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R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 25.08.2014
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R16/14

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0745-14-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 1062/R24/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství
zajistit realizaci projektu "NATURA 2000 ve Zlínském kraji" v souladu se smlouvou č.
09028956 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy č. 1253-10P01 a s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR dle přílohy č. 1253-10-P02 v
termínu do 25.08.2014.“ - na termín plnění 31.12.2015;
2. usnesení č. 0569/R14/14 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá zpracovat
investiční záměr akce "Protialkoholní záchytná stanice ve Zlínském kraji" v souladu se
směrnicí SM/41 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku v termínu do 25.08.2014.“ na termín plnění 06.10.2014;
3. usnesení č. 0589/R14/14 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru Kancelář ředitele předložit v termínu do 25.08.2014 Radě Zlínského kraje návrh
smluvního vztahu s vybraným partnerem pro realizaci nástrojů analytických služeb
Zlínského kraje.“ - na termín plnění 08.09.2014.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R16/14

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 11. ročníkem mezinárodního folklorního festivalu "Babí léto" pořádaným městem
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, a Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí,
příspěvkovou organizací, IČ 00368946, v roce 2014;
2) fotografickou soutěží "Hasiči před i za objektivem" pořádanou Hasičským záchranným
sborem Zlínského kraje, IČ 70887306, v sídle Zlínského kraje v roce 2014;
3) 7. setkáním folklorních souborů "Podhostýnské září 2014" pořádaným Valašským
souborem písní a tanců Rusava, IČ 18190090,
4) účastí zástupců Sportovního klubu policie Vsetín, IČ 60990104, na Světovém poháru dětí
v tradičním karate ve Švýcarsku v roce 2014;
5) kulturní akcí "XVII. Mezinárodní výstava bonsají a suiseki ČBA" pořádanou společností
TEXTIL INVEST, s. r. o., IČ 25376977, v roce 2014;
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schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1) ve výši 25.000 Kč Valašskému souboru písní a tanců Rusava, IČ 18190090, na pořádání
7. setkání folklorních souborů "Podhostýnské září 2014";
2) ve výši 40.000 Kč Sportovnímu klubu policie Vsetín, IČ 60990104, na účast zástupců na
Světovém poháru dětí v tradičním karate ve Švýcarsku v roce 2014 s termínem vyúčtování
do 15.12.2014;
3) ve výši 15.000 Kč Občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách,
IČ 70911789, na činnost spolku v roce 2014 s termínem vyúčtování do 31.12.2014;
4) ve výši 20.000 Kč spolku "VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY"ˇ, IČ 22693904, na
zhotovení praporu v roce 2014 s termínem vyúčtování do 15.12.2014;
5) ve výši 15.000 Kč společnosti REC Group s. r. o., IČ 25548034, na pořádání sportovní
akce "FITNES DEN" v roce 2014;
6) ve výši 100.000 Kč spolku Wallachia, IČ 70641846, na realizaci projektu "Děda Pěsnička od srdéčka" v roce 2014 s termínem vyúčtování do 31.12.2014;
7) ve výši 30.000 Kč Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360, na účast
souboru na Mezinárodním folklorním festivalu 9th Balcova Municipality Internationla Folk
Dance Festival v Turecku v roce 2014;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace o 10.000 Kč Krajské radě seniorů Zlínského kraje,
IČ 02250365, na celkovou výši 25.000 Kč na pořádání Dne seniorů v roce 2014 s termínem
vyúčtování do 12.12.2014;
c) poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč spolku "Lačnovjané pro lepší Lačnov", IČ
01606468, na pořádání benefiční akce "Pomoc pro Karolínku - Vaše malá pomoc, její velká
radost" v roce 2014;
d) poskytnutí peněžitého daru:
1) ve výši 4.000 Kč Anně Měcháčkové, bytem Pod Valy 283, 686 04 Kunovice,
2) ve výši 4.000 Kč Sylvii Ševčíkové, bytem Moravní nábřeží 82, 686 00 Uherské Hradiště,
3) ve výši 4.000 Kč Jarmile Martové, bytem Sokolovská 301, 686 01 Uherské HradištěMařatice,
4) ve výši 4.000 Kč Evě Steskové, bytem Tyršovo nábřeží 5183, 760 01 Zlín,
5) ve výši 4.000 Kč Boženě Nejedlé, bytem Padělky VIII/3909, 760 01 Zlín,
6) ve výši 4.000 Kč Svatavě Prekopové, bytem Česká 4761, 760 05 Zlín,
cvičenkám za Sokolskou župu Komenského Zlín, IČ 16361083, na přípravu v roce 2014 a
účast na XV. Světové gymnaestrádě v Helsikách v roce 2015 ve Finsku;
7) ve výši 4.000 Kč Elišce Grůňové, bytem Zálešná III/1336, 760 01 Zlín,
8) ve výši 4.000 Kč Marii Florecové, bytem Loukov 219, 768 75 Loukov,
9) ve výši 4.000 Kč Věře Dvořáčkové, bytem Padělky 183, 763 17 Lukov,
10) ve výši 4.000 Kč Dagmar Riesslerové, bytem Veselá 75, 763 15 Slušovice,
11) ve výši 4.000 Kč Lýdii Staroveské, bytem Na Stráni 601, 763 15 Slušovice,
12) ve výši 4.000 Kč Haně Poláškové, bytem Kúty 1943, 760 01 Zlín
13) ve výši 4.000 Kč Anně Hájkové, bytem Svobodova 1312, 765 02 Otrokovice,
cvičenkám za Zlínskou krajskou asociaci Sport pro všechny, IČ 26681871, na přípravu v
roce 2014 a účast na XV. Světové gymnaestrádě v Helsikách v roce 2015 ve Finsku;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0138/2014/KH dle přílohy č. 0705-14-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) navýšení účelové neinvestiční dotace závazného vztahu:
1) o 1.000.000 Kč Městskému divadlu Zlín, příspěvková organizace, IČ 00094838, na
celkovou výši 2.000.000 Kč na kulturní činnost divadla v roce 2014;
2) o 1.000.000 Kč Slováckému divadlu Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00094846, na celkovou výši 2.000.000 Kč na kulturní činnost divadla v roce 2014;
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3) o 500.000 Kč společnosti Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, na celkovou výši
1.300.000 Kč pořádání 44. ročníku „Barum Czech rally Zlín MMČR a ERC v roce 2014;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč městu Uherské Hradiště, IČ
00291471, na pořádání Slováckých slavností vína a otevřených památek v roce 2014.
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Dotace obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s
uvedenými obcemi na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mimo její územní obvod a na věcné
vybavení v uvedených výších dle vzoru v příloze č. 0692-14-P01:
a) JPO II - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 20.000 Kč,
2. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 25.000 Kč,
3. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 12.000 Kč,
4. město Fryšták, IČ 00283916, ve výši 26.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 31.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 50.000 Kč,
7. obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 17.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 23.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 35.000 Kč,
10. město Kelč, IČ 00303925, ve výši 7.000 Kč,
11. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 23.000 Kč,
12. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 41.000 Kč,
13. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 48.000 Kč,
14. město Morkovice-Slížany, IČ 00287504, ve výši 43.000 Kč,
15. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 15.000 Kč,
16. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 120.000 Kč,
17. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 41.000 Kč,
18. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 18.000 Kč,
19. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 5.000 Kč,
20. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 13.000 Kč,
21. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 27.000 Kč,
22. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 9.000 Kč;
b) JPO III - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Bánov, IČ 00290785, ve výši 16.000 Kč,
2. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819, ve výši 23.500 Kč,
3. obec Březová, IČ 00290858, ve výši 4.000 Kč,
4. obec Březůvky, IČ 00283843, ve výši 5.000 Kč,
5. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, ve výši 11.000 Kč,
6. obec Francova Lhota, IČ 00303755, ve výši11.000 Kč,
7. město Hluk, IČ 00290939, ve výši 11.000 Kč,
8. obec Horní Lideč, IČ 00303780, ve výši 20.000 Kč,
9. obec Hošťálková, IČ 00303798, ve výši 6.000 Kč,
10. obec Hovězí, IČ 00303801, ve výši 8.000 Kč,
11. město Hulín, IČ 00287229, ve výši 10.000 Kč,
12. obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, ve výši 8.000 Kč,
13. město Chropyně, IČ 00287245, ve výši 7.000 Kč,
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14. obec Chvalčov, IČ 00488895, ve výši 12.000 Kč,
15. obec Kašava, IČ 00284050, ve výši 10.000 Kč,
16. město Kroměříž, IČ 00287351, ve výši 16.000 Kč,
17. obec Kunovice, IČ 00635812, ve výši 10.000 Kč,
18. obec Kvasice, IČ 00287385, ve výši 12.000 Kč,
19. obec Lhota, IČ 00568635, ve výši 5.000 Kč,
20. obec Loukov, IČ 00287440, ve výši 4.000 Kč,
21. město Napajedla, IČ 00284220, ve výši 11.000 Kč,
22. obec Nivnice, IČ 00291170, ve výši 13.000 Kč,
23. městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, ve výši 11.000 Kč,
24. městys Osvětimany, IČ 00291218, ve výši 6.000 Kč,
25. město Otrokovice, IČ 00284301, ve výši 13.000 Kč,
26. obec Pašovice, IČ 00542326, ve výši 5.000 Kč,
26. obec Podhradní Lhota, IČ 00287610, ve výši 8.000 Kč,
27 obec Polešovice, IČ 00291251, ve výši 4.000 Kč,
28. obec Poličná, IČ 01265741, ve výši 6.000 Kč,
29. městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 4.000 Kč,
30. obec Prusinovice, IČ 00287644, ve výši 17.000 Kč,
31. obec Roštín, IČ 00287695, ve výši 6.000 Kč,
32. obec Střílky, IČ 00287776, ve výši 12.000 Kč,
33. obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556, ve výši 11.000 Kč,
34. obec Traplice, IČ 00291439, ve výši 4.000 Kč,
35. město Uherský Ostroh, IČ 00291480, ve výši 6.000 Kč,
36. obec Újezd, IČ 00284602, ve výši 6.000 Kč,
37. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, ve výši 12.000 Kč,
38. obec Valašská Polanka, IČ 00304361, ve výši 8.000 Kč,
39. město Valašské Klobouky, IČ 00284611, ve výši 11.000 Kč,
40. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, ve výši 4.000 Kč,
41. obec Velký Ořechov, IČ 00284637, ve výši 5.000 Kč,
42. město Vsetín, IČ 00304450, ve výši 4.000 Kč,
43. obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, ve výši 10.000 Kč,
44. obec Zašová, IČ 00304476, ve výši 10.000 Kč,
45. obec Zborovice, IČ 00287920, ve výši 7.000 Kč,
46. obec Zdounky, IČ 00287938, ve výši 8.000 Kč;
c) JPO V - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
1. obec Lukov, IČ 00284173, ve výši 5.000 Kč,
2. obec Halenkovice, IČ 00283932, ve výši 4.000 Kč,
3. obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, ve výši 4.000
4. obec Prostřední Bečva, IČ 00304221, ve výši 5.000 Kč,
5. obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, ve výši 6.000 Kč,
6. město Staré Město, IČ 00567884, ve výši 6.000 Kč,
7. obec Tlumačov, IČ 00284572, ve výši 4.000 Kč,
8. obec Vlachovice, IČ 00284670, ve výši 4.000 Kč,
9. město Zubří, IČ 00304492, ve výši 5.000 Kč,
10. obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, ve výši 20.500 Kč.
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Majetkoprávní vztahy - zrušení práva hospodaření k pozemkům a předání pozemků k
hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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1. zrušit právo hospodaření pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860:
- k pozemkům p. č. 2174/8, orná půda, p. č. 3655/10, ostatní plocha, p. č. 3655/15, ostatní
plocha, p.č. 3655/16, ostatní plocha, p. č. 3655/22, ostatní plocha, p. č. 3655/25, ostatní
plocha, p. č. 3655/26, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 5750 pro obec a k. ú.
Holešov,
- k pozemku p. č. 603, orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 374 pro obec Martinice,
k. ú. Martinice u Holešova;
2. předat k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860:
- pozemky p. č. 2142/6, ostatní plocha, 2142/13 ostatní plocha, 2142/14 ostatní plocha,
2142/16 ostatní plocha, 2142/17, ostatní plocha, 2143/2, ostatní plocha, 2143/3, ostatní
plocha, 2143/4, ostatní plocha, 2143/5, ostatní plocha, 2144/4, ostatní plocha, 2145/4,
ostatní plocha, 2145/5, ostatní plocha, 2166/10, ostatní plocha, 2166/11, ostatní plocha,
2167/3, ostatní plocha, 2370/6, ostatní plocha, 2372/5, ostatní plocha, 2372/13, ostatní
plocha, 2372/14, ostatní plocha, 2372/15, ostatní plocha, 2373/2, ostatní plocha, 3655/14,
ostatní plocha, 4001/5, ostatní plocha, 4001/6, ostatní plocha, 4001/14, ostatní plocha,
4001/18, ostatní plocha, 4001/20, ostatní plocha, 4001/21, ostatní plocha, 4001/37, ostatní
plocha, 4001/42, ostatní plocha, 4001/45, ostatní plocha, zapsané v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 1590 pro obec a k. ú. Holešov;
- nemovitou věc – věcné břemeno zřízené ve prospěch Zlínského kraje uvedené v usnesení
Rady Zlínského kraje č. 0042/R02/2012 ze dne 23. 1. 2012 v části schvaluje v bodě 2 písm.
c).
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R16/14

