiny Uhlířové, bytem Tovární čtvrť 878, 768 05 Koryčany za
cenu ve výši 1.100 Kč;
f)
- p. č. 2560/59, ostatní plocha,
- p. č. 2560/70, ostatní plocha,
- p. č. 2560/94, ostatní plocha,
- p. č. 2560/105, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 772 od Zdeňka Smýkala, bytem Hornická 304, 471 27 Stráž pod
Ralskem za cenu ve výši 1.650 Kč;
g)
- p. č. 2560/51, ostatní plocha,
- p. č. 2560/72, ostatní plocha,
- p. č. 2560/86, ostatní plocha,
- p. č. 2560/107, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1578 od Karla Němce, bytem Suchý řádek 298, 768 05 Koryčany za
cenu ve výši 1.650 Kč;
h)
- p. č. 2560/74, ostatní plocha,
- p. č. 2560/109, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1625 od manželů MVDr. Miloslava Šlesingera a Ing. Romany
Šlesingerové, oba bytem Jestřabice 52, 768 05 Koryčany za cenu ve výši 1.050 Kč;
i)
- p. č. 2560/28, ostatní plocha,
- p. č. 2560/62, ostatní plocha,
- p. č. 2560/65, ostatní plocha,
- p. č. 2560/97, ostatní plocha,
- p. č. 2560/100, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2764 od Rovina Group a.s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,
IČ 29187672, za cenu ve výši 4.350 Kč;
j)
- p. č. 2560/45, ostatní plocha,
- p. č. 2560/80, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 959 od Věry Vránkové, bytem Na Neklance 1958/7, 150 00 Praha Smíchov a od Jitky Zábranské, bytem Smotlachova 582/2, 142 00 Praha - Kamýk za cenu
ve výši 1.650 Kč;
k)
- p. č. 2560/55, ostatní plocha,
- p. č. 2560/90, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 262 od Jindřišky Jamborové, bytem Petrželka 118, 768 05 Koryčany za
cenu ve výši 400 Kč;
l)
- p. č. 2560/71, ostatní plocha,
- p. č. 2560/106, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1582 od Jarmily Blažové, bytem Petrželka 119, 768 05 Koryčany za
cenu ve výši 400 Kč;
m)
- p. č. 2560/50, ostatní plocha,
- p. č. 2560/85, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1581 od Drahomíry Forchové, bytem Petrželka 789, 768 05 Koryčany
za cenu ve výši 800 Kč;
n)
- p. č. 2560/49, ostatní plocha,
- p. č. 2560/84, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 375 od Marie Buchtové, bytem Jindřicha Hořejšího 2739/7, 669 02
Znojmo za cenu ve výši 700 Kč;
o)
- p. č. 2560/34, ostatní plocha,
- p. č. 2560/77, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1588 od Zdeňka Luňáka, bytem Zámecká 868, 768 05 Koryčany za
cenu ve výši 10.850 Kč;
p)
- p. č. 2560/63, ostatní plocha,
- p. č. 2560/98, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 831 od Ing. Ivana Halabaly, bytem Vránova 1237/1a, 621 00 Brno Řečkovice za cenu ve výši 900 Kč;

II. předat nemovitosti uvedené:
- v bodech A. 1. - 3., 5. - 16., 20. a B. 1. - 32. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to
ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu A. 17. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola
nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 47935952;
- v bodu A. 18. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná
škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 60371790;
- v bodu A. 19. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00559644;

III. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0505/Z16/11 ze dne 29.06.2011 - bod A. 12, bod A. 13;
- č. 0194/Z09/09 ze dne 16.12.2009 - bod A. 19.;

IV. uložit
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Střední školy
nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem zajistit plnění všech podmínek a povinností
stanovených v článku III. následně uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
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p. č. st. 640/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do
vlastnictví Zlínského kraje, a to po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

