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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 10. zasedání dne 19.05.2014

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R10/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy
č. 0472-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0340/R09/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru investic v termínu do
19.05.2014 zpracovat Závěrečnou zprávu projektů "Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová - VI. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční" a „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – III. etapa – CHB Vsetín Luh vč. vypořádání
smluvních vztahů a vyúčtování nákladů a zdrojů akcí.“ - na termín plnění 23.06.2014.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R10/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) Rybářskými závody pro mládež pořádanými Moravským rybářským svazem, místní
organizace, IČ 00547964, v roce 2014;
2) Zlínskými tenisovými dny pořádanými Tenisovým klubem SK Zlín, IČ 44119127, v roce
2014;
3) 30. ročníkem rybářských závodů pro děti i dospělé pořádaným Moravským rybářským
svazem, o. s., místní organizace Nedakonice, IČ 00548154, v roce 2014;
4) VII. mezinárodní konferencí "Obuv v historii" pořádanou Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o., IČ 0089982, v roce 2014;
5) XVIII. ročníkem mezinárodní konference TRANSPORT pořádaným Sdružením pro rozvoj
Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, v roce 2014;
6) XI. České fórum pořádané Evropským parlamentem mládeže v České republice, IČ
69056765, v roce 2014 v Kroměříži;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, místní organizace, IČ 00547964, na
pořádání Rybářských závodů pro mládež v roce 2014;
2) ve výši 10.000 Kč Tenisovému klubu SK Zlín, IČ 44119127, na pořádání Zlínských
tenisových dnů v roce 2014;
3) ve výši 10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace Nedakonice,
IČ 00548154, na pořádání 30. ročníku rybářských závodů pro děti i dospělé v roce 2014;
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4) ve výši 20.000 Kč TJ Slovanu Luhačovice, IČ 46308032, na účast žákovských výběrů
Zlínského krajského svazu orientačního běhu na Vyzývacím poháru v České Třebové a na
Mistrovství České republiky štafet a klubů v Plzni v roce 2014;
5) ve výši 20.000 Kč Českému svazu házené, IČ 00548979, na pořádání Festivalu
miniházené Zlínským krajským svazem házené v Zubří v roce 2014;
b) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Daliboru Sekyrovi, bytem Pod
Kameněm 375, 756 63 Krhová, na účast dcery Adély na Mistrovství světa juniorů
hendikepovaných atletů v roce 2014 v Anglii;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0098/2014, dle přílohy č. 0451-14-P02.

3

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R10/14

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014, dle přílohy č. 0438-14-P01.

4

Majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s vyřazením nemovitého majetku ve
vlastnictví Zlínského kraje, spočívajícího v odstranění stavby zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro
obec Holešov a k. ú. Holešov:
- budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. 2760/27;
schvaluje
prominutí dluhu ve výši 85.001,80 Kč s příslušenstvím, který má vůči Zlínskému kraji Renata
Černochová, bytem Kocanda 547, 760 01 Zlín, nezl. Eliška Černochová, bytem Kocanda
547, 760 01 Zlín a nezl. Michala Černochová, bytem Kocanda 547, 760 01 Zlín, vzniklý z
titulu odpovědnosti zemřelého Bohumila Černocha, zemř. dne 10.08.2013, posledně bytem
Podvesná IX/6176, 760 01 Zlín, za škodu způsobenou Zlínskému kraji při pádu ultralehkého
letounu Corsair poznávací značky OK – SUR 11 dne 10.08.2013;
ukládá
vedoucí Odboru koordinace rozvojových aktivit nejpozději do 07.07.2014 zpracovat dohodu
o prominutí dluhu ve výši 85.001,80 Kč s příslušenstvím dle schvalovací části tohoto
usnesení.
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5

Smluvní a majetkoprávní vztahy - dodatek smlouvy se společností Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R10/14

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), v platném znění, ke změně
koncesní smlouvy, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IĆ 49451871, dle přílohy
č. 0444-14-P02;
2. uzavření dodatku č. 3 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, IĆ 49451871, dle přílohy
č. 0444-14-P03.

6

Dotace KNTB, a. s., na nezdravotnický materiál pro řešení mimořádných událostí a
krizových situací a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R10/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0089/2014, dle přílohy č. 0433-14-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
240.000 Kč Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, na nezdravotnický materiál pro
oddělení ARO v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací.

7

Investiční dotace na nákup zásahových dopravních automobilů pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových investičních dotací na nákup
zásahových dopravních automobilů pro jednotky SDH obcí:
1. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 400.000 Kč,
2. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 320.000.
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8

Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - EKOGALA 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R10/14

schvaluje
a) poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace regionálních produktů na veletrhu
EKOGALA 2014 v Rzeszowě v Polsku:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti MEDOKS s. r. o., 763 15 Všemina 249, IČ 27732622;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti RACIOLA Uherský Brod s. r. o., Pod Valy 221, 688 01
Uherský Brod, IČ 25532073;
3. ve výši 10.000 Kč subjektu Jiří Netopil, 768 23 Žalkovice 15; IČ: 46298193;
4. ve výši 10.000 Kč subjektu Agrodružstvo Roštění, družstvo, 768 43 Roštění 233, IČ
25595024;
5. ve výši 10.000 Kč subjektu Ing. Karel Kolínek, 763 32 Nedašov 303, IČ 74809342;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0095/2014 dle přílohy č. 0442-14-P02.

10

Školství - ISŠ COP Valašské Meziříčí - dodatek č. 2 investičního záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R10/14

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
880/3/150/332/05/12 - 02/04/14 na akci "ISŠ-COP Valašské Meziříčí - inovace technologií
praxe", dle přílohy č. 0447-14-P02;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci ISŠ-COP Valašské
Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci akce "ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií
praxe", dle přílohy č. 0447-14-P03, za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
ISŠ-COP Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0447-14-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0097/2014, dle přílohy č. 0447-14-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 7.764.000 Kč
příspěvkové organizaci ISŠ-COP Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na realizaci akce "ISŠCOP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe"; dle přílohy č. 0447-14-P03;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, ve
výši 16.928.000 Kč, s příspěvkovou organizací ISŠ-COP Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
na akci "ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe", dle přílohy č. 0447-14P04.
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11

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R10/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
998/3/170/170/10/13 – 01/04/14 na akci "Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor
energie" dle přílohy č. 0452-14 -P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0092/2014 dle přílohy č. 0452-14-P02;
3. dodatek č. 10 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
534/3/170/085/09/08 – 10/05/14 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Centrální
objekt - Infrastruktura", dle přílohy č. 0452-14-P04;
4. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště, mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0452-14-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0088/2014 dle přílohy č. 0452-14-P06;
6. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Zlínským krajem a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na akci "ZZS
ZK výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm", dle přílohy č. 0452-14-P07;
7. smlouvu o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Městem Rožnov pod
Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na akci
"ZZS ZK výjezdové stanoviště Rožnov pod Radhoštěm", dle přílohy č. 0452-14-P08;
ukládá
vedoucímu Odboru investic v termínu do 15.12.2014 zajistit řádné čerpání, zpracovat a
předložit vyúčtování účelové investiční dotace dle podmínek stanovených ve Smlouvě o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště, dle přílohy č.
0452-14-P05.

