R04/14

R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 4. zasedání dne 17.02.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R04/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0167-14-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0005/R01/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá navýšení odvodu
prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 3.852.000 Kč v termínu do 15.02.2014 na
celkovou výši 21.033.000 Kč.“ - na termín plnění 10.03.2014;
2. usnesení č. 0093/R03/14 - bod 4a) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do
17.02.2014 dodatek k investičnímu záměru č. 0744/3/120/001/11/10-04/09/13 na akci
KORIS - kompletní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském
kraji.“ - na termín plnění 10.03.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R04/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) hokejovým turné HC BBSS po Ruské republice 2014 pořádaným Hokejovým clubem
BBSS, IČ 40994961, v roce 2014;
2) pietním aktem na Vařákových pasekách pořádaným obcí Lačnov, IČ 00303968, v roce
2014;
3) 13. ročníkem Zlínského tanečního festivalu pořádaným Tanečním klubem FORTUNA,
občanské sdružení, IČ 48472166, v roce 2014;
4) 7. ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové pořádaným Divadelním spolkem
Kroměříž, IČ 27035018, v roce 2014;
5) 37. ročníkem akce "Dopravní soutěž mladých cyklistů" pořádaným Domem dětí a
mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442, v roce 2014;
6) putovní výstavou fotografií nazvanou "Jsem tvůj soused" pořádanou Sociálními službami
Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Sociálními službami pro osoby se zdravotním
postižením příspěvková organizace, IČ 70850917, Sociálními službami Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, v roce 2014;
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schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 25.000 Kč Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, na
pořádání putovní výstavy fotografií nazvanou "Jsem tvůj soused", v roce 2014;
2) ve výši 50.000 Kč Ovocnářské unii Moravy a Slezska, IČ 26664003, na pořádání tradiční
odborné ovocnářské akce „Ovocnářský seminář Skalský Dvůr“ v roce 2014;
3) ve výši 30.000 Kč Asociaci soukromého zemědělství okresu Vsetín, IČ 22823760, na
realizaci odborného tematického zájezdu po horských zemědělských farmách v Rakousku v
roce 2014;
4) ve výši 20.000 Kč Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod, p. o., IČ 00055107, na
pořádání Krajské soutěže odborných dovedností žáků s mezinárodní účastí oborů Malíř a
Opravář zemědělských strojů v roce 2014;
5) ve výši 40.000 Kč Středomoravskému sdružení orientačních sportů, IČ 01607171, na
pořádání závodu sprintových štafet 19. Akademického mistrovství světa v orientačním běhu
pořádaného v Kroměříži v roce 2014;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci ve výši 100.000 Kč
Hokejovému clubu BBSS, IČ 40994961, na pořádání hokejového turné HC BBSS po Ruské
republice 2014.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0146-14-P02, za podmínky vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest
jako určené organizace, s těmito dispozicemi podle Závazných podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce ev. č. ISPROFIN: 222232 0007 a 222D232000018;
2. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ
63080303, dle přílohy č. 0146-14-P03, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako určené
organizace, s těmito dispozicemi podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci ev. č. ISPROFIN: 222232 0007;
3. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Zlín, Kúty 3967, IČ 46900918, dle
přílohy č. 0146-14-P04, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
jako správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako určené organizace, s těmito
dispozicemi podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ev. č.
ISPROFIN: 222232 0007;
4. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2014, dle přílohy č. 0146-14-P05;
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schvaluje
uzavření dohody o zániku závazku mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK,
a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle přílohy č. 0146-14P06.
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Kultura - 14|15 Baťův institut - dodatek č. 1 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R04/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1000/3/090/060/11/13 - 01/02/14 na akci "14|15 Baťův institut, p. o., Zlín - doplnění interiéru
v 5. NP budovy 15", dle přílohy č. 0139-14-P01;
2. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ
72563346, na rok 2014, dle přílohy č. 0139-14-P02;
3. odpisový plán příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, na rok 2014, dle
přílohy č. 0139-14-P03.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R04/14