15

Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 186/3, ostatní plocha,
- p. č. 186/4, ostatní plocha,
- p. č. 186/5, ostatní plocha,
- p. č. 186/6, ostatní plocha,
- p. č. 186/2, ostatní plocha,
- p. č. 189/55, ostatní plocha,
- p. č. 189/53, ostatní plocha,
- p. č. 6/34, ostatní plocha,
- p. č. 157/25, ostatní plocha,
- p. č. 157/29, ostatní plocha,
- p. č. 157/31, ostatní plocha,
- p. č. 157/34, ostatní plocha,
- p. č. 6/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 195 pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel,
do vlastnictví obce Pohořelice, se sídlem Školní 35, Pohořelice, 763 61 Napajedla, IČ
00568686;
2. pozemků:
- p. č. 1752/2, ostatní plocha,
- p. č. 1752/3, ostatní plocha,
- p. č. 1740/8, ostatní plocha,
- p. č. 1740/28, ostatní plocha,
- p. č. 1740/6, ostatní plocha,
- p. č. 1765/3, ostatní plocha,
- p. č. 1790/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 53 pro obec a k. ú. Březůvky,
do vlastnictví obce Březůvky, se sídlem 763 45 Březůvky 1, IČ 00283843;
3. pozemků a jejich částí:
- dílu "b" o výměře 33 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1752/4, ostatní plocha,
- p. č. 1752/11 o výměře 94 m2, oddělené z původního pozemku p. č. 1752/4, ostatní
plocha,
geometrickým plánem č. 566-3774/2011, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březůvky,
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do vlastnictví obce Březůvky, se sídlem 763 45 Březůvky 1, IČ 00283843;
4. pozemků a jejich částí:
- dílu "b" o výměře 220 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1752/4, ostatní plocha,
- dílu "e" o výměře 20 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1752/4, ostatní plocha,
- p. č. 1752/12 o výměře 318 m2, oddělené z původního pozemku p. č. 1752/4, ostatní
plocha,
geometrickým plánem č. 588-4129/2012, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březůvky,
do vlastnictví obce Březůvky, se sídlem 763 45 Březůvky 1, IČ 00283843;
5. pozemků
- p. č. 2055/11, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
- p. č. 1771/6, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
- p. č. 1797/6, ostatní plocha, o výměře 30m2,
- p. č. 1840/5, ostatní plocha, o výměře 34m2,
oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 738-1136/2012, č. 7391132/2012, č. 740-1133/2012, č. 741-1134/2012, odsouhlasenými příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mikulůvka,
do vlastnictví obce Mikulůvka, se sídlem Mikulůvka 226, 756 24 Bystřička, IČ 00304107;
6. pozemku
- p. č. 2428/31, ostatní plocha, o výměře 57 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 379-663/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a
k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí,
do vlastnictví obce Loučka, se sídlem Loučka 46, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí, IČ
00304069;
7. pozemků
- p. č. 2208/22, ostatní plocha, o výměře 178 m2,
- p. č. 2208/21, ostatní plocha, o výměře 220 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickými plány č. 1480-659/2012, č. 1479658/2012, odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová,
do vlastnictví obce Zašová, se sídlem Zašová 36,756 51 Zašová, IČ 00304476;
8. pozemků
- p. č. 733/7, ostatní plocha,
- p. č. 733/8, ostatní plocha,
- p. č. 733/9, ostatní plocha,
- p. č. 733/15, ostatní plocha,
- p. č. 780/94, ostatní plocha,
- p. č. 780/95, ostatní plocha,
- p. č. 780/101, ostatní plocha,
- p. č. 780/103, ostatní plocha,
- p. č. 48/3, zahrada,
- p. č. 683/2, ostatní plocha,
- p. č. 683/7, ostatní plocha,
- p. č. 683/8, ostatní plocha,
- p. č. 683/10, ostatní plocha,
- p. č. 683/12, ostatní plocha,
- p. č. 687/3, ostatní plocha,
- p. č. 689/2, ostatní plocha,
- p. č. 689/3, ostatní plocha,
- p. č. 689/4, ostatní plocha,
- p. č. 689/5, ostatní plocha,
- p. č. 689/6, ostatní plocha,
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- p. č. 689/9, ostatní plocha,
- p. č. 689/10, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 255 pro obec a k. ú. Komárno,
do vlastnictví obce Komárno, se sídlem 768 71 Komárno č. p. 49, IČ 00287326;
9. pozemků
- p. č. 477/6, ostatní plocha,
- p. č. 477/7, ostatní plocha,
- p. č. 477/8, ostatní plocha,
- p. č. 477/9, ostatní plocha,
- p. č. 510/3, ostatní plocha,
- p. č. 1438/2, ostatní plocha,
- p. č. 1438/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 332 pro obec a k. ú. Skaštice,
do vlastnictví obce Skaštice, se sídlem 767 01 Skaštice 113, IČ 00488909;
10. pozemku
- p. č. 61/7, ostatní plocha, o výměře 977 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 471-53_1/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Skaštice,
do vlastnictví obce Skaštice, se sídlem 767 01 Skaštice 113, IČ 00488909;
11. pozemků
- p. č. 1636, ostatní plocha, o výměře 33 m2,
- p. č. 1637, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 1051/10, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2055-31/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště,
do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
12. pozemků
- p. č. 655/8, ostatní plocha,
- p. č. 655/9, ostatní plocha,
- p. č. 655/10, ostatní plocha,
- p. č. 655/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 9356 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
13. pozemků
- p. č. 4424/5, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 5383/10, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 5383/11, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 5383/12, ostatní plocha, o výměře 261 m2,
- p. č. 5383/13, ostatní plocha, o výměře 125 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1452-35/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Bojkovice,
do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
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B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující:
pozemků
- p. č. st. 1524, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2080 pro obec a k. ú. Vizovice,
- p. č. 1089/8, ostatní plocha, o výměře 1.289 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2781-68/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vizovice, do vlastnictví města Vizovice, se sídlem Masarykovo nám. 1007, Vizovice, PSČ
763 12, IČ 00284653, za cenu 69.768 Kč;