12

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R10/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm" - dodávka stavby - ROP,
formou otevřeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0453-14-P01 až č. 0453-14-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. David
Neulinger, Bc. Lenka Potrusilová, a náhradníky - Ing. Jitka Chobotová, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Aleš Houserek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol Muránsky,
Ing. David Neulinger, Roman Hlaváč a náhradníky - Bc. Lenka Potrusilová, Ing. František
Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal Uherek., Ing. Marek Slabý;
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zm ocňuje
na základě příkazní 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 „Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“ - dodávka stavby
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0453-14-P10.

13

Projekt "Bezpečná branka" - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje Zlínskému krajskému fotbalovému svazu, IČ 70935882,
dle přílohy č. 0439-14-P03.

14

Projekt „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)“ dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R10/14

schvaluje
1. dodatek investičního záměru č. 4 akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
871/3/120/02/04/12-04/05/14 „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení IVVS
ZK“, dle přílohy č. 0440-14-P01 o celkových nákladech akce 110.276 tis. Kč;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0096/2014, dle přílohy č. 0440-14-P02.

15

Veřejná zakázka "Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R10/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Nákup prostoru v
periodickém tištěném médiu“, dle příloh č. 0448-14-P01 a č. 0448-14-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče HEXXA.CZ s. r. o., se sídlem Zlín, Vavrečkova
5262, PSČ 760 01, IČ 26304333;
2. uzavření smlouvy o nákupu prostoru v tištěném periodiku s uchazečem HEXXA.CZ s. r.
o., se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 760 01, IČ 26304333, dle přílohy č. 0448-14-P03.
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16

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu
čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Miroslav Bohatý, bytem Spáčilova 3543/54, 76701 Kroměříž;
2. Ing. František Dvořáček, bytem Rybářská 2145, 688 01 Uherský Brod;
3. Ing. Bronislav Fuksa, bytem Javorová 824, 768 24 Hulín;
4. Ing. Pavel Karhan, bytem Plačkov 612, 769 01 Holešov;
5. Jitka Kopřivová, bytem Havlíčkova 326, 768 24 Hulín;
6. Magda Krejčí, bytem 1. máje 1034, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
7. Ing. Jiří Kukučka, bytem Za Parkovištěm 149, 763 14 Zlín;
8. Mgr. Ivo Lapčík, bytem Sadová 2, 760 01 Zlín;
9. Ing. Miroslava Motyčková, bytem Polešovice 53, 687 37;
10. RSDr. Jaroslav Procházka, bytem Profesora Vojtěcha Tučka 3523/41, 767 01 Kroměříž;
11. Michaela Slavíčková, bytem U Školky 2284, 688 01 Uherský Brod;
12. Ing. Jan Škopík, bytem Jílová 4569, 760 05 Zlín;
13. Ivo Vaicenbacher, bytem Benešovo nábřeží 3740, 760 01 Zlín;
14. Jitka Víchová, bytem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště;
15. Milena Vyroubalová, bytem Nadhumení 282, 760 01 Zlín;
16. Ing. Dagmar Zavadilová, bytem Mladcová 456, 760 01 Zlín;
17. PhDr. Květoslava Zlatušková, bytem Jižní 949, 686 05 Uherské Hradiště.

17

Příspěvkové organizace - jmenování a platové výměry ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R10/14

jmenuje
s účinností od 01.08.2014:
1. paní Mgr. Pavlínu Frdlíkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy praktické a
Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413, dle přílohy č. 0443-14-P02;
2. pana Mgr. Karla Zerzáně na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0443-14-P03;
3. paní Mgr. Věru Kundratovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Zlín, Mostní, IČ
61716391, dle přílohy č. 0443-14-P04;
4. paní Mgr. Martu Hubáčkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy při dětské
léčebně Luhačovice, IČ 61716448, dle přílohy č. 0443-14-P05;
5. pana Mgr. Bedřicha Chromka na pracovní místo ředitele Střední odborné školy a
Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0443-14-P06;
6. pana PhDr. Mojmíra Šemnického na pracovní místo ředitele Obchodní akademie
Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0443-14-P07;
7. paní RNDr. Evu Cepkovou na pracovní místo ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČ
61716707, dle přílohy č. 0443-14-P08.
8. pana Ing. Radomíra Nedbala na pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy Zlín, IČ
00559482, dle přílohy č. 0443-14-P09;
9. pana Mgr. Hynka Stesku na pracovní místo ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0443-14-P10;
stanovuje
s účinností od 01.08.2014 plat:
1. paní Mgr. Pavlíně Frdlíkové, ředitelce Základní školy praktické a Základní školy speciální
Otrokovice, IČ 61716413, dle přílohy č. 0443-14-P11;
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2. panu Mgr. Karlovi Zerzáňovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské
Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0443-14-P12;
3. paní Mgr. Věře Kundratové, ředitelce Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle
přílohy č. 0443-14-P13;
4. paní Mgr. Martě Hubáčkové, ředitelce Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČ
61716448, dle přílohy č. 0443-14-P14;
5. panu Mgr. Bedřichovi Chromkovi, řediteli Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město,
IČ 60371790, dle přílohy č. 0443-14-P15;
6. panu PhDr. Mojmírovi Šemnickému, řediteli Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 0443-14-P16;
7. paní RNDr. Evě Cepkové, ředitelce Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle
přílohy č. 0443-14-P17;
8. panu Ing. Radomírovi Nedbalovi, řediteli Střední průmyslové školy Zlín, IČ 00559482, dle
přílohy č. 0443-14-P18;
9. panu Mgr. Hynkovi Steskovi, řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0443-14-P19.
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Přijetí úvěru od Evropské investiční banky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R10/14

bere na vědomí
že Řídící jednotka "Projektu infrastruktury ve ZK" bude plnit svou funkci i pro nový úvěr;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit
a) přijetí úvěru ve výši 800.000.000 Kč od Evropské investiční banky na realizaci projektů
programovacího období EU 2007-2013 a programovacího období EU 2014-2020 a dále
prioritních investičních projektů realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi
bez dotační podpory EU,
b) uzavření Smlouvy o financování mezi Zlínským krajem a Evropskou investiční bankou, se
sídlem 100 Boulevard Konrad Adenauer, Lucemburk, L - 2950, na financování "Projektu
infrastruktury Zlínského kraje III" dle přílohy č. 0441-14-P02, (dále jen "smlouvy o
financování");
2. zmocnit MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, k podpisu "smlouvy o
financování" a k dalším právním úkonům souvisejícím s realizací "smlouvy o financování";
3. uložit Radě Zlínského kraje schvalovat žádosti o čerpání úvěrové tranše.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R10/14