schvaluje
1. plnou moc, kterou uděluje Zlínský kraj, jako zmocnitel, společnosti CENTROPROJEKT
GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 01643541, k provedení úkonů a činností
souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce) „Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ
1. část, Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část, dle přílohy č. 0698-14-P02;
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch vlastníka Vodovodu, společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, IČ
49451871, a každého dalšího vlastníka Vodovodu a příslušenství, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět zřízení, umístění a provozování Vodovodu a příslušenství na
pozemkové parcele č. 433/3 v k.ú. Martinice u Holešova, vstup, vjezd, chůzi a činnosti na
zatěžovaném pozemku za účelem provozování, kontroly, údržby, obnovy a obsluhy
Vodovodu s příslušenstvím, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1284-126_a/2014 ze dne
15.04.2014, na dobu existence stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 25.750 Kč bez
DPH, s tím, že náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí investor Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4, IČ
65993390;
3. změnu pravidel pro řízení projektu SPZ Holešov dle přílohy č. 0698-14-P05;
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svěřuje
Odboru koordinace rozvojových aktivit Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o
uzavírání nájemních a pachtovních smluv, v nichž je Zlínský kraj pronajímatelem či
propachtovatelem, na dobu určitou do dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek ve
vlastnictví Zlínského kraje, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1590 pro obec a k. ú.
Holešov, listu vlastnictví č. 3558 pro obec Holešov, k. ú. Všetuly, listu vlastnictví č. 558 pro
obec a k. ú. Třebětice, listu vlastnictví č. 339 pro obec a k. ú. Zahnašovice a listu vlastnictví
č. 587 pro obec Martinice, k. ú. Martinice u Holešova, včetně součástí a příslušenství;
pověřuje
vedoucí Odboru koordinace rozvojových aktivit Krajského úřadu Zlínského kraje
podepisováním dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu dle bodu
svěřuje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0026/2014 dle přílohy č.
0698-14-P06.