C. směnu pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 3061/1, ostatní plocha,
- p. č. 3061/8, ostatní plocha,
- p. č. 3061/10, ostatní plocha,
- p. č. 3316/44, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice;
- p. č. 995/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1867 pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského Hradiště;
- p. č. 4132, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice;
- p. č. 1816, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2357 pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice;
za pozemky ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČ 65993390 včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 1211/3, ostatní plocha,
- p. č. 2478, ostatní plocha,
- p. č. 2486, ostatní plocha,
- p. č. 2490, ostatní plocha,
- p. č. 2491, ostatní plocha,
- p. č. 2585/2, ostatní plocha,
- p. č. 2586, ostatní plocha,
- p. č. 2591, ostatní plocha,
- p. č. 2592, ostatní plocha,
- p. č. 2626, ostatní plocha,
- p. č. 2627, ostatní plocha,
- p. č. 2628, ostatní plocha,
- p. č. 2629, ostatní plocha,
- p. č. 2630, ostatní plocha,
- p. č. 2631, ostatní plocha,
- p. č. 2632, ostatní plocha,
- p. č. 2633, ostatní plocha,
- p. č. 14793/3, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 5677 pro obec a k. ú. Vsetín,
- p. č. 4549/2, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 2195 pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice;
- p. č. 1922/4, ostatní plocha, o výměře 141 m2,
oddělený z původního pozemku geometrickým plánem č. 800-7551/2009, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a
k. ú. Jasenka;
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D. rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2013 dle přílohy č. 0782-13-P13;

II. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 19.12.2012 č. 0012/Z02/12 - část
schvaluje, bod B. 6.