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 2184/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pozlovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1338-17/2014,
- 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 1.000 Kč + DPH;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Drozda Františka,
bytem Velké Karlovice 614, PSČ 756 06 Velké Karlovice, Ing. Drozda Marka, bytem Velké
Karlovice 865, PSČ 756 06 Velké Karlovice, Drozda Petra, bytem Velké Karlovice 614, PSČ
756 06 Velké Karlovice, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemku p. č. 8283/119, ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 105 Kč;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Brňákové Olgy,
bytem Komná 266, PSČ 768 04 Střílky, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/432 na pozemku p. č. 2560/66, ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Koryčany, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 280 Kč;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Sedláře
Jaromíra, bytem Na Uličce 1627, PSČ 765 02 Otrokovice, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/432 na pozemku p. č. 2560/101, ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Koryčany, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 280 Kč;
4. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Slaniny Eduarda,
bytem Konradova 2209/5, PSČ 628 00 Brno - Líšeň, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/432 na pozemku p. č. 2560/21, ostatní plocha/silnice, v
k. ú. Koryčany, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 805 Kč;
5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města Holešov,
se sídlem Masarykova 628, PSČ 769 17 Holešov, IČ 00287172, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/490 na pozemku odděleném následně zpracovaným
geometrickým plánem z pozemku p. č. 1923/24, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v
rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 475.422 Kč včetně DPH;
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6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České republiky Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha - Nusle, IČ
65993390, strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3729/11, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem
č. 5587-35/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 1.297 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Ing
Kmeta Lubora a Mgr. Kmetové Aleny, oba bytem Nábřeží Dukelských Hrdinů 780, PSČ 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, strpět:
- umístění a provozování plynovodní přípojky v pozemku p. č. 1438/17, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
II. předat nemovité věci (zřízené služebnosti) uvedené:
- v části I. v bodě 1.-5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860,
- v části I. v bodě 6. a 7. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01 Zlín Příluky, IČ 62182137,
- v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0259/Z11/14 ze dne 19.03.2014 v bodě 1. k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ
761 23 Zlín, IČ 70934860,
- v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0259/Z11/14 ze dne 19.03.2014 v bodě 2. a 3.
k hospodaření příspěvkové organizaci Odbornému učilišti Kelč, Náměstí Osvoboditelů 1,
PSČ 756 43 Kelč, IČ 00843318,
- v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0259/Z11/14 ze dne 19.03.2014 v bodě 4. k
hospodaření příspěvkové organizaci Sociální službám Vsetín, Záviše Kalandry 1353, PSČ
755 01 Vsetín, IČ 49562827, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R10/14