6

Inovační platforma Zlínského kraje - dodatek č. 1 k podlicenční smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R16/14

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k podlicenční smlouvě č. D/2174/2013/STR ve znění přílohy č. 069314-P01, mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R16/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.03.2014 č. 0226/R06/14, část schvaluje, bod 1 a
2, kterým Rada Zlínského kraje schválila:
1. uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru mezi Zlínským krajem a
společnostmi:
a) AHEAD iTec, s. r. o., IČ 29359058,
b) MONET+, a. s., IČ 26217783,
která zakládá partnerskou účast těchto podnikatelských subjektů v projektu č.
CZ.1.12/2.2.00/43.02146 „Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa“;
2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.650.735,50 Kč, k
financování inovačních voucherů podnikatelským subjektům;
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru ve znění přílohy č. 0696-14-P03
mezi Zlínským krajem a společnostmi:
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a) SMARTPLAST s. r. o., IČ 28290330,
b) DURA-LINE CT, s. r. o., IČ 48911887,
která zakládá partnerskou účast těchto podnikatelských subjektů v
CZ.1.12/2.2.00/43.02146 „Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa“;

projektu č.

2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 1.651.797,75
Kč, k financování jednotlivých inovačních voucherů podnikatelským subjektům dle přílohy č.
0696-14-P02.