16

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R16/13

rozhodla
a) o neprominutí povinnosti úhrady části odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
60.601 Kč, vyměřeného Tauferové střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova
1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za
porušení rozpočtové kázně č. 15/2013, dle přílohy č. 0781-13-P20;
b) o neprominutí povinnosti úhrady části odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
2.861 Kč, vyměřeného Základní škole praktické Horní Lideč, č. p. 130, 756 12 Horní Lideč,
IČ 48739235, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
12/2013, dle přílohy č. 0781-13-P27;
c) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 60.000
Kč, vyměřeného organizaci Rovné šance dětem o. s., Šaňákova 51, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 22844171, Platebním výměrem č. 23/2013 KŘ na odvod za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0781-13-P35 a prominutí případného penále;
d) o neprominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 13.041 Kč, vyměřeného Střední
průmyslové škole Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín, IČ 00559482, Rozhodnutím
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 16/2013, dle přílohy č. 078113-P16;
e) o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 13.328,06 Kč, vyměřeného Střední
průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod,
IČ 14450437, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
5/2013, dle přílohy č. 0781-13-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout:
1. o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 165.507,82 Kč, vyměřeného Střední
průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod,
IČ 14450437, Rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
5/2013, dle přílohy č. 0781-13-P03 a Platebním výměrem č. 6/2013 EKO na odvod a penále
za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0781-13-P04;
2. o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 1.800 Kč, vyměřeného Střední škole
informatiky, elektrotechniky a řemesel, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, Platebním výměrem č. 11/2013 EKO na odvod a penále za porušení rozpočtové
kázně, dle přílohy č. 0781-13-P08;
3. o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 12.499 Kč, vyměřeného Střední škole
MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25318390, Platebním
výměrem č. 18/2013 KŘ na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č.
0781-13-P12;
4. o prominutí povinnosti úhrady odvodu ve výši 3.510.000 Kč, vyměřeného městu
Karolinka, Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka, IČ 00303909, Platebním výměrem č.
25/2013 KŘ na odvod za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0781-13-P40 a prominutí
s ním souvisejícího penále;
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b) vzít na vědomí:
na základě interního sdělení č. IS/277/2013/ŠK ze dne 13. srpna 2013, dle přílohy č. 078113-P33:
1. Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Tauferové střední
odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, ve
výši 2.858 Kč, dle přílohy č. 0781-13-P24;
2. Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Tauferové
střední odborné škole veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ
63459086. Z částky uložené rozhodnutím zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně ve výši 167.884 Kč je prominutí ve výši 147.512 Kč, dle přílohy č. 078113-P25;
3. Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole
praktické Horní Lideč, č. p. 130, 756 12 Horní Lideč, IČ 48739235, ve výši 8.549,50 Kč, dle
přílohy č. 0781-13-P31;
4. Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
se vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní
škole praktické Horní Lideč, č. p. 130, 756 12 Horní Lideč, IČ 48739235. Z částky uložené
platebním výměrem na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 40.502 Kč je
prominutí ve výši 37.275 Kč, dle přílohy č. 0781-13-P32;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0144/2013 dle přílohy č. 0781-13-P38.

17

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R16/13

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje a způsobu jejich využití (2013-2019) o snížení všech sazeb
o 30 %;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0146/2013 dle přílohy č. 0796-13-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0796-13-P03.

30/42

R16/13

18

Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území (ZCHÚ) ve Zlínském kraji 2013"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R16/13

schvaluje
zrušení části 14 veřejné zakázky s názvem "Údržba zvláště chráněných území (ZCHÚ) ve
Zlínském kraji 2013" z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy vybraným
uchazečem, dle přílohy č. 0797-13-P01.

19

Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R16/13

schvaluje
s účinností od 27. srpna 2013 účast stálého hosta, MUDr. Jozefa Macka, v Komisi Rady
Zlínského kraje pro zdravotnictví.

20

Doprava - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky - obnova povrchů
vozovek ve ZK 2014-2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky "Obnova
povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2014-2016 " zadavatele
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 078713-P03.
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Doprava - Investiční záměry a dodatky k IZ, změna č. 4 investičního fondu na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R16/13

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 967/3/110/218/07/13, k provedení díla "Silnice II/438: Dobrotice,
průtah", o celkových nákladech 14.322.000 Kč,.dle přílohy č. 0786-13-P03;
A2) investiční záměr č. 965/3/110/216/07/13, k provedení díla "Silnice II/487 Halenkov Nový Hrozenkov", o celkových nákladech 21.664.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P05;
A3) investiční záměr č. 964/3/110/215/07/13, k provedení díla "Silnice II/487: Velké
Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd",o celkových nákladech 97.584.000 Kč, dle přílohy č.
0786-13-P07;
A4) investiční záměr č. 966/3/110/217/07/13, k provedení díla "Silnice II/495 Rokytnice–
Jestřabí", o celkových nákladech 53.810.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P09;