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Svatý Štěpán:
- id. podílu ve výši ½ p. č. 6117/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 396 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
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- id. podílu ve výši ½ p. č. 6361/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 6229 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Křekov:
- id. podílu ve výši ½ p. č. 1181/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 446 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Mirošov u Valašských Klobouk:
- id. podílu ve výši ½ p. č. 538/26, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši ½ p. č. 538/27, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši ½ p. č. 538/28, ostatní plocha,
- id. podílu ve výši ½ p. č. 538/32, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1913 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kaňovice a k. ú. Kaňovice u Luhačovic:
- p. č. 1494/45, ostatní plocha,
- p. č. 1494/70, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic:
- p. č. 1562/47, ostatní plocha,
- p. č. 1562/53, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ublo:
- p. č. 1272/7, 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 a k. ú. Březůvky:
- p. č. 1740/27, 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. Korytná:
- p. č. 4925, ostatní plocha,
- p. č. 5505, 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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínksý kraj pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína:
- p. č. 2210/10, ostatní plocha,
- p. č. 2238/15, ostatní plocha,
- p. č. 2238/16, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČ 70805202;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice:
- p. č. 820, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Litenčice:
- id. podíl ve výši 6/32 p. č. 2163/13, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 6/32 p. č. 2163/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 653 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- p. č. 1169/18, ostatní plocha,
- p. č. 1169/49, 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;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- id. podíl ve výši ¼ p. č. 1204/20, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 397 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Chvalnov:
- p. č. 937/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Chvalnov-Lísky, Chvalnov 68, 768 05 Koryčany, IČ
00287270;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
- p. č. 15538/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Huslenky, Huslenky 494, 756 02 Huslenky, IČ
00303828;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. st. 640/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 2553, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 1830/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113;
B. úplatným převodem pozemků
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožská Lhota:
a)
- p. č. 6302, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 155 od manželů Františka a Aleny Vlkových, oba bytem Ostrožská
Lhota 86, 687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.280 Kč;
b)
- p. č. 6290, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 1301 od manželů Pavla a Marie Cejnarových, oba bytem Koněvova
821, 511 01 Turnov za cenu ve výši 35.440 Kč;
c)
- p. č. 6307, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1258 od Boženy Miklíčkové, bytem Ostrožská Lhota 212, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.520 Kč;
d)
- p. č. 6312, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 546 od Petra Bartoše, bytem Zahradní 190, 687 06 Velehrad za cenu
ve výši 2.800 Kč;
e)
- p. č. 6276, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 519 od Marie Valčuhové, bytem Ostrožská Lhota 439, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 6.840 Kč;
f)
- p. č. 6315, ostatní plocha,
- p. č. 6325, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 853 od Zdeňka Štajnocha, bytem Široká 74, 687 34 Uherský Brod Újezdec za cenu ve výši 3.680 Kč;
g)
- p. č. 6284, ostatní plocha,
- p. č. 6318, ostatní plocha,
- p. č. 6328, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 507 od Františka Polehni, bytem Ostrožská Lhota 49, 687 23 Ostrožská
Lhota, Růženy Polehňové, bytem Ostrožská Lhota 49, 687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve
výši 12.560 Kč;
h)
- p. č. 6303, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 92 od Jany Majerové, bytem Tasov 120, 696 63 Tasov za cenu ve výši
3.320 Kč;
i)
- p. č. 6269, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 394 od Ludmily Hájkové, bytem Ostrožská Lhota 477, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.360 Kč;
j)
- p. č. 6270, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 196 od Ludmily Bartošové, bytem Ostrožská Lhota 365, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.080 Kč;
k)
- p. č. 6292, ostatní plocha,
- p. č. 6295, ostatní plocha,
- p. č. 6299, ostatní plocha
- p. č. 6309, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 313 od Ing. Vladimíra Zeleného, bytem Ostrožská Lhota 97, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 9.560 Kč;
l)
- p. č. 6286, ostatní plocha,
- p. č. 6308, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 751 od Ludmily Zelené, bytem Ostrožská Lhota 97, 687 23 Ostrožská
Lhota za cenu ve výši 5.000 Kč;
m)
- p. č. 6281, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 510 od Ing. Vladimíry Bauer Zelené PhD., bytem Ostrožská Lhota 180,
687 23 Ostrožská Lhota za cenu ve výši 9.560 Kč;
n)
- p. č. 6272, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 307 od Marie Dobrůškové, bytem Veletiny 13, 687 33 Veletiny za cenu
ve výši 4.640 Kč;
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o)
- p. č. 6268, ostatní plocha,
- p. č. 6277, ostatní plocha,
- p. č. 6282, ostatní plocha,
- p. č. 6291, ostatní plocha,
- p. č. 6294, ostatní plocha,
- p. č. 6296, ostatní plocha,
- p. č. 6305, ostatní plocha,
- p. č. 6313, ostatní plocha,
- p. č. 6320, ostatní plocha,
- p. č. 6323, ostatní plocha,
- p. č. 6330, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1375 od Ostrožsko, a. s., se sídlem Ostrožská Lhota 413, 687 23
Ostrožská Lhota, IČ 25302451, za cenu ve výši 40.600 Kč;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 827-10/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Břestek:
a)
- p. č. 2864/1, ostatní plocha, o výměře 2630 m 2,
od Františky Chromkové, bytem Břestek 36, 687 08 Břestek, Ludmily Svobodové, bytem
Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště, Marie Svobodové, bytem Klicperova 1399, 686
03 Staré Město za cenu ve výši 105.200 Kč;
b)
- p. č. 1004/1, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
od Mgr. Bedřicha Chromka, bytem Břestek 36, 687 08 Břestek, Františky Chromkové, bytem
Břestek 36, 687 08 Břestek za cenu ve výši 120 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8283/61, ostatní plocha,
- p. č. 8283/66, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1309 od Zdeňka Gavlíka, bytem Velké Karlovice 543, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 1.150 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
a)
- p. č. 2051/38, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 200 od Mileny Ondruchové, bytem Kelč 256, 756 43 Kelč za cenu ve
výši 720 Kč;
b)
- p. č. 2051/48, ostatní plocha,
- p. č. 2051/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 448 od Františka a Jarmily Porazilových, oba bytem Kelč 181, 756 43
Kelč za cenu ve výši 1.560 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
a)
- p. č. 2560/67, ostatní plocha,
- p. č. 2560/102, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1252 od Hansreal s. r. o., se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno –
Veveří, IČ 29277043, za cenu ve výši 400 Kč;
b)
- p. č. 2560/9, ostatní plocha,
- p. č. 2560/14, ostatní plocha,
- p. č. 2560/17, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 2724 od Ing. Miloslava Šlesingera, bytem Blišice 132, 768 05 Koryčany
za cenu ve výši 19.550 Kč;
c)
- p. č. 2560/64, ostatní plocha,
- p. č. 2560/99, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1323 od Ludmily Hunčové, bytem Petrželka 121, 768 05 Koryčany,
Marie Hunčové, bytem Kyjovská 77, 768 05 Koryčany a Vojtěšky Hunčové, bytem Náměstí
29, 768 05 Koryčany za cenu ve výši 450 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Přílepy a k. ú. Přílepy u Holešova:
- p. č. 625/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 337 od Jany Stratilové, bytem Nová 574, 798 27 Němčice nad Hanou
za cenu ve výši 6.760 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- p. č. 3/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 90 od Římskokatolické farnosti Blazice, se sídlem č. p. 36, 768 61
Blazice, IČ 47930462, za cenu ve výši 350 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pačlavice:
- p. č. 2223/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 538 od Františka Churého, bytem Svatopluka Čecha 671, 768 33
Morkovice-Slížany za cenu ve výši 1.040 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Chvalnov:
- p. č. 930/19, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 162 od Martina Slezáčka, bytem č. p. 151, 768 03 Roštín za cenu ve
výši 240 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1488/14, ostatní plocha,
- p. č. 1488/51, ostatní plocha,
- p. č. 1509/9, ostatní plocha,
- p. č. 1509/16, ostatní plocha,
- p. č. 1509/20, ostatní plocha,
- p. č. 1509/49, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1831 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem Trávník 123,
767 01 Kroměříž, IČ 65278844, za cenu ve výši 4.960 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nová Dědina:
- p. č. 248/2, ostatní plocha,
- p. č. 262/2, ostatní plocha,
- p. č. 265/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 542 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem Trávník 123,
767 01 Kroměříž, IČ 65278844, za cenu ve výši 5.640 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 511/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 641 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem Trávník 123,
767 01 Kroměříž, IČ 65278844, za cenu ve výši 36.720 Kč;
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13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bařice-Velké Těšany a k. ú. Velké Těšany:
- p. č. 1890/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 447 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem Trávník 123,
767 01 Kroměříž, IČ 65278844, za cenu ve výši 1.760 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
- p. č. 2260, ostatní plocha,
- p. č. 2269, ostatní plocha,
- p. č. 2276, ostatní plocha,
- p. č. 2285, ostatní plocha,
- p. č. 2320, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 645 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem Trávník 123,
767 01 Kroměříž, IČ 65278844, za cenu ve výši 11.040 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže:
- p. č. 3650, ostatní plocha,
- p. č. 3651, ostatní plocha,
- p. č. 3652, ostatní plocha,
- p. č. 3685, ostatní plocha,
- p. č. 3688, ostatní plocha,
- p. č. 3691, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 607 od Zemědělského podniku Kvasicko, a. s., se sídlem Trávník 123,
767 01 Kroměříž, IČ 65278844, za cenu ve výši 9.920 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2781/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 69 od manželů Vladimíra a Marie Vranečkových, oba bytem Slezská
4773, 760 05 Zlín za cenu ve výši 12.640 Kč;
17. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 436-2a/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Doubravy:
- p. č. 1455/81, ostatní plocha o výměře 1752 m²,
od manželů Mgr. Matouše a Bc. Ariely Wormových, oba bytem Doubravy 85, 763 45
Doubravy za cenu ve výši 87.600 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Doubravy:
a)
- p. č. 1455/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 39 od Ilony Gregůrkové, Ivety Vítkové, obě bytem Doubravy 140, 763
45 Doubravy za cenu ve výši 3.800 Kč;
b)
- p. č. 1455/18, ostatní plocha,
- p. č. 1455/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 7 od Bc. Jiřího Korbela, bytem Družstevní 35/13, Předměstí, 412 01
Litoměřice, Mgr. Jitky Korbelové, bytem Doubravy 158, 763 45 Doubravy za cenu ve výši
4.000 Kč;
c)
- p. č. 1455/27, ostatní plocha,
- p. č. 1455/29, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 231 od Ludmily Chromkové, bytem Bohuslavice u Zlína 59, 763 51
Bohuslavice u Zlína za cenu ve výši 5.040 Kč;
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d)
- p. č. 1455/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 334 od Vladimíra Chromka, bytem Doubravy 74, 763 45 Doubravy za
cenu ve výši 19.080 Kč;
e)
- p. č. 1455/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 62 od Jiřího Krajči, bytem Březůvky 246, 763 45 Březůvky za cenu ve
výši 8.760 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná nad Vláří:
a)
- p. č. 5295/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 571 od Ing. Josefa Krůžely, CSc., bytem Havlínova 1112/4, Kobylisy,
182 00 Praha 8 za cenu ve výši 1.150 Kč;
b)
- p. č. 5295/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 159 od Josefa Krůžely, bytem Štítná nad Vláří 527, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov za cenu ve výši 1.250 Kč;
c)
- p. č. 5295/44, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 293 od manželů Stanislava a Heleny Šenkeříkových, oba bytem Štítná
nad Vláří 291, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov za cenu ve výši 1.450 Kč;
d)
- p. č. 5295/47, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1301 od Jaroslava Šimoníka, Emilie Šimoníkové, oba bytem Štítná nad
Vláří 445, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov za cenu ve výši 1.700 Kč;
e)
- p. č. 5295/48, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 598 od Josefa Floreše, bytem Květná 436, 763 21 Slavičín za cenu ve
výši 1.000 Kč;
f)
- p. č. 5295/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 465 od Josefa Vaculíka, bytem Štítná nad Vláří 37, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov za cenu ve výši 250 Kč;
20. oddělených z původních pozemků, případně vedených v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rokytnice
a k. ú. Rokytnice u Slavičína:
- p. č. 904/10, ostatní plocha,
- p. č. 904/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 82,
- p. č. 916/21, orná půda o výměře 36 m2,
oddělená geometrickým plánem č. 344-12/2013,
od Jaroslava Dobrovolného, bytem Dlouhá 786, 763 21 Slavičín za cenu ve výši 30.200 Kč;
21. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 185-13/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 530/2, orná půda o výměře 191 m2
od Aleny Gabrišové, bytem Štítná nad Vláří 438, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, Rostislava
Marka, Nádražní 207, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, Marie Prekopové,
Rokytnice 121, 763 21 Slavičín za cenu ve výši 66.850 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lhota u Vsetína:
- p. č. 2164/6, ostatní plocha,
- p. č. 2164/8, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 710 od Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501
68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu ve výši 3.110 Kč;
23. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 546-8641/2009,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Leskovec:
- p. č. 2482/7, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
od Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ
42196451 za cenu ve výši 1.230 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
- p. č. 2051/62, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 511 od Dany Prokešové, bytem Kelč 264, 756 43 Kelč za cenu ve výši
560 Kč;
II. předat nemovité věci uvedené:
- v bodech A. 1. -16. a B. 1. - 24. 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 škole
nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 47935952, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje
- č. 0538/Z17/11 ze dne 21.09.2011 - bod A. 10.;
- č. 0568/Z19/07 ze dne 19.09.2007 - bod II. mm) 2.;
- č. 0682/Z22/08 ze dne 18.06.2008 - bod III. hh) 2.;
- č. 0725/Z23/08 ze dne 10.09.2008 - bod III. e);
- č. 0099/Z05/09 ze dne 17.06.2009 - bod C. 1. au);
- č. 0324/Z12/10 ze dne 15.09.2010 - bod B. 15. k);
- č. 0167/Z07/13 ze dne 25.09.2013 -bod B. 3. c).
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R10/14