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1007/3/150/382/01/14 na
akci "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen", dle přílohy č.
0150-14-P01;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 944/3/150/353/04/13 - 01/02/14 na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba
odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603", dle přílohy č. 0150-14-P02;
b) č. 878/3/150/330/05/12 - 02/02/14 na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - modernizace
vybavení centra odborného vzdělávání", dle přílohy č. 0150-14-P03;
c) č. 882/3/150/334/05/12 - 02/02/14 na akci "SŠ-COPT Kroměříž - modernizace
technologického vybavení", dle přílohy č. 0150-14-P04;
d) č. 979/3/150/362/07/13 - 01/02/14 na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín Energetické úspory SOŠ Slavičín", dle přílohy č. 0150-14-P05;
e) č. 800/3/150/296/08/11 - 02/02/14 na akci "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín realizace úspor energie - internát", dle přílohy č. 0150-14-P06;
f) č. 846/3/150/313/02/12 – 02/02/14 akce „Gymnázium Otrokovice – realizace úspor
energie“ dle přílohy č. 0150-14-P07;
3. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle
přílohy č. 0150-14-P08;
b) příspěvkové organizace SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č.
0150-14-P09;
c) příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,
dle přílohy č. 0150-14-P10;
d) příspěvkové organizace Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, dle přílohy č. 0150-14-P11;
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e) příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ
46276327, dle přílohy č. 0150-14-P12;
f) příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, dle přílohy č. 0150-14P13;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na realizaci akce "Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen", dle přílohy č. 0150-14-P14,
za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, na realizaci
akce "SŠ-COPT Kroměříž - modernizace technologického vybavení", dle přílohy č. 0150-14P15, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
5. Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na akci
"Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín, dle přílohy č.
0150-14-P16, za podmínky schválení navýšení investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského
kraje;
b) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na realizaci akce "SOŠ J.
Sousedíka Vsetín - modernizace vybavení centra odborného vzdělávání", dle přílohy č.
0150-14-P17, za podmínky schválení navýšení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
6. rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2014, dle přílohy č. 0150-14-P18;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace:
a) ve výši 10.000.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, na realizaci akce „Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební
úpravy kotelen";
b) ve výši 2.572.000 Kč příspěvkové organizaci SŠ COPT Kroměříž, p. o., IČ 00568945, na
realizaci akce " SŠ-COPT Kroměříž – Modernizace technologického vybavení";
2. navýšení investiční dotace:
a) o 726.240 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";
3. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 7.334.000 Kč s příspěvkovou organizací SŠ COPT Kroměříž, p. o., IČ 00568945,
na realizaci akce "SŠ-COPT Kroměříž – Modernizace technologického vybavení ", dle
přílohy č. 0150-14-P19;
b) ve výši 11.399.000 Kč s příspěvkovou organizací SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, p. o.,
IČ 00845060, na realizaci akce "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných
učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603", dle přílohy č. 0150-14-P20;
4. uzavření dod. č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje, ve výši 20.245.000 Kč, s příspěvkovou organizací Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín, IČ 46276327, na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín Energetické úspory SOŠ Slavičín", dle přílohy č. 0150-14-P21;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na realizaci akce
„Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen";
ukládá
odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 1.146.000 Kč.
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Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová I. etapa dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R04/14

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
847/3/100/110/02/12-02/02/14 s názvem: "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - I. etapa – DZP Zašová", dle přílohy č. 0147-14-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0037/2014, dle přílohy č. 0147-14-P03;
3. smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
mezi Zlínským krajem a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ 27295567, na akci "Domov pro seniory Luhačovice", dle přílohy č. 0147-14-P04;
4. smlouvu o připojení k distribuční soustavě plynárenského zařízení a úhradě nákladů s tím
souvisejících mezi Zlínským krajem a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem, IČ 27295567, na akci "ZZS ZK výjezdové stanoviště Rožnov pod
Radhoštěm", dle přílohy č. 0147-14-P05;
5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě a úhradě nákladů s ní souvisejicích mezi Zlínským krajem a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci "ZZS ZK
výjezdové stanoviště Rožnov pod Radhoštěm", dle přílohy č. 0147-14-P06.
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Veřejná zakázka "Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Stavební práce a
dodávka vnitřního vybavení"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R04/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce a dodávku interiéru s názvem „DS Rožnov pod
Radhoštěm - Stavební práce a dodávka vnitřního vybavení" formou otevřeného nadlimitního
řízení, dle příloh č. 0151-14-P01 až č. 0151-14-P22;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky – Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Aleš Houserek,
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková,
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3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Jitka Hlavačková
Ph.D, MBA, Ing. David Neulinger, Jan Vrbka, a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing.
František Mikeštík, Ing. Jitka Václavíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý;
zm ocňuje
na základě mandátní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13,
615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem
úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „DS Rožnov pod Radhoštěm Stavební práce a dodávka vnitřního vybavení" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0151-14-P23.
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Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R04/14

schvaluje
1. dodatek investičního záměru č. 3 akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
871/3/120/02/04/12-03/02/14 „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení IVVS
ZK“, dle přílohy č. 0143-14-P02 o celkových nákladech akce 110.111 tis. Kč;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0036/2014, dle přílohy č. 0143-14-P04;
3. uzavření Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu, uzavírané mezi Zlínským krajem a
městem Vizovice, se sídlem ve Vizovicích, Masarykovo náměstí 1007, IČ 00284653, dle
přílohy č. 0143-14-P03.
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Příspěvkové organizace - cílové odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R04/14

schvaluje
1. upravený model motivace ředitelů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0144-14-P01;
2. úkoly a částky cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací na rok 2014, dle příloh
č. 0144-14-P02 až č. 0144-14-P06.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R04/14