31/42

R16/13

A5) investiční záměr č. 972/3/110/223/07/13, k provedení díla "Silnice II/495: Jestřabí,
průtah", o celkových nákladech 14.875.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P11;
A6) investiční záměr č. 968/3/110/219/07/13, k provedení díla "Silnice II/492: Zádveřice–
Horní Lhota", o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P13;
A7) investiční záměr č. 963/3/110/214/07/13, k provedení díla "Silnice II/490: Březnice–
Bohuslavice", o celkových nákladech 18.796.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P15;
A8) investiční záměr č. 970/3/110/221/07/13, k provedení díla "Silnice II/497: Šarovy–
Bohuslavice", o celkových nákladech 13.177.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P17;
A9) investiční záměr č. 975/3/110/226/07/13, k provedení díla "Silnice III/4976 Pohořelice–
Oldřichovice", o celkových nákladech 16.717.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P19;
A10) investiční záměr č. 974/3/110/225/07/13, k provedení díla "Silnice II/490 Fyšták,
průjezdní úsek 1. etapa", o celkových nákladech 8.523.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P21;
A11) investiční záměr č. 976/3/110/227/07/13, k provedení díla "Silnice III/49015, III4911,
III/4915: Zlín–Štípa, Lešná", o celkových nákladech 13.521.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13P23;
A12) investiční záměr č. 962/3/110/213/07/13, k provedení díla "Silnice II/150 Bystřice p. HLoukov", o celkových nákladech 18.699.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P25;
A13) investiční záměr č. 971/3/110/222/07/13, k provedení díla "Silnice II/150: Komárnohranice ok. KM/VS", o celkových nákladech 30.987.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P27;
A14) investiční záměr č. 969/3/110/220/07/13, k provedení díla "Silnice II/432 Cetechovice,
průtah obcí", o celkových nákladech 8.619.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P29;
A15) investiční záměr č. 973/3/110/224/07/13, k provedení díla "Silnice II/432 Koryčany–
Jestřabice", o celkových nákladech 27.875.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P31;
A16) investiční záměr č. 977/3/110/228/07/13, k provedení díla "Silnice II/367: Kroměříž–
Kotojedy", o celkových nákladech 23.017.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P33;
B. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 4 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-04/07/13, k provedení díla
"Silnice II/487: Nový Hrozenkov–Podťaté, 3. etapa–Bzové", o celkových nákladech
29.301.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P35;
B2) dodatek č. 2 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12-02/07/13, k provedení díla
"Silnice II/487: Karolinka, most", o celkových nákladech 18.050.000 Kč, dle přílohy č. 078613-P37;
B3) dodatek č. 2 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-02/08/13, k provedení díla
"Silnice II/487: Ústí u Vsetína–Hovězí", o celkových nákladech 73.612.000 Kč, dle přílohy č.
0786-13-P39;
B4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 899/3/110/202/09/12-02/07/13, k provedení díla
"Silnice II/495: Jestřabí-Štítná nad Vláří", o celkových nákladech 8.510.000 Kč, dle přílohy č.
0786-13-P41;
B5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 902/3/110/205/09/12-02/07/13, k provedení díla
"Silnice II/490: Horní Lapač–Fryšták", o celkových nákladech 33.705.000 Kč, dle přílohy č.
0786-13-P43;
B6) dodatek č. 2 investičního záměru č. 898/3/110/201/09/12-02/07/13, k provedení díla
"Silnice II/490: Polichno, most 490-026", o celkových nákladech 19.836.000 Kč, dle přílohy
č. 0786-13-P45;
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B7) dodatek č. 2 investičního záměru č. 905/3/110/208/09/12-02/08/13, k provedení díla
"Silnice II/492, 493: Pozlovice–Luhačovice", o celkových nákladech 23.417.000 Kč, dle
přílohy č. 0786-13-P47;
B8) dodatek č. 1 investičního záměru č. 900/3/110/203/09/12-01/07/137, k provedení díla
"Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov–OK Kaufland; I. etapa", o celkových nákladech
33.419.000 Kč, dle přílohy č. 0786-13-P49;
B9) dodatek č. 1 investičního záměru č. 906/3/110/209/09/12-01/07/13, k provedení díla
"Silnice II/150 Osíčko–Komárno", o celkových nákladech 65.325.000 Kč, dle přílohy č. 078613-P51;
C. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2013, dle přílohy č. 0786-13-P52.

22

Doprava - dodatek č. 17 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 17 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0785-13-P01 a č.
0785-13-P02.

23

Kultura - změna investičního fondu v roce 2013, navýšení závazného objemu
prostředků na platy, ostatní náklady, snížení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R16/13

schvaluje
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0828-13-P02;
b) snížení příspěvku na provoz v roce 2013 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ
72563346, o částku 2.550.000 Kč na celkovou výši 31.450.000 Kč, dle přílohy č. 0828-13P03;
c) navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové
organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0828-13-P04.