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. 4441/10, ostatní plocha, o výměře 286 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1298-1027/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Karolinka, do vlastnictví města Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05
Karolinka, IČ 00303909;
2. pozemků
- p. č. 16256/5, ostatní plocha,
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- p. č. 16256/6, ostatní plocha,
- p. č. 16257/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2239 pro obec a k. ú. Huslenky, do vlastnictví obce Huslenky,
Huslenky 494, 756 02 Huslenky, IČ 00303828;
3. pozemků
- p. č. 2821/17, ostatní plocha, o výměře 478 m 2,
- p. č. 2859/30, ostatní plocha, o výměře 1728 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2182-186/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Bystřice pod Hostýnem, do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113;
4. částí pozemků
- dílu "h", o výměře 84 m2,
- dílu "g", o výměře 5 m 2,
- dílů "i" a "j", o výměře 45 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 776-40/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Zlechov, do vlastnictví obce Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ 00291609;
5. pozemků
- p. č. 4529/121, ostatní plocha,
- p. č. 4529/122, ostatní plocha,
- p. č. 4529/123, ostatní plocha,
- p. č. 4529/124, ostatní plocha,
- p. č. 4529/125, ostatní plocha,
- p. č. 4529/126, ostatní plocha,
- p. č. 4529/127, ostatní plocha,
- p. č. 4529/128, ostatní plocha,
- p. č. 4529/129, ostatní plocha,
- p. č. 4529/130, ostatní plocha,
- p. č. 4529/131, ostatní plocha,
- p. č. 4529/132, ostatní plocha,
- p. č. 4529/133, ostatní plocha,
- p. č. 4529/134, ostatní plocha,
- p. č. 4529/135, ostatní plocha,
- p. č. 4529/136, ostatní plocha,
- p. č. 4529/137, ostatní plocha,
- p. č. 4529/138, ostatní plocha,
- p. č. 4529/139, ostatní plocha,
- p. č. 4529/140, ostatní plocha,
- p. č. 4529/141, ostatní plocha,
- p. č. 4529/142, ostatní plocha,
- p. č. 4529/143, ostatní plocha,
- p. č. 4529/144, ostatní plocha,
- p. č. 4529/145, ostatní plocha,
- p. č. 4529/146, ostatní plocha,
- p. č. 4529/147, ostatní plocha,
- p. č. 4529/148, ostatní plocha,
- p. č. 4529/149, ostatní plocha,
- p. č. 4529/150, ostatní plocha,
- p. č. 4529/151, ostatní plocha,
- p. č. 4529/152, ostatní plocha,
- p. č. 4529/153, ostatní plocha,
- p. č. 4529/154, ostatní plocha,
- p. č. 4529/155, ostatní plocha,
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- p. č. 4529/156, ostatní plocha,
- p. č. 4529/157, ostatní plocha,
- p. č. 4529/158, ostatní plocha,
- p. č. 4529/159, ostatní plocha,
- p. č. 4529/160, ostatní plocha,
- p. č. 4529/161, ostatní plocha,
- p. č. 4529/162, ostatní plocha,
- p. č. 4529/163, ostatní plocha,
- p. č. 4529/164, ostatní plocha,
- p. č. 4529/165, ostatní plocha,
- p. č. 4529/166, ostatní plocha,
- p. č. 4529/167, ostatní plocha,
- p. č. 4529/168, ostatní plocha,
- p. č. 4529/169, ostatní plocha,
- p. č. 4529/170, ostatní plocha,
- p. č. 4529/171, ostatní plocha,
- p. č. 4529/172, ostatní plocha,
- p. č. 4529/173, ostatní plocha,
- p. č. 4529/174, ostatní plocha,
- p. č. 4529/175, ostatní plocha,
- p. č. 4529/176, ostatní plocha,
- p. č. 4529/177, ostatní plocha,
- p. č. 4529/178, ostatní plocha,
- p. č. 4529/179, ostatní plocha,
zapsaných 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 města Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ
00567884;
6. pozemku
- p. č. 4529/180, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3114-71/2014 pro obec Staré
Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví města Staré Město, nám.
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884;
7. pozemků
- p. č. 60/2, ostatní plocha,
- p. č. 60/5, ostatní plocha,
- p. č. 2210/3, ostatní plocha,
- p. č. 2242/14, ostatní plocha,
- p. č. 2242/16, ostatní plocha,
- p. č. 2242/17, ostatní plocha,
- p. č. 2242/18, ostatní plocha,
- p. č. 2242/19, ostatní plocha,
- p. č. 2242/20, ostatní plocha,
- p. č. 2242/21, ostatní plocha,
- p. č. 2242/22, ostatní plocha,
- p. č. 2242/23, ostatní plocha,
- p. č. 2267/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína, do vlastnictví
obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČ 70805202;
8. pozemku
- p. č. 2372/29, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 610 pro obec a k. ú. Všemina, do vlastnictví obce Všemina,
Všemina 162, 763 15 Slušovice, IČ 00544507;
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9. pozemku
- p. č. 7149/2, ostatní plocha, o výměře 997 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 4741-124/2014 pro obec a k. ú.
Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00291463;

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. 3075/11, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 364 pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína, do vlastnictví Povodí
Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, Veveří, PSČ 602 00, IČ 70890013, za
cenu 8.270 Kč;
2. pozemku
- p. č. 441/17, ostatní plocha, o výměře 250 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6466-30/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Kroměříž do SJM manželů Ing. Milana Zemana a Ing. Vladimíry Zemanové, oba trvale
bytem Štěchovice 1358/16, Kroměříž, PSČ 767 01 (podíl id. ¼), do SJM manželů Mgr.
Miloše Malého a Mgr. Marie Malé, oba bytem trvale Štěchovice 1358/16, Kroměříž, PSČ
767 01 (podíl id. ¼) a do SJM manželů Ing. Josefa Mrázka a Lenky Mrázkové, oba bytem
trvale Štěchovice 1358/16, Kroměříž, PSČ 767 01 (podíl id. ¼), za cenu 93.750 Kč;
3. pozemku
- p. č. 604/27, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž, do vlastnictví Bc. Márie
Horňákové, bytem trvale Vinohrádky 4350, Kroměříž, PSČ 767 01 za cenu 176.400 Kč;
4. pozemku
- p. č. 6719, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1405 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví Magdy Salíkové,
bytem trvale Jiráskova 1603, Napajedla, PSČ 763 15 za cenu 93.200 Kč;
5. pozemku
- p. č. 767/7, ostatní plocha, o výměře 112 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 119-21/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Litenčice
a k. ú. Strabenice, do SJM manželů Antonína Hlaváče a Františky Hlaváčové, oba trvale
bytem Strabenice 13, Litenčice, PSČ 768 13 za cenu 5.600 Kč;
6. pozemku
- p. č. 1106/9, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví STAR ZLÍN a. s., se
sídlem Kvítkovická 1527, Napajedla, PSČ 763 61, IČ 25513184, za cenu 21.500 Kč;
7. pozemku
- p. č. 2494/38, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
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odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3006-216/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ
28085400, za cenu 9.000 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2014 dle přílohy č. 0417-14-P18.