8

Projekty z Integrovaného operačního programu - změnové Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R16/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu k projektům "Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o." a "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském
kraji II", vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle přílohy č. 0697-14-P02 a č. 069714-P03.

9

Sociální služby - Dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R16/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Stavební úpravy se sdružením dvou
dodavatelů - vedoucí účastník sdružení PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o., se sídlem
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I – Město, IČ 25896873, a druhý účastník sdružení RADEKOV
spol. s r. o., se sídlem U Trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933, na akci
Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb dle přílohy č.
0699-14-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku Interiéru s dodavatelem KORYNA a.
s., se sídlem Kopečná 940/14, 602 00 Brno, IČ 26309165, na akci Domov pro seniory
Rožnov p. Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb dle přílohy č. 0699-14-P03;
3. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu s dodavatelem Zlínské stavby, a. s., se
sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 25317300, na akci "Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová" dle příloh č. 0699-14-P04 až č. 0699-14P06.

10

Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - II., IV. a V.
etapa - technický dozor investora

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R16/14

schvaluje
1. zrušení usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.07.2014 č. 0550/R14/14 - část
schvaluje, body 3 až 8;
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2. zrušení části 2, části 3 a části 4 veřejné zakázky malého rozsahu "Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. - výkon funkce TDS a
koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0700-14-P02.

11

Sociální služby - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa - DZP
Valašské Meziříčí - dodávka stavby, IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R16/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí - dodávka stavby" IOP,dle přílohy č. 0701-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Zlínské stavby, a. s., IČ 25317300, se sídlem K
majáku 5001, 761 23 Zlín;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Zlínské stavby, a. s., IČ 25317300, se sídlem K
majáku 5001, 761 23 Zlín, dle přílohy č. 0701-14-P02 a č. 0701-14-P03.

12

Školství - Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště rekonstrukce nástavby (III. NP) - budova J - dodatek č. 2 investičního záměru a SPŠ
Polytechnická - COP Zlín - realizace úspor energie - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R16/14

schvaluje
1) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
955/3/150/358/05/13-02/06/14 na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště - rekonstrukce nástavby
(III. NP) - budova J", dle přílohy č. 0702-14-P01;
2) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizace
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle
přílohy č. 0702-14-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem
"SPŠ Polytechnická – COP Zlín – realizace úspor energie – dodávka stavby", dle přílohy č.
0702-14-P03.

13

Zdravotnictví - aktualizace plánů investičního rozvoje Uherskohradišťské a Vsetínské
nemocnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R16/14

schvaluje
1. aktualizaci plánu investičního rozvoje Uherskohradišťské nemocnice a. s., dle přílohy č.
0707-14-P01;
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2. aktualizaci plánu investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s., dle přílohy č. 0707-14P02.

15

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodávka stavby, ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R16/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm" - dodávka
stavby - ROP, dle přílohy č. 0709-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 76001
Zlín, IČ 42340802;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 76001
Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0709-14-P02.

16

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje Morkovice-Slížany dodávka stavby, ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R16/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany" - dodávka
stavby - ROP, dle přílohy č. 0710-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00207608;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00207608, dle přílohy č. 0710-14-P02.

17

Zdravotnictví, sociální služby - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R16/14

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků na stavbu „Kroměřížská nemocnice a. s. rekonstrukce tepelného hospodářství“ mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž, IČ
00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 58 Kroměříž, dle přílohy č. 0711-14-P02;
2. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu
"Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská, I.etapa - CHB Staré
Město" 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. 0711-14-P03;
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3. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu "Domov
pro seniory Luhačovice", 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. 0711-14-P05;
zplnomocňuje
společnost ATRIS, s. r. o., 739 38 Soběšovice 270, IČ 28608909, k provedení úkonů a
činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby (akce) "Vsetínská nemocnice a.
s. - realizace úspor energie", dle přílohy č. 0711-14-P04.

18

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R16/14

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Domově pro seniory Nezdenice, dle přílohy č.
0706-14-P01.