24

Kultura - Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R16/13

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek ve Zlínském kraji z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2013 v členění:
1. Janalík Jiří a Janalíková Marie, Masarykovo nám. 164, Uherský Brod, 688 01 Uherský
Brod a Součková Hana, Tkalcovská 815, 688 01 Uherský Brod
- 80.000 Kč
Dům č. p. 164, Uherský Brod
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2. Motýl Jindřich, Polanského 2775, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- 57.000 Kč
Dům č. p. 105, Valašské Meziříčí - město
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních
památek ve Zlínském kraji z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2013 v členění:
1. Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ 00287351
- 228.000 Kč
Pivovar č. p. 114, Kroměříž
2. Město Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč
IČ 00303925
- 200.000 Kč
Socha sv. Jana Nepomuckého, Kelč - Nové Město
3. Společenství č. p. 1285, tř. T. Bati ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
IČ 28334001
- 400.000 Kč
Činžovní dům - Morýsovy domy č. p. 1285, Zlín
4. Bilavčík Petr, Ant. Dvořáka 1176, 688 01 Uherský Brod
- 325.000 Kč
Dům č. p. 220, Uherský Brod

25

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o financování
grantových projektů:
1. dodatek č. 3 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/3003/2009/ŘDP v rámci
grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0040 uzavřené s příjemcem Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, se sídlem náměstí Svobody 809, 755 01
Vsetín, IČ 00851663; nový příjemce je Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, dle
přílohy č. 0811-13-P02;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2632/2010/ŘDP v rámci
grantového projektu CZ.1.07/1.1.08/03.0007 uzavřené s příjemcem Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, se sídlem náměstí Svobody 809, 755 01
Vsetín, IČ 00851663; nový příjemce je Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, dle
přílohy č. 0811-13-P04.
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26

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R16/13

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0143/2013 dle přílohy č. 0813-13-P01.

28

Projekt "CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ - Centra přírodovědného a technického vzdělávání
pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R16/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
D/1567/2013/ŘDP uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou
Otrokovice, IČ 00128198, se sídlem tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 081213-P02;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
na projekt "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 dle přílohy č.
0812-13-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 09.09.2013 investiční záměry na akce
realizované v rámci projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“:
a) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – Centra vzdělávání
b) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - Centra vzdělávání
c) Střední odborné učiliště Uherský Brod - Centra vzdělávání
d) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín - Centra
vzdělávání
e) Střední průmyslová škola Zlín - Centra vzdělávání
f) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - Centra vzdělávání
g) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Centra vzdělávání
h) Střední průmyslová škola Otrokovice - Centra vzdělávání
i) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - Centra vzdělávání
j) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - Centra vzdělávání
k) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - Centra vzdělávání
l) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod - Centra vzdělávání.
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29

Sociální služby - změna investičního fondu, změna závazného objemu prostředků na
platy, poskytnutí příspěvku zřizovatele v roce 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R16/13

schvaluje
1. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0819-13-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy a vyčlenění účelových prostředků u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0819-13-P04;
3. poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Hrádek, domov pro
osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, ve výši 700.000 Kč, dle přílohy č. 0819-13P07; částka příspěvku je poskytována jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu Hrádek, domov pro osoby se
zdravotním postižením, IČ 70850917, dle přílohy č. 0819-13-P09;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0145/2013 dle přílohy č. 0819-13-P08;
ukládá
odvod prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, do rozpočtu zřizovatele
ve výši 170.000 Kč v termínu do 30.09.2013.