22

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 0418-14-P02;
b) účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12. 2013 dle přílohy č. 0418-14-P02;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2013 "bez výhrad".

23

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R10/14

ukládá
1. Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 60371731, za
porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 7.524,90 Kč, dle
Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 5/2014,
uvedeného v příloze č. 0416-14-P04;
2. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760
01 Zlín, IČ 00226319, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 18.260,50 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně č. 6/2014, uvedeného v příloze č. 0416-14-P15;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) vzít na vědomí:
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým se
nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní umělecké
škole Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46254323, ve
výši 32.765 Kč, dle přílohy č. 0416-14-P06;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým se
vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Obchodní
akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 60371731. Promíjí se částka ve výši
53.396,01 Kč a nepromíjí se částka ve výši 351 Kč, dle přílohy č. 0416-14-P08;
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b) rozhodnout:
- o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 181.077,37 Kč, vyměřeného organizaci
TUTOR, s. r. o., U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČ 27362981, Platebním výměrem č.
8/2014 KŘ na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0416-14-P10.
Prominutí úhrady části odvodu je poskytnutím podpory de minimis, ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na
podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku L 379 dne 28.12.2006, dle přílohy č.
0416-14-P13;
- o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 380.290,20 Kč, vyměřeného organizaci
Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01
Zlín, IČ 00226319, Platebním výměrem č. 10/2014 EKO na odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0416-14-P17. Prominutí úhrady části odvodu je poskytnutím
podpory de minimis, ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis zveřejněného v Úředním
věstníku L 379 dne 28.12.2006, dle přílohy č. 0416-14-P18.
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Dotace na úseku životního prostředí a rozvoje venkova 2014 část II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových investičních dotací:
I. na realizaci projektů na zpracování územních plánů obcí v souladu s pravidly PF02-14
Podprogramu na podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0429-14-P02 v členění:
1. Obec Jankovice, IČ 00542369, dotace ve výši 168.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/003
Územní plán Jankovice;
2. Obec Roštění, IČ 00287687, dotace ve výši 91.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/004
Územní plán Roštění;
3. Obec Šarovy, IČ 00837296, dotace ve výši 62.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/007
Územní plán obce Šarovy;
4. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 75.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/008
Územní plán VÍTONICE;
5. Obec Brusné, IČ 00287091, dotace ve výši 69.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/009
Územní plán Brusné;
6. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 195.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/011
Územní plán Osíčko;
7. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 139.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/012
Územní plán Stříbrnice;
8. Obec Uhřice, IČ 00287857, dotace ve výši 51.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/013
Územní plán Uhřice;
9. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 85.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/014 Územní
plán Lhota;
10. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 131.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/015
Územní plán obce Rusava;
11. Obec Horní Lhota, IČ 00568554, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/016
Územní plán obce Horní Lhota;
12. Obec Podolí, IČ 00291242, dotace ve výši 111.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/017
Územní plán Podolí;
13. Obec Sulimov, IČ 00287792, dotace ve výši 50.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/018
Územní plán Sulimov;
14. Obec Nítkovice, IČ 00544591, dotace ve výši 69.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/019
Územní plán Nítkovice;
15. Obec Částkov, IČ 00360392, dotace ve výši 72.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/020
Územní plán Částkov;
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16. Obec Kelníky, IČ 00568589, dotace ve výši 74.000 Kč, na projekt PF02DT2-14/024
Územní plán obce Kelníky.
II. na realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury dle přílohy č. 0429-14-P06 v členění:
1. Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva, Prostřední Bečva 272, IČ
72546310, dotace ve výši 4.529.000 Kč, na projekt Dostavba splaškové kanalizace Prostřední a Horní Bečva;
2. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 3.992.000 Kč, na projekt Kanalizace a
ČOV Horní Němčí;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0091/2014 dle přílohy č. 0429-14-P07.

25

Energetická agentura Zlínského kraje - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vyrovnávací platbu na rok 2014 pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, o částku 1.670.000 Kč;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku
veřejné služby uzavřené mezi Zlínským krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.
p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 0430-14-P08.

26

Veřejná zakázka "Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK III."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R10/14

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky s názvem "Geodetické práce v rámci projektu Natura 2000 ve
ZK III." formou zjednodušeného podlimitního řízení, ve znění příloh č. 0432-14-P01 až č.
0432-14-P15, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0432-14-P16 a současným
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2014 dle přílohy č. 0432-14-P17;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Petr Pavelčík, JUDr. Jolana Hulínová, Ing. Miluše
Poláková, Ph.D., Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Vladimír Němec, Mgr. Libor
Fusek, Ing. Jaroslav Hrabec, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Petr Pavelčík, JUDr. Jolana Hulínová; Mgr.
Libor Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Hrabec, Petr Pavelčík, Ing. Miluše Poláková,
Ph.D., JUDr. Jolana Hulínová, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Ivona Démuthová,
Ing. Vladimír Němec, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal
Uherek.
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27

Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněného území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R10/14

vydává
nařízení kraje o zřízení přírodní památky Údolí Bánovského potoka a stanovení bližších
ochranných podmínek dle přílohy č. 0431-14-P02.

28

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
1. informaci o hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem dle příloh č. 0467-14-P01
až č. 0467-14-P04;
2. vyjádření představenstev nemocnic založených Zlínským krajem k předložení přehledu
nákupních cen patnácti nejdražších položek zvlášť účtovaného materiálu a patnácti
nejdražších položek zvlášť účtovaných léčivých přípravků dle příloh č. 0467-14-P05 až č.
0467-14-P08.

29

Zdravotnictví - zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. rozhodnout o peněžitém vkladu v hodnotě 24.800.000 Kč, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.934.600.000 Kč na částku
1.959.400.000 Kč; zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou upsání nových akcií,
přičemž peněžitý vklad bude splacen započtením peněžité pohledávky Zlínského kraje, IČ
70891320, se sídlem Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90 ve výši 24.800.000 Kč vzniklé na
základě kupní smlouvy č. O/0226/2013/INV ze dne 18.09.2013, uzavřené se Společností
proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií;
2. pověřit Radu Zlínského kraje realizací peněžitého vkladu, kterým dojde ke zvýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, z částky 1.934.600.000 Kč na 1.959.400.000
Kč;
3. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2014, dle přílohy č. 0469-14-P04.
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Zdravotnictví - smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R10/14

schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce O/0043/2014/ZD mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště, PSČ 686 68, dle přílohy č. 0468-14-P03.

32

Doprava - rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R10/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0084/2014 dle přílohy č. 0426-14-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit závazný ukazatel pro obec Žítková, IČ 00542351, na
rok 2014 v části 8.4. „Dotace obcím a svazkům obcí“ schválený v rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2014.