stanovuje
s účinností od 01.03.2014:
1. plat paní Jitce Březíkové, ředitelce Domova na Dubíčku, příspěvkové organizace, IČ
70850968, dle přílohy č. 0145-14-P01;
2. plat panu JUDr. Josefovi Valentovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, příspěvkové organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0145-14-P02.
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Odměny neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva
Zlínského kraje s účinností od 01.04.2014 ve výši dle přílohy č. 0142-14-P01.
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Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu
čtyř let tyto osoby:
1. Bc. Zuzana Zlámalová, bytem Havlíčkova 630, 763 02 Zlín;
2. Andrea Záhořáková, bytem Veselá 231, 763 15 Slušovice;
3. Ing. Pavel Dohnal, bytem Komenského 280, 763 16 Fryšták.
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Zapojení volných finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R04/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0032/2014, dle přílohy č. 0126-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2014 dle přílohy č.
0126-14-P03.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R04/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemku p. č. 1917/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Jasenka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 890-284/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
2. zřízení práva pro oprávněného SychrovNET s. r. o., se sídlem Bratří Hlaviců 89, PSČ 755
01 Vsetín, IČ 26827921, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemcích p. č. 2487, p. č. 14716/1,
oba ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickými plány č.
6477-175/2012 a č. 6527-255/2012, které budou nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 3.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - VTL plynovodu v pozemcích p. č. 3653/3,
ostatní plocha/silnice a p. č. 1999/3, vodní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1783-94/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN
včetně dvou opěrných bodů (sloupů), zemního vedení NN a uzemnění k trafostanici a to na
pozemcích p. č. 959/14, p. č. 959/21, p. č. 959/23, p. č. 1028/1, p. č. 1028/6, p. č. 1028/32,
p. č. 1028/34, p. č. 1028/35, p. č. 1028/36, vše ostatní plocha, v k. ú. Kostelany, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 456-301_1/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN včetně dvou opěrných
bodů (sloupů), zemního vedení NN a uzemnění k trafostanici,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 59.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 6361/1,ostatní plocha/silnice, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3008-33_4/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
6. uzavření smlouvy o zprostředkování úplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví
Zlínského kraje s AGENTUROU ZVONEK CZ, s. r. o., IČ 26227967, se sídlem ve Zlíně, Pod
Nivami 330, PSČ 760 01, dle přílohy č. 0122-14-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Chudárka
Michala, bytem Březolupy 128, PSČ 687 13 Březolupy a Mgr. Chudárkové Ilony, bytem
Filmová 321, PSČ 760 01 Zlín - Kudlov, strpět:
- umístění tělesa silnice č. II/497 na pozemku p. č. 4823/19, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Březolupy, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou tohoto tělesa silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 125 Kč;
2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti
Šatrana Zdeňka, bytem Kelč 378, PSČ 756 43 Kelč, strpět:
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- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 295/5, orná půda a p. č.
285/3, orná půda, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami vodovodního řadu,
na dobu existence stavby;
3. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti
města Kelč, se sídlem Kelč 5, PSČ 756 43 Kelč, IČ 00303925, strpět:
- umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1319, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami vodovodního řadu,
na dobu existence stavby;
souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, a to:
a) osobního automobilu Škoda Octavia, reg. značka 2Z1 2400, inv. číslo 6444400057, poř.
cena 612.200 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření příspěvkové organizace
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327,
b) osobního automobilu Škoda Fabia Combi, reg. značka 1Z4 4285, inv. číslo 6444400053,
poř. cena 372.391 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198,
c) osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značka 1Z4 4286, inv. číslo 6444400055, poř.
cena 332.491 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření příspěvkové organizace Tauferova
střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1171-2069/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Morkovice - Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 1395/86, ostatní plocha, o výměře 429 m 2,
od města Morkovice-Slížany, Náměstí 115, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ 00287504;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4602-229/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 7190/30, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 7190/31, ostatní plocha, o výměře 139 m 2,
od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
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3. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 53-37/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hostějov:
- p. č. 424/5, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 424/6, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
od obce Hostějov, Hostějov 3, 687 41 Medlovice, IČ 00362166;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice:
- p. č. 5375/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště:
- p. č. 3849/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice u Napajedel:
- p. č. 189/54, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Šarovy:
- p. č. 459/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2786/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 698/31, ostatní plocha,
- p. č. 698/58, ostatní plocha,
- p. č. 698/63, ostatní plocha,
- p. č. 698/71, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 259-165/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- p. č. 2194/14, ostatní plocha, o výměře 402 m 2,
od města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 121-52/2005,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic:
- p. č. 43/4, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