30

Sociální služby - sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením,
IČ 70850917, se sídlem 763 16 Fryšták, Na Hrádku 100, (přejímající příspěvková
organizace) a Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850861, se sídlem
760 01 Zlín, Pod Vodojemem 3651, (zanikající příspěvková organizace), s účinností od
01.01.2014, včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na
přejímající organizaci;
2. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvkové organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0818-13-P02;
schvaluje
za podmínky , že nejpozději do 30.09.2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí sloučení
příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ
70850917, se sídlem 763 16 Fryšták, Na Hrádku 100, (přejímající příspěvková organizace)
a Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850861, se sídlem 760 01 Zlín,
Pod Vodojemem 3651, (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 01.01.2014,
včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na přejímající
organizaci; a dodatek č. 5 ke zřizovací listině Hrádku, domova pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvkové organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0818-13-P02:
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1. zrušení sociální služby týdenní stacionáře (identifikátor 6168441) poskytované v Radosti,
domově pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizaci, IČ 70850861, k
31.12.2013;
2. zrušení sociální služby denní stacionáře (identifikátor 1352926) poskytované v Radosti,
domově pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizaci, IČ 70850861, k
31.12.2013;
3. snížení kapacity stávající sociální služby týdenní stacionáře, identifikátor 6351326, jejímž
poskytovatelem jsou Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČ 70850917, se sídlem 763 16 Fryšták, Na Hrádku 100, a místem poskytování
Fryšták, Na Hrádku 100, z 9 na 8 lůžek, s účinností od 01.01.2014;
4. zřízení další sociální služby týdenní stacionáře, jejímž poskytovatelem jsou Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, se
sídlem 763 16 Fryšták, Na Hrádku 100, a místem poskytování Zlín, Pod Vodojemem 3651, s
kapacitou 9 lůžek, s účinností od 01.01.2014;
5. zřízení sociální služby denní stacionáře, jejímž poskytovatelem jsou Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, se sídlem 763 16
Fryšták, Na Hrádku 100, a místem poskytování Zlín, Pod Vodojemem 3651, s kapacitou 15
míst, s účinností od 01.01.2014.

31

Sociální služby - zřízení nové sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R16/13

schvaluje
zřízení ambulantní sociální služby typu sociálně terapeutické dílny s kapacitou 4 uživatelé v
daný okamžik, která bude mít své zázemí v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Salašská, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, s účinností k 01.01.2014, přičemž místem poskytování
služby je pronajatá část budovy Jezuitské koleje, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
(o celkové maximální pronajaté výměře podlahové plochy 340 m2, kdy cena za 1m2
podlahové plochy za 1 rok nepřesáhne 200 Kč + DPH);
bere na vědomí
uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 0820-13-P03.

32

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R16/13

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 15 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ
49562827, dle přílohy č. 0817-13-P01;
2. dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace,
IČ 70851042, dle přílohy č. 0817-13-P02;
3. dodatek č. 18 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0817-13-P03.
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33

Veřejná zakázka "Zajištění vzdělávacích kurzů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R16/13

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem Zajištění
vzdělávacích kurzů dle přílohy č. 0821-13-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
předběžného oznámení k veřejné zakázce "Zajištění vzdělávacích kurzů" v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 30.08.2013.

34

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R16/13

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje uvedený v příloze č. 0822-13-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje uvedený v příloze č. 0822-12-P03;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb:
a) k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje dle přílohy č. 0822-13P04a,
b) k udělení Mimořádného uznání za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb dle
přílohy č. 0822-13-P04b;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 pěti pracovníkům po
10.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje
uvedeným v příloze č. 0822-12-P05.

35

Veřejná zakázka „Upgrade řídícího systému a doplnění sledování úniků vody ve
Správní budově č. 21“ - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R16/13

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Upgrade řídicího
systému a doplnění sledování úniků vody ve Správní budově č. 21" dle přílohy č. 0792-13P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Jih, IČ 25908898,
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Jih, IČ 25908898, dle přílohy č. 0792-13-P03,
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3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
943/3/010/08/04/13-01/08/13 "Upgrade řídícího systému měření a regulace (MaR) a
doplnění sledování úniků vody (Měření a regulace a Ústřední vytápění a chlazení) - správní
budova č. 21 dle přílohy č. 0792-13-P05.

36

Veřejná zakázka "Jazykové vzdělávání pro zaměstnance KÚZK a uvolněné zastupitele
2013-2016"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R16/13

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Jazykové vzdělávání pro
zaměstnance KÚZK a uvolněné zastupitele 2013-2016" dle přílohy č. 0791-13-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč Mgr. Kateřina Klímková, se sídlem
Budovatelská 4809, 760 05 Zlín, IČ 76436225;
2. uzavření smlouvy s uchazečem Mgr. Kateřina Klímková, se sídlem Budovatelská 4809,
760 05 Zlín, IČ 76436225, dle přílohy č. 0791-13-P03.

37

Zajištění podpory a rozvoje aplikace pro řízení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R16/13

schvaluje
1. uzavření Smlouvy na technickou podporu licencí softwaru nástroje pro řízení projektů
mezi Zlínským krajem a společností ITEG a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
4 - Nusle, IČ 27149137, dle přílohy č. 0793-13-P03,
2. předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „Upgrade
nástroje pro řízení projektů a zajištění jeho podpory“ dle přílohy č. 0793-13-P02.