33

Doprava - poskytnutí dotací na BESIP II v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 380.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, státní
příspěvková organizace, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha
1, na zajištění a vlastní realizaci aktivit v oblasti prevence bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích (BESIP) ve Zlínském kraji a zajištění provozu dětských
dopravních hřišť ve Zlínském kraji (Zlín, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Loukov) v roce
2014;
2. ve výši 60.000 Kč městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí v
roce 2014;
3. ve výši 100.000 Kč městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3. května 1340,
765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Otrokovicích v roce
2014;
4. ve výši 130.000 Kč městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01
Kroměříž, na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2014
dle přílohy č. 0424-14-P11;
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5. ve výši 50.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí
100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Uherském
Brodě v roce 2014;
6. ve výši 50.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Uherském
Hradišti v roce 2014;
7. ve výši 7.000 Kč obci Kvasice, IČ 00287385, se sídlem nám. A. Dohnala 18, 768 21
Kvasice, na zajištění údržby jízdních kol, koloběžek a šlapacích aut na dětském dopravním
hřišti v Kvasicích, včetně doplnění povinné výbavy, v roce 2014;
II. poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 211.000 Kč městu Vsetín, IČ 00304450, se
sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, na zpracování projektové dokumentace, včetně
inženýrské činnosti na Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I.
a III. třídy (přechody pro chodce ul. Nádražní u č. p. 841, Rokytnice u č. p. 3, ul. Jasenická u
č. p.1200, ul. Generála Klapálka u č. p. 1839). Zpracování bude realizováno do 31.12.2014.
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0090/2014, dle přílohy č. 0424-14-P10.

34

Doprava - Investiční záměry, změna č. 1 investičního fondu na rok 2014 - Plán
přípravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R10/14

schvaluje
A. investičních záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1032/3/110/243/04/14, k provedení díla "Silnice III/49721: Kelníky,
mostní objekt", o celkových nákladech 5 060.000 Kč, dle přílohy č. 0423-14-P03;
A2) investiční záměr č. 1027/3/110/238/04/14, k provedení díla "SilniceII/428: Pačlavice,
most ev. č. 428-007", o celkových nákladech 9 593.000 Kč, dle přílohy č. 0423-14-P05;
A3) investiční záměr č. 1028/3/110/239/04/14, k provedení díla „Silnice III/4867: Hutisko,
mostní objekt“, o celkových nákladech 12 247.000 Kč, dle přílohy č. 0423-14-P07;
A4) investiční záměr č. 1029/3/110/240/04/14, k provedení díla „Silnice II/437: Bystřice pod
Hostýnem, most ev. č. 437-021“, o celkových nákladech 6 828.000 Kč, dle přílohy č. 042314-P09;
A5) investiční záměr č. 1030/3/110/241/04/14, k provedení díla „Silnice II/489: Kašava, most
ev. č. 489-006“, o celkových nákladech 30 200.000 Kč, dle přílohy č. 0423-14-P11;
A6) investiční záměr č. 1031/3/110/242/04/14, k provedení díla „Silnice III/05724: Mikulůvka,
most ev. č. 05724-6“, o celkových nákladech 5.799.000 Kč, dle přílohy č. 0423-14-P13;
B. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0423-14-P14, v souladu s ust. čl. 7, bod
26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
C. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0423-14-P16.
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35

Doprava - dodatek ke smlouvě s dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřené mezi Zlínským krajem a dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 0422-14-P02;
2) navýšení účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v závazku veřejné
služby u dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o. pro rok 2014, o částku
1.100.000 Kč na celkovou částku 6.020.000 Kč.

36

Doprava - Prodej přebytečného materiálu ze staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje,
p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R10/14

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku ze staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70934860, formou prodeje, za cenu v místě a čase obvyklou,
dle přílohy č. 0425-14-P01.

37

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace, změna
investičního fondu na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R10/14

bere na vědomí
a) neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace příspěvkovou organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, v celkové výši 40.000 Kč, dle přílohy
č. 0419-14-P02;
b) neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace příspěvkovou organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, v celkové výši 30.000 Kč, dle přílohy č. 041914-P03;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0085/2014 dle přílohy č. 0419-14-P01;
b) navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0419-14-P05;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0419-14-P08.

28/35

R10/14

38

Projekt „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R10/14

schvaluje
zahraniční služební cestu Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, do Soluně ve
dnech 4.-6. června 2014 ve výši 30.719 Kč v rámci jednání k záměru „Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje“, a to letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad, úhrady
cestovního pojištění a nákladů na tlumočení;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.02.2014 č. 0097/R03/14 - část schvaluje bod 1,
kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu "Poutní stezka
sv. Cyrila a Metoděje, virtuální průvodce dle příloh č. 0094-14-P02 a č. 0094-14-P03;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.02.2014 č. 0097/R03/14 - část ukládá, kterým
Rada Zlínského kraje uložila vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do
10.03.2014 dopracovat projekt "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, virtuální průvodce" v
souladu s projektovým rámcem dle příloh č. 0094-14-P02 a č. 0094-14-P03 a předložit do
16. výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika 2007-2013, oblast 1.6 Fond mikroprojektů.

39

Investiční dotace do oblasti sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu
Zlínského kraje v členění:
1. FC Slovácko o. s., IČ 22761209, ve výši 3.000.000 Kč na rekonstrukci Městského
fotbalového stadionu Miroslava Valenty pro účely Mistrovství Evropy U21 v roce 2015;
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 1.000.000 Kč na technické
zhodnocení povrchu atletické dráhy na Městském atletickém stadionu v Uherském Hradišti.

40

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R10/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0094/2014, dle přílohy č. 0458-14-P01.
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41

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R10/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832:
- panel LCD 2600 color TSTN224, inventární číslo 2890022, pořizovací cena 116.122 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1994,
- panel LCD 2600 color TSTN224, inventární číslo 2900022, pořizovací cena 116.222 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1994,
- projektor video-data Sharp XG-NV 2E, inventární číslo 370/22, pořizovací cena 254.000
Kč, zůstatková cena 523 Kč, rok pořízení 1999,
- licence softwaru Microsoft, inventární číslo 270746, pořizovací cena 141.639 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001,
- plynový kotel WOLF, inventární číslo 0270615, pořizovací cena 372.542 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1996,
- plynový kotel WOLF, inventární číslo 0270616, pořizovací cena 372.542 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1996,
- plynový kotel WOLF, inventární číslo 0270617, pořizovací cena 372.542 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1996,
a to formou fyzické likvidace.

42

Školství - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R10/14

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu mezi příspěvkovou organizací Obchodní
akademie Kroměříž, IČ 63458730, a panem Ondrejem Jurkovičem, bytem Obvodová 3503,
Kroměříž, a to na dobu určitou od 01.06.2014 do 31.05.2019, dle přílohy č. 0461-14-P02;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou
organizací Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, a panem Liborem
Sovou, Družstevní 1646, Vsetín, IČ 88046184, a to na dobu určitou od 01.07.2014 do
30.06.2015, dle přílohy č. 0461-14-P03 až č. 0461-14-P05;
3. s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi STRABIS
GROUP s. r. o., IČ 27698629, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola
Kroměříž, IČ 63414929, a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č.
0461-14-P06.