19

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu
čtyř let tyto osoby:
1. Barbora Bártková, bytem Březnice 64, 760 01 Zlín;
2. Josef Bartošek, bytem Ovocná 414, 769 01 Holešov;
3. Alena Gogelová, bytem Slunečná 4556, 760 05 Zlín;
4. Bc. Lenka Hrdinová, DiS., bytem Nová 239, 687 03 Babice;
5. Ludmila Hřeben Štaudnerová, bytem Masarykova 1375, 769 01 Holešov;
6. Ing. Jiří Konečný, Ph.D., bytem Otakarova 107, 686 01 Uherské Hradiště;
7. Mgr. Jaroslav Jurák, bytem Osvoboditelů 1814, 688 01 Uherský Brod;
8. Antonín Koníček, bytem Kněžpole 333, 687 12 Bílovice;
9. Mgr. Milan Lukeš, bytem Podohradí 371, 687 51 Nivnice;
10. Ing. Karel Matucha, bytem Bystřice pod Lopeníkem 325, 687 55 Bystřice pod
Lopeníkem;
11. JUDr. Jaroslav Sochůrek, bytem Spojovací 2228, 760 01 Zlín;
12. Ing. Jiří Stodůlka, bytem Komenského 733, 763 61 Napajedla;
13. Emilia Tamašiová, bytem Tečovice 142, 763 02 Zlín 4.

20

Úspory rozpočtu ZK v roce 2014 a převody do roku 2015 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0024/2014, dle přílohy č.
0661-14-P01.
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21