38

Partnerství v projektu "Spokojení rodiče - spokojené děti"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R16/13

schvaluje
Prohlášení o partnerství Zlínského kraje v projektu "Spokojení rodiče - spokojené děti",
realizovaného společností Montessori Zlín o. s., dle přílohy č. 0789-13-P02.
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40

Změna smluvního vztahu - poskytování pracovnělékařských služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R16/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování závodní preventivní péče mezi Zlínským
krajem a společností MEDICIPRAX Zlín s. r. o., IČ 29284830, dle přílohy č. 0795-13-P01.

41

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R16/13

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve dnech
konání domácích ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové sezoně 2013/2014
v době od 16:00 hod. do 21:00 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele v termínu do 07.10.2013 organizačně zabezpečit
umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje,
budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové
sezoně 2013/2014.

42

Směrnice SM/75/01/13 - Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R16/13

schvaluje
směrnici SM/75/01/13 - Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje ve znění
přílohy č. 0790-13-P01.

43

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OTIS a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R16/13

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
OTIS, a. s., IČ 42324254, se sídlem J. Opletala 1279, 690 02 Břeclav, dle přílohy č. 082913-P01.
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44

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 25.09.2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R16/13

schvaluje
návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 25.09.2013
uvedený v příloze č. 0800-13-P02.

45

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatky investičních
záměrů, změna investičního fondu a závazných ukazatelů na rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R16/13

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
947/3/170/164/05/13-01/08/13 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK – vozidla RV a referentské vozidlo" o
celkových nákladech 2.991.000 Kč, dle přílohy č. 0815-13-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
946/3/170/163/04/13-01/08/13 na akci „ZZS ZK – Pořízení sanitních vozidel včetně
technologického vybavení“ o celkových nákladech 17.710.000 Kč, dle přílohy č. 0815-13P03;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0815-13-P04;
4. navýšení příspěvku na provoz na rok 2013 o 1.600.000 Kč na konečnou výši 157.675.000
Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137,
dle přílohy č. 0815-13-P05;
5. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2013 o 1.600.000 Kč na
konečnou výši 135.800.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0815-13-P06.

46

Sociální služby - dodatek č. 1 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R16/13

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
929/3/100/125/03/13 - 01/08/13 s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov
pro seniory Nezdenice, oprava střechy a doteplení části střechy" dle přílohy č. 0816-13-P02;
2. poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště
IČ 00092096, ve výši 1.938.000 Kč, na rok 2013 dle přílohy č. 0816-13-P03;
3.uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu "Transformace pobytových
sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město" mezi Zlínským krajem a
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, se sídlem K
majáku 5001, 761 23 Zlín, dle přílohy č. 0816 -13-P04;
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ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí v termínu do 31.05.2014 předložit Radě Zlínského kraje
návrh rozpočtového opatření č. ZZK, které bude navrhovat zapojení příjmů z pojistného
plnění přijatého na účet kraje od pojišťovny v roce 2013 a 2014 v souvislosti s pojistnou
událostí na objektech Domova pro seniory Nezdenice, začleněného do příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, ve prospěch navýšení výdajů
rozpočtu ORJ 100 Odbor sociálních věcí určených na příspěvky pro příspěvkové organizace
(ORG 9100).

47

Školství - projektové a finanční rámce OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R16/13

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu:
a) "SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie" dle přílohy č. 0808-13-P02;
b) "SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova" dle přílohy
č. 0808-13-P03;
2. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle příloh č. 0808-13-P02 až č. 0808-13-P03, v
souladu s ust. čl. 7, bod 26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2013 dle přílohy č. 0808-13-P04;
ukládá
příspěvkovým organizacím Zlínského kraje ve spolupráci s Odborem investic předložit ke
schválení Radě Zlínského kraje v termínu do 09.09.2013 investiční záměr na akci "SŠ
hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova" příspěvkové
organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832;
souhlasí
s podáním projektových žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní
prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v souladu s
předkládanými projektovými a finančními rámci a pravidly OPŽP, v termínu do 31.08.2013.

Zlín 26. srpna 2013

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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