od obce Střížovice, se sídlem Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ 00287784;
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12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- p. č. 240/5, ostatní plocha,
- p. č. 240/6, ostatní plocha,
- p. č. 243/2, ostatní plocha,
- p. č. 243/3, ostatní plocha,
- p. č. 244/2, ostatní plocha,
- p. č. 630/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Blazice, se sídlem Blazice 70, 768 61 Blazice, IČ
47930292;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2216/24, ostatní plocha,
- p. č. 2216/29, ostatní plocha,
- p. č. 2216/30, ostatní plocha,
- p. č. 2216/32, ostatní plocha,
- p. č. 2216/33, ostatní plocha,
- p. č. 2216/36, ostatní plocha,
- p. č. 2216/41, ostatní plocha,
- p. č. 2216/42, ostatní plocha,
- p. č. 2216/45, ostatní plocha,
- p. č. 2216/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Troubky-Zdislavice, se sídlem Troubky 10, 76802
Troubky-Zdislavice, IČ 00287822;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče:
- p. č. 860/9, ostatní plocha,
- p. č. 860/18, ostatní plocha,
- p. č. 860/19, ostatní plocha,
- p. č. 860/20, ostatní plocha,
- p. č. 860/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, se sídlem Náměstí 5, 75643 Kelč, IČ 00303925;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy:
- p. č. 250/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 780/100, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 1751/270, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2194 od České zbrojovky a. s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01
Uherský Brod, IČ 46345965, za cenu ve výši 15.920 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec, a k. ú. Komňa:
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- p. č. 5427/40, ostatní plocha,
- p. č. 5427/72, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 77 od Jaroslava Machaly, bytem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod
za cenu ve výši 2.100 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hluk:
- p. č. 3003/85, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3519 od Ing. Ladislava Malůška, bytem Františka Kokeše 1057, 768 24
Hulín za cenu ve výši 1.050 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského Brodu:
a)
- p. č. 6296/11, ostatní plocha,
- p. č. 6296/17, ostatní plocha,
- p. č. 6296/21, ostatní plocha,
- p. č. 6296/23, ostatní plocha,
- p. č. 6296/27, ostatní plocha,
- p. č. 6296/42, ostatní plocha,
- p. č. 6296/53, ostatní plocha,
- p. č. 6296/57, ostatní plocha,
- p. č. 6296/74, ostatní plocha,
- p. č. 6296/86, ostatní plocha,
- p. č. 6296/90, ostatní plocha,
- p. č. 6296/100, ostatní plocha,
- p. č. 6296/116, ostatní plocha,
- p. č. 6296/122, ostatní plocha,
- p. č. 6296/127, ostatní plocha,
- p. č. 6296/155, ostatní plocha,
- p. č. 6296/160, ostatní plocha,
- p. č. 6296/162, ostatní plocha,
- p. č. 6296/175, ostatní plocha,
- p. č. 6296/178, ostatní plocha,
- p. č. 6296/185, ostatní plocha,
- p. č. 6296/200, ostatní plocha,
- p. č. 6296/204, ostatní plocha,
- p. č. 6296/209, ostatní plocha,
- p. č. 6327/8, ostatní plocha,
- p. č. 6327/15, ostatní plocha,
- p. č. 6327/24, ostatní plocha,
- p. č. 6327/25, ostatní plocha,
- p. č. 6327/28, ostatní plocha,
- p. č. 6327/37, ostatní plocha,
- p. č. 6327/38, ostatní plocha,
- p. č. 6327/42, ostatní plocha,
- p. č. 6327/43, ostatní plocha,
- p. č. 6327/45, ostatní plocha,
- p. č. 6327/66, ostatní plocha,
- p. č. 6327/72, ostatní plocha,
- p. č. 6327/74, ostatní plocha,
- p. č. 6327/81, ostatní plocha,
- p. č. 6327/84, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1544 od ZEMASPOL Uherský Brod a. s., se sídlem U Korečnice 1770,
688 01 Uherský Brod, IČ 25509985, za cenu ve výši 74.500 Kč;
b)
- p. č. 6296/29, ostatní plocha,
- p. č. 6296/80, ostatní plocha,
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- p. č. 6296/164, ostatní plocha,
- p. č. 6327/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 831 od Petra Jančaříka, bytem Šumice 132, 687 31 Šumice za cenu ve
výši 9.600 Kč;
c)
- p. č. 6296/148, ostatní plocha,
- p. č. 6296/149, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 723 od Boženy Jančaříkové, bytem Šumice 132, 687 31 Šumice za
cenu ve výši 9.150 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/48, ostatní plocha,
- p. č. 2560/83, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1321 od Emilie Grasserové, bytem Lechowiczova 2841/17, 702 00
Ostrava a Oldřišky Olivkové, bytem Plk. Rajmunda Prchaly 278/81, 708 00 Ostrava za cenu
ve výši 650 Kč;
b)
- p. č. 2560/69, ostatní plocha,
- p. č. 2560/104, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 680 od Miroslavy Berkové, bytem Okružní 4567, 760 05 Zlín za cenu ve
výši 1.300 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 745/4, ostatní plocha,
- p. č. 1350/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 143 od Jana Cigánka, bytem Nivy I 2400, 760 01 Zlín za cenu ve výši
3.040 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- p. č. 69/4, ostatní plocha, spoluvlastnický podíl id.1/2,
zapsaného na LV č. 6 od Ferdinanda Netopila, bytem Vítězství 1051, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 150 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 5601 od Pavla Solaře, bytem Husova 165/5, 602 00 Brno za cenu ve
výši 3.000 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8258/50, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 378 od Vladimíra Křenka, bytem Velké Karlovice 999, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 6.150 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
- p. č. 2051/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1149 od Marie Larišové, bytem Schwaigrova 1910/6, 700 30 Ostrava za
cenu ve výši 1.720 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště:
- p. č. 725/3, ostatní plocha,
- p. č. 726/14, ostatní plocha,
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- p. č. 726/15, ostatní plocha,
- p. č. 1683/10, ostatní plocha,
- p. č. 1683/11, ostatní plocha,
- p. č. 1683/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1273 od VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 44962185, za cenu ve výši 77.800 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic:
- p. č. 993/35, ostatní plocha,
- p. č. 993/37, ostatní plocha,
- p. č. 993/117, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 962 od ZEMASPOL Uherský Brod a. s., se sídlem U Korečnice 1770,
688 01 Uherský Brod, IČ 25509985, za cenu ve výši 3.600 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 1642/21, lesní pozemek,
zapsaného na LV č. 1970 od Martina Kašpara, bytem Okružní 593, 763 21 Slavičín za cenu
ve výši 4.400 Kč;