43

Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II - dodatek č. 1 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R10/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1005/3/200/001/01/14-01/05/14 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II", dle přílohy č.
0457-14-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2014, dle přílohy č. 0457-14-P02.
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44

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1. dodatku č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/1754/2012/ŘDP v rámci
grantového projektu CZ.1.07/1.3.51/02.0007 uzavřené s příjemcem Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, se sídlem Uherský Brod, Nivnická
1781, dle příloh č. 0454-14-P03 a 0454-14-P04;
2. dohody o zrušení smlouvy o financování č. D/0057/2012/ŘDP, týkající se grantového
projektu č. CZ.1.07/3.2.03/03.0001, s příjemcem INC Consulting spol. s r. o., IČ 63486261,
se sídlem Brno, Tř. Kpt. Jaroše 1891/32, dle přílohy č. 0454-14-P05.

45

Veřejná zakázka "Implementace jednotné evidence majetku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R10/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Implementace jednotné evidence majetku" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0466-14-P02 až č. 0466-14-P13, výzvou
zájemcům uvedeným v příloze č. 0466-14-P14 a současným uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jaroslav Ondrůšek, Ing. Martin Prusenovský,
Ing. David Neulinger, a náhradníky - Mgr. Ivana Sedláčková, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Michal
Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Ing. Jaroslav Ondrůšek;
3. hodnotící komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Michal Hanačík, Ing. Jaroslav
Ondrůšek, Bc. Josef Gottwald, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Petr Kedra, Ing.
Martin Kobzáň, Ing. Martin Prusenovský, RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Michal Uherek.

46

Veřejná zakázka "Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj služeb Technologického centra
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R10/14

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj služeb
Technologického centra kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0465-14P01 až č. 0465-14-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Bedřich Polák DiS., Ing. Martin Prusenovský, Ing.
David Neulinger, a náhradníky - Bc. Josef Gottwald, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Bedřich Polák DiS;
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3. hodnotící komisi ve složení: PaedDr. Petr Navrátil, RNDr. Ivo Skrášek, Bedřich Polák DiS,
Bc. Josef Gottwald, Ing. David Neulinger, a náhradníky - Ing. Petr Kedra, RNDr. Zdenka
Bukvicová, Martin Mihal, Ing. JIří Fux, Mgr. Michal Uherek.

47

Ocenění žáků stavebních oborů v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2013

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R10/14

schvaluje
poskytnutí finančních darů za úspěchy v odborných soutěžích stavebních řemeslných oborů
za rok 2013:
1. Radim Černoch, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, ve výši 1.500 Kč;
2. Lukáš Dobeš, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, ve výši 1.500 Kč;
3. Tomáš Stojan, Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, ve výši
1.500 Kč;
4. Pavel Varaďa, Střední odborné učiliště Uherský Brod, ve výši 1.500 Kč;
5. Miroslav Dlapa, Střední odborné učiliště Uherský Brod, ve výši 1.500 Kč.

48

Školství - Ocenění žáků Zlínského kraje 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R10/14

bere na vědomí
seznam žáků Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti za období duben 2013 - duben 2014, dle přílohy č. 0460-14-P03.

49

Školství - Mezinárodní projekt "The SEE Project"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření mandátní smlouvy v mezinárodním projektu
"The SEE Project" mezi Zlínským krajem a partnery:
1. SES 13-19 Ltd. dle přílohy č. 0459-14-P03;
2. Koning Willem I. College dle přílohy č. 0459-14-P04;
3. Galway and Roscommon Education and Training Board dle přílohy č. 0459-14-P05;
4. Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi Turecko dle přílohy č. 0459-14-P06.

50

Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitelů příspěvkových
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R10/14

bere na vědomí
zápisy o průběhu konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Střední průmyslové školy Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0463-14-P02;
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2. Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0463-14-P04;
3. Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0463-14P06;
4. Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0463-14-P08;
5. Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, dle
přílohy č. 0463-14-P10;
6. Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČ 61716448, dle přílohy č. 0463-14-P12;
7. Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č.
0463-14-P14;
8. Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice, IČ 61716413, dle přílohy
č. 0463-14-P16;
9. Základní školy Zlín, Mostní, IČ 61716391, dle přílohy č. 0463-14-P18.
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Udělení doložek zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R10/14

souhlasí
s tím, aby Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín se sídlem J. A. Bati 5520, Zlín 760 01, IČ 61716456, v rámci
projektu „Talented Children“ realizovaného prostřednictvími programu Erasmus+ uzavřela
mandátní smlouvy s finančním plněním s:
1. Titan Partnership Ltd., St Georges Community Hub, B193JG, Birmingham, Velká Británie,
dle přílohy č. 0464-14-P01;
2. Nevsehir Haci Bektas Veli University, 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanim Cad. 50300
Merkez/Nevşehir, Turecko, dle přílohy č. 0464-14-P02.
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PF07-14 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - změna dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R10/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.04.2014 č. 0254/R06/14 - část bere na vědomí a
doporučuje, písm. a) až g), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci
PF07-14 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování v roce 2014;
bere na vědomí
a) dopis Občanského sdružení NA CESTĚ, IČ 70640548, Vsetín, o odstoupení od smlouvy
o poskytnutí podpory na realizaci projektu „Křižovatky“, evidovaného pod registračním
číslem PF-07-14/008 v rámci PF07-14 Podprogramu na podporu nestátních neziskových
organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014 uvedený v příloze č.
0471-14-P01;
b) dodatek k zápisu výběrové komise Podprogramu PF07-14 na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014 ze dne
07.05.2014 uvedený v příloze č. 0471-14-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF0714 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových
typů chování v roce 2014 ve výši:
a) 225.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-14/002 "Kontaktní
a poradenské centrum PLUS";
b) 190.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF-07-14/003 "Terénní
program PLUS";
c) 190.000 Kč ONYXu Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF-07-14/010 „Streetwork Zlín“;
d) 230.000 Kč ONYXu Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF-07-14/011 „K centrum Zlín“;
e) 445.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF-0714/013 "Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště - kontaktní, poradenské a terénní
služby";
f) 210.000 Kč AGARTě, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-07-14/018 „Kontaktní centrum
Klíč“;
g) 200.000 Kč AGARTě, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF-07-14/019 „Terénní programy
Agarta“.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R10/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2015, dle příloh č. 0470-14-P02 až č. 0470-14-P06.

54

Soudní řízení - podání žaloby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R10/14

schvaluje
podání žaloby na společnost MP RENTAX, s. r. o., se sídlem Zlín - Příluky, Cecilka 235,
PSČ 760 01, IČ 26886847, o zaplacení částky ve výši 320.000 Kč s příslušenstvím.
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Aktualizace směrnice SM/26/05/14 - Kontrolní systém Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R10/14

schvaluje
směrnici SM/26/05/14 - Kontrolní systém Zlínského kraje dle přílohy č. 0427-14-P01.
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Zahraniční pracovní cesta

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R10/14

bere na vědomí
zprávu o přípravě Obchodní mise Zlínského kraje, dle přílohy č. 0450-14-P01;
schvaluje
zahraniční pracovní cestu dle seznamu účastníků uvedeného v příloze č. 0450-14-P01 v
termínu 14.-20. června 2014, služebním autem a letecky, včetně poskytnutí cestovních
náhrad a úhrady cestovního pojištění.
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Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 18.06.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R10/14

schvaluje
návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 18.06.2014
uvedený v příloze č. 0437-14-P02.

Zlín 19. května 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

35/35