II. předat nemovité věci uvedené:
- v bodě A. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137;
- v bodech A. 2. - 16. a B. 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;

III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0167/Z07/13 ze dne 25.09. 2013 – písm. B., bod 16., písm. b);
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 –bod I. g) první a třetí odrážka;
- č. 0529/Z18/07 ze dne 20.06.2007 – bod I. uu).
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
obdarovaný:
1. pozemku:
- p. č. 2155/6, ostatní plocha, o výměře 2527 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 254-79/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Luhačovice a k. ú. Řetechov, do vlastnictví města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČ 00284165;
2. pozemků
- p. č. 1142/1, ostatní plocha, o výměře 38 m2,
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- p. č. 1044/37, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 601-197/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Huštěnovice, do vlastnictví obce Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ
00290971;
3. pozemků
- p. č. 6452/8, ostatní plocha, o výměře 336 m2,
- p. č. 7167/8, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
- p. č. 7167/5, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4602-229/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00291463;
4. pozemků:
- p. č. 422/2, ostatní plocha, o výměře 181 m2,
- p. č. 422/3, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- p. č. 422/4, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 53-37/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hostějov, do vlastnictví obce Hostějov, Hostějov 3, 687 41 Medlovice, IČ 00362166;
5. pozemků:
- p. č. 2216/15, ostatní plocha,
- p. č. 2216/22, ostatní plocha,
- p. č. 2216/34, ostatní plocha,
- p. č. 2216/35, ostatní plocha,
- p. č. 2216/37, ostatní plocha,
- p. č. 2216/38, ostatní plocha,
- p. č. 2216/39, ostatní plocha,
- p. č. 2216/40, ostatní plocha,
- p. č. 2216/43, ostatní plocha,
- p. č. 2216/44, ostatní plocha,
- p. č. 2216/47, ostatní plocha,
- p. č. 2216/48, ostatní plocha,
- p. č. 2216/49, ostatní plocha,
- p. č. 2216/50, ostatní plocha,
- p. č. 2216/52, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 641 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky, do vlastnictví
obce Troubky-Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Troubky-Zdislavice, IČ 00287822;
6. pozemků:
- p. č. 565/5, ostatní plocha,
- p. č. 566/5, ostatní plocha,
- p. č. 566/6, ostatní plocha,
- p. č. 566/3, ostatní plocha,
- p. č. 566/4, ostatní plocha,
- p. č. 567/2, ostatní plocha,
- p. č. 567/3, ostatní plocha,
- p. č. 568/3, ostatní plocha,
- p. č. 568/4, ostatní plocha,
- p. č. 569/4, ostatní plocha,
- p. č. 569/5, ostatní plocha,
- p. č. 569/6, ostatní plocha,
- p. č. 569/7, ostatní plocha,
- p. č. 569/8, ostatní plocha,
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- p. č. 569/9, ostatní plocha,
- p. č. 569/10, ostatní plocha,
- p. č. 569/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 144 pro obec a k. ú. Blazice, do vlastnictví obce Blazice, Blazice
70, 768 61 Blazice, IČ 47930292;
7. pozemků:
- p. č. 43/3, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 721/2, ostatní plocha, o výměře 17 m2,
- p. č. 721/3, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 120-53/2005, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic, do vlastnictví obce Střížovice, Střížovice 55, 768 21
Kvasice, IČ 00287784;
8. pozemku:
- p. č. 868/3, ostatní plocha, o výměře 407 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 80-8022/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.
ú. Lhota u Kelče, do vlastnictví města Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;
9. pozemku:
- p. č. 908/23, ostatní plocha, o výměře 56 m2,
odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 112-8023/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k.
ú. Komárovice, do vlastnictví města Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující:
1. pozemku
- p. č. 4522/7, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště do vlastnictví COLORLAK, a. s., se sídlem Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686
03, IČ 49444964, za cenu 5.000 Kč ke které bude připočítána DPH v zákonné výši;
2. pozemku
- p. č. 733/30, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 214 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště do vlastnictví VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o., se sídlem Uherské Hradiště Jarošov, Pivovarská 542, PSČ 686 01, IČ 44962185, za cenu 7.350 Kč za podmínky
uzavření kupní smlouvy, kterou se převádí nemovité věci - pozemky p. č. 725/3, ostatní
plocha, p. č. 726/14, ostatní plocha, p. č. 726/15, ostatní plocha, p. č. 1683/10, ostatní
plocha, p. č. 1683/11, ostatní plocha a. p. č. 1683/22, ostatní plocha, zapsané na LV č. 1273
pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44962185, za cenu ve
výši 77.800 Kč do vlastnictví Zlínského kraje;

C. směnu pozemků včetně jejich součástí a příslušenství:
pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 1784, ostatní plocha, v hodnotě 500 Kč,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava,
za pozemek ve vlastnictví obce Žlutava, Žlutava č. p. 271, 763 61 Napajedla, IČ 00284734:
- p. č. 1506/33, ostatní plocha, v hodnotě 500 Kč,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žlutava;

II. předat nemovitou věc uvedenou:
- v bodě C. druhá odrážka 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.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R04/14

ukládá
Střední průmyslové škole Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín, IČ 00559482, za porušení
rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.561,45 Kč, dle Rozhodnutí
zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 2/2014, uvedené v příloze č.
0124-13-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu penále
za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, ve výši 17.648 Kč, dle přílohy
č. 0124-14-P05.
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Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R04/14

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 %;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0137-14-P03.
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Navýšení rozpočtu o finanční prostředky z nadačního příspěvku Nadace pojišťovny
Generali na realizaci projektu "Pachové ohradníky"- rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2014 dle přílohy č.
0138-14-P01.
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Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (odstranění nepoužitelných léčiv)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R04/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0029/2014, dle přílohy č. 0160-14-P01.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
1. informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 0161-14-P01
až č. 0161-14-P04;
2. zprávu o vyřešení dohadných položek za rok 2012 v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.
s., dle přílohy č. 0161-14-P05;
3. zprávu o konečné výši ztráty Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. za rok 2012, dle
přílohy č. 0161-14-P06;
4. předběžnou zprávu o výši a struktuře ztráty Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. za rok
2013, dle přílohy č. 0161-14-P07;
5. analýzu nárůstu počtu zaměstnanců v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s. od roku 2008
do roku 2013, dle přílohy č. 0161-14-P08;
6. reálný plán stabilizace Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., dle přílohy 0161-14-P09;
bere na vědomí
informaci o plnění Plánu stabilizace Krajské nemocnice T. Bati, a. s. k 31.12.2013, dle
přílohy č. 0161-14-P10.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání majetku ZK k
hospodaření a změna zřizovací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R04/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 16.12.2013, č. 1095/R24/13 - část bere na vědomí a
doporučuje, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 1234-13-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. předat k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, nemovitosti ve
vlastnictví Zlínského kraje nezapisované do katastru nemovitostí, a to:
a) stavbu zpevněných ploch, která je součástí pozemku p. č. 3242, zapsaném v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV
č. 5627 pro obec a k. ú. Vsetín,
b) stavbu oplocení, která je součástí pozemku p. č. 3243, zapsaném v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5627 pro
obec a k. ú. Vsetín;
2. schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0162-14-P03.
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Doprava - dodatky smluv s dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné
služby k zajištění dopravní obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše
Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 0130-14-P02;
b) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791,
IČ 45192120, dle přílohy č. 0130-14-P03;
c) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 0130-14-P04;
d) dodatek č. 14 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.,
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č. 0130-14-P05.
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Doprava - navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1) rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2014, dle přílohy č. 0131-14-P01;
2) uzavření dodatků č. 1 smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a všemi obcemi a městy Zlínského kraje, dle
vzoru schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2013, pod číslem usnesení
0226/Z10/13.

25

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími
městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0132-14-P02;
b) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0132-14-P03;
c) město Uherské Hradiště, IČ 00291471,dle přílohy č. 0132-14-P04.
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Doprava - dodatek č. 19 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 19 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0129-14-P01 a č.
0129-14-P02.

28

Projekt "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy" - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R04/14

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a:
1. statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 76140 Zlín, IČ 00283924, na
pozemku p. č. 26/2 zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Štípa dle přílohy č. 0128-14-P02;
2. obcí Spytihněv, se sídlem 763 64 Spytihněv, IČ 00284491, na pozemku p. č. 1446
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Spytihněv dle přílohy č. 0128-14-P03;
3. obcí Babice, se sídlem Babice 160, 687 03 Babice, IČ 00290777, na pozemku p. č.
1327/1 zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Babice u Uherského Hradiště dle přílohy č.
0128-14-P04;
4. obcí Vnorovy, se sídlem Hlavní 750, 69661 Vnorovy, IČ 00285480, na pozemku p. č. 19/1
zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. Vnorovy dle přílohy č. 0128-14-P05;
5. městem Strážnice, se sídlem náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice, IČ 00285315, na
pozemku p. č. 1725 zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. Strážnice na Moravě dle přílohy č. 012814-P06;
6. obcí Petrov, se sídlem Petrov 113, 696 65 Petrov, IČ 00285218, na pozemku p. č. 638/2
zapsaném na LV č. 1 pro k. ú. Petrov u Hodonína dle přílohy č. 0128-14-P07;
7. obcí Sudoměřice, se sídlem Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331, na
pozemku p. č.383/1 zapsaném na LV č. 1 pro k. ú. Sudoměřice dle přílohy č. 0128-14-P08;
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b) uzavření Smlouvy o umístění stavby mezi Zlínským krajem a městem Veselí nad
Moravou, se sídlem tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou, IČ 00285455, na
pozemku p. č. 3666/17 zapsaném na LV č. 10001 pro k. ú. Veselí-Předměstí dle přílohy č.
0128-14-P10;
c) uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 1051/8, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú.
Uherské Hradiště mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IC 00291471, dle přílohy č. 0128-14-P09.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R04/14

schvaluje
rozpočtové opaření č. RZK/0030/2014, dle přílohy č. 0157-14-P01.
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Školství - dodatky investičních záměrů Centra vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R04/14

schvaluje
1. dodatky č. 1 investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 994/3/150/375/09/13-01/02/14 na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Centra vzdělávání",
dle přílohy č. 0156-14-P01;
b) č. 990/3/150/371/08/13-01/02/14 na akci "Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod - Centra vzdělávání", dle přílohy č. 0156-14-P02;
c) č. 992/3/150/373/08/13-01/02/14 na akci "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem - Centra vzdělávání", dle přílohy č. 0156-14-P03;
d) č. 986/3/150/367/08/13-01/02/14 na akci "SPŠ Zlín - Centra vzdělávání", dle přílohy č.
0156-14-P04;
e) č. 996/3/150/377/09/13-01/02/14 na akci "SPŠS Vsetín - Centra vzdělávání". dle přílohy
č. 0156-14-P05;
f) č. 987/3/150/368/08/13-01/02/14 na akci "Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město - Centra vzdělávání", dle přílohy č. 0156-14-P06;
2. plány tvorby a použití investičních fondů na rok 2014:
a) příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský
Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0156-14-P08;
b) příspěvkové organizace SPŠ Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0156-14-P09;
f) příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790,
dle přílohy č. 0156-14-P10;
g) příspěvkové organizace SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, dle přílohy č. 0156-14-P11;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0033/2014 dle přílohy č. 0156-14-P07.
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Školství - podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R04/14

schvaluje
příspěvky na podporu řemesel pro krajské školy zřizované Zlínským krajem ve výši
2.125.800 Kč, dle přílohy č. 0159-14-P02.
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Podpora mládežnického sportu 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R04/14

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0035/2014, dle přílohy č. 0155-14-P01;
b) poskytnutí neinvestičních dotací na Podporu mládežnického sportu v členění:
1. „Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín“, IČ 00350834, ve výši
200.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika);
2. ATLETICKÝ KLUB V KROMĚŘÍŽI, IČ 18189181, ve výši 120.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (atletika);
3. AUTO KLUB Březolupy v AČR, IČ 62831950, ve výši 60.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (plochá dráha);
4. „Cyklo Bulis“, IČ 47935791, ve výši 80.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu
(cyklistika);
5. CYKLO MXM HULÍN, občanské sdružení, IČ 47934492, ve výši 40.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (cyklistika);
6. HC Uherské Hradiště, IČ 60370238, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
7. HC Valašské Meziříčí 2005, IČ 27005011, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
8. HOKEJOVÝ CLUB BBSS, IČ 40994961, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
9. KLUB BIATLONU BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, IČ 63414708, ve výši 40.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (biatlon);
10. Klub moderní gymnastiky Zlín, IČ 65792840, ve výši 20.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (moderní gymnastika);
11. Klub stolního tenisu Zlín, IČ 49157523, ve výši 20.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (stolní tenis);
12. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 110.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (nohejbal);
13. Plavecký klub Zlín, IČ 49157540, ve výši 65.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (plavání);
14. RUGBY CLUB Zlín, o.s., IČ 61715883, ve výši 55.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (rugby);
15. Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice, o.s., IČ 26985152, ve výši 30.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená);
16. SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., IČ 18189172, ve výši 200.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
17. Sportovní klub Biatlon Velké Karlovice, o.s., IČ 22672311, ve výši 20.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (biatlon);
18. Sportovní klub orientačního běhu Zlín, IČ 49157566, ve výši 70.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (orientační běh, horská kola);
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19. Sportovní klub Spartak Hulín, IČ 47935375, ve výši 150.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
20. T.J. Sokol Nedakonice, IČ 61703664, ve výši 30.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
21. Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČ 22848410, ve výši 100.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání);
22. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, ve výši 30.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (gymnastika, tanec);
23. Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ 00530719, ve výši 120.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (sportovní gymnastika);
24. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 40.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (kolová, krasojízda);
25. Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s., IČ 18188532, ve výši 180.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená, stolní tenis, karate);
26. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 75.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika);
27. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, ve výši 80.000 Kč na
činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, kanoistika, kuželky);
28. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (tenis);
29. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (tenis);
30. TITAN sport club, o.s., IČ 43960693, ve výši 20.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (triatlon);
31. TJ Mařatice–Východ, IČ 61704431, ve výši 30.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
32. TJ MEZ Vsetín, IČ 00533815, ve výši 40.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (florbal);
33. TJ SLAVIA Kroměříž, IČ 18188362, ve výši 100.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (basketbal);
34. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 80.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (orientační běh);
35. TJ Sokol Nový Hrozenkov, IČ 64123201, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (vzpírání);
36. TJ SPORT CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, ve výši 50.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lyžování, volejbal, šachy, cyklistika);
37. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 40.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (potápění);
38. VK AUSTIN Vsetín, IČ 49563254, ve výši 70.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (volejbal);
39. Volejbalový sportovní klub Staré Město, o.s., IČ 48491977, ve výši 80.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (volejbal);
40. VRV TEAM, o.s., IČ 22718532, ve výši 40.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (cyklistika);
41. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, ve výši 150.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (hokej, krasobruslení);
42. Zlínský krajský atletický svaz, IČ 70927961, ve výši 25.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (atletika);
43. „Zlínský plavecký klub“, IČ 22865047, ve výši 110.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (plavání);
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na Podporu
mládežnického sportu v členění:
1. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
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2. FC Slovácko o.s., IČ 22761209, ve výši 2.100.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (fotbal);
3. FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 450.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (fotbal);
4. FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 250.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
5. Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE, IČ 70289361, ve výši 300.000 Kč na činnost
a rozvoj mládežnického sportu (florbal);
6. Fotbalový club Zlín, IČ 67008127, ve výši 2.100.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
7. Handball club Zlín, IČ 49157582, ve výši 600.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
8. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 550.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (házená);
9. HC PSG Zlín, o.s., IČ 00531928, ve výši 2.000.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického
sportu (lední hokej);
10. SK Baťov 1930 o.s., IČ 22769285, ve výši 225.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal);
11. SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN, IČ 15530841, ve výši 350.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (basketbal);
12. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 360.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (atletika, házená, aerobik, veslování);
13. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 195.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (plavání, házená, skoky na trampolíně, severská kombinace, běh a
skoky na lyžích);
14. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 500.000 Kč na činnost a
rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal);
15. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, IČ 22676759, ve výši 1.400.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (lední hokej);
16. Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ 00567931, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (volejbal);
17. Zlínský krajský fotbalový svaz, IČ 70935882, ve výši 300.000 Kč na činnost a rozvoj
mládežnického sportu (fotbal).
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Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) rozpočtové opatření ZZK/0008/2014 dle přílohy č. 0163-14-P05,
2) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 500.000 Kč se subjektem Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ
70850852, na financování provozu v roce 2014, dle přílohy č. 0163-14-P03.
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Sociální služby - předání majetku ZK k hospodaření a dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. předat k hospodaření Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizaci, se sídlem
Leoše Janáčka 380, 763 26 Luhačovice, IČ 70850909, pozemek p. č. 14/2 - zahrada,
pozemek p. č. 2875 - ostatní plocha, pozemek p. č. 2841/1 - zahrada a pozemek p. č.
2841/2 - zahrada, vše zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 11518 pro obec Luhačovice a k. ú. Luhačovice;
2. schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Luhačovice, příspěvkové
organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0164-14-P01.
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Veřejná zakázka "Zajištění vzdělávacích kurzů II" - Odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R04/14

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Zajištění
vzdělávacích kurzů II", dle přílohy č. 0165-14-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit všechny potřebné úkony související s realizací
předběžného oznámení k veřejné zakázce "Zajištění vzdělávacích kurzů II" v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v termínu do 21.02.2014.
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Investiční záměr - "Upgrade systému Měření a Regulace v budově 21", uzavření
dodatku č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R04/14

schvaluje
1. dodatek č. 2 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. 0133-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0031/2014 dle přílohy č. 0133-14-P03.

38

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 6 k nájemní smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R04/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední
průmyslovou školou Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle
přílohy č. 0136-14-P01.
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39

Roční zpráva o realizaci Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací
ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R04/14

bere na vědomí
1. Roční zprávu o realizaci Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací ZK
za rok 2013, dle přílohy č. 0135-14-P02;
2. Plán aktivit na rok 2014, dle přílohy č. 0135-14-P03.

40

Zdravotnictví - uzavření licenční smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R04/14

schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a společností T-MAPY spol. s r. o., se
sídlem v Hradci Králové, Špitálská 150, PSČ 500 03, IČ 47451084, dle přílohy č. 0168-14P02.

41

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 19.03.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R04/14

schvaluje
návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 19.03.2014
uvedený v příloze č. 0140-14-P02.

42

Zdravotnictví - poskytnutí úvěrů nemocnicím založeným Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R04/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, ve výši 140.000.000 Kč s dobou
splatnosti k 30.04.2019 dle přílohy č. 0169-14-P04;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, ve výši 20.000.000 Kč s dobou splatnosti k
31.03.2019 dle přílohy č. 0169-14-P05;
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c) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, ve výši 20.000.000 Kč s dobou splatnosti k 31.12.2016
dle přílohy č. 0169-14-P06;
d) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2014 dle přílohy č. 0169-14-P07.

Zlín 17. února 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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