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R16/14

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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 484/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Buchlovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1799b-168/2014,
- 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 3.000 Kč + DPH;
2. 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
pojistkové skříně na pozemku p. č. 444, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Žalkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1550a-194/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.900 Kč + DPH;
3. 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemcích p. č. 21/3, p. č. 21/189, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Morkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1184c-189/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 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, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 500/40, p. č. 1073/1, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Těšánky, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 139c-190/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 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, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 4843/1, p. č. 4843/2 a přípojkové skříně na pozemku p. č. 4843/1, vše
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Boršice u Buchlovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1111b-283/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč + DPH;
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6. 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemcích p. č. 6461/1, p. č. 6469/11 a rozpojovací skříně na pozemku p. č. 6461/1, vše
ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 4638-12221/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.300 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemku p. č. 3660/2,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1957-50/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.800 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
rozpojovací skříně na pozemku p. č. 19, zahrada, v k. ú. Zašová, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně rozpojovací skříně, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 kč/bm (zemní vedení NN),
1.500 Kč/1ks rozpojovací skříně, minimálně však ve výši 2.900 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem
Kojetínská 3666, PSČ 767 11 Kroměříž, IČ 49451871, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování vodovodu a příslušenství v pozemku p. č. 2772/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Roštín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
838-349/2013,
- vstup, vjezd a chůzi na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, kontrolou, údržbou,
obnovou a obsluhou vodovodu s příslušenstvím,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.180 Kč + DPH;
10. 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního a nadzemního
vedení NN včetně opěrného bodu (sloupu) na pozemku p. č. 1253/2, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Stupava, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
293-42/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního a nadzemního vedení NN včetně
opěrného bodu (sloupu),
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.500 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného město Kunovice, se sídlem Náměstí Svobody 361,
PSČ 686 04 Kunovice, IČ 00567892, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování zemního rozvodu veřejného osvětlení včetně ochranného
pásma a příslušenství na pozemku p. č. 3964/122, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2329-160/2014,
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- vstup, vjezd, chůzi na zatěžovaný pozemek a činnosti za účelem provozování, kontroly,
údržby, obnovy a obsluhy rozvodu veřejného osvětlení s příslušenstvím,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
12. 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN
pozemcích p. č. 2494/2, p. č. 2494/3 a rozpojovací skříně na pozemku p. č. 2494/3, vše
ostatní plocha/manipulační plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.500 Kč + DPH;
13. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování zemního kabelového vedení světelné signalizace v
pozemcích p. č. st. 328/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 295/3, ostatní plocha/ostatní
komunikace, p. č. 295/9, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 2052-258/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami zemního kabelového vedení světelné signalizace,
na dobu existence stavby;
14. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Uherské
Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 19, PSČ 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle
přílohy č. 0657-14-P02;
15. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Bojkovice, se sídlem Sušilova
952, PSČ 687 71 Bojkovice, IČ 00290807, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování chodníku včetně přechodů pro chodce a místa pro
přecházení v rámci stavby "Bezbariérový chodník na ulici Nádražní v Bojkovicích" na
pozemcích p. č. 5390/1, p. č. 5394/2, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bojkovice, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami chodníku včetně
přechodů pro chodce a místa pro přecházení,
na dobu existence stavby;
16. zřízení služebnosti pro oprávněného město Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, PSČ 687
71 Bojkovice, IČ 00290807, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení v rámci stavby "Bezbariérový
chodník na ulici Nádražní v Bojkovicích" v pozemku p. č. 5390/1, ostatní plocha/silnice, v k.
ú. Bojkovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami kabelu
veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 23.06.2014, č. 0515/R13/14, část schvaluje, bod č. 12;
2. ze dne 11.03.2013, č. 0194/R05/13, část schvaluje, bod č. 5;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Vykopala
Jaroslava, bytem Bratří Čapků 690/8, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí,
strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/4387 na pozemku p. č. 2051/42, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Kelč-Nové Město, 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 1.085 Kč;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Janušové Denisy,
bytem Blišice 11, PSČ 768 05 Koryčany, Medka Aleše, bytem Březinova 3688/59, PSČ 586
01 Jihlava a Smrčkové Martiny, bytem Rantířov 74, PSČ 588 41 Vyskytná nad Jihlavou,
strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/432 na pozemcích p. č. 2560/76 a p. č. 2560/111, vše
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Koryčany, v rozsahu trvalého záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.240 Kč;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti MUDr. Hofera
Michala a Ing. Hofera Tomáše, oba bytem Kroftova 1480/66, PSČ 616 00 Brno Žabovřesky, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/432 na pozemku p. č. 2560/37, 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 700 Kč;
4. 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 pozemcích:
- p. č. 1923/24, ostatní plocha/silnice, o výměře 4341 m 2, odděleném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1975-94/2012 z pozemku p. č. 1923/24,
- p. č. 1925/82, ostatní plocha/silnice o výměře 8 m 2, odděleném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1975-94/2012 z pozemku p. č. 1925/78,
- p. č. 1925/83, ostatní plocha/silnice, o výměře 13 m 2, odděleném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1975-94/2012 z pozemku p. č. 1925/79,
- p. č. 1925/85, ostatní plocha/silnice, o výměře 84 m 2, odděleném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1975-94/2012 z pozemku p. č.1925/80,
vše v k. ú. Holešov, a to v rozsahu trvalého záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 475.422 Kč včetně DPH;
5. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, PSČ 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, strpět:
- umístění a provozování kanalizační přípojky v pozemcích p. č. 3619/2, p. č. 1473, vše
ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 5602-14/2014,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, prováděním
úprav, oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace kanalizační přípojky, za účelem zlepšení
její výkonnosti, a to i pro smluvní partnery osoby oprávněné, kteří pro ni budou vykonávat
uvedené činnosti;
6. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti obce
Suchá Loz, se sídlem Suchá Loz 72, PSČ 687 53, IČ 00291374, strpět:
- umístění a provozování staveb inženýrských sítí a sjezdu vč. zpevněných ploch v rámci
stavby "ZZS ZK - výjezdová základna JV", na pozemcích zapsaných na LV č. 10001 pro
obec a k. ú. Suchá Loz, a to:
- přípojky vody na pozemku p. č. 4773,
- přípojky splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 4773 a p. č. 2995/1,
- přípojky plynu na pozemcích p. č. 4773 a p. č. 2995/1,
- sjezdu a ostatní zpevněné plochy na pozemcích p. č. 4773 a p. č. 2995/1,
s tím, že skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami
a údržbou inženýrských sítí a sjezdu včetně zpevněných ploch,
na dobu existence stavby;
II. vzít na vědomí:
1. rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž - odboru občansko-správních agend, oddělení
dopravy a silničního hospodářství vydané dne 21.05.2014, č.j. MeUKM/033891/2014, které
nabylo právní moci dne 14.06.2014, dle přílohy č. 0657-14-P03;
2. rozhodnutí Městského úřadu Valašské Klobouky - odboru dopravy a SH vydané dne
27.01.2014, zn. č. OD-SSÚ 66/2013-27, které nabylo právní moci dne 20.02.2014, dle
přílohy č. 0657-14-P04;
3. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního řádu a
dopravy vydané dne 04.06.2014, č.j. MUVS-S 2877/2014/OÚPSŘ-280/16.2-Li-14, které
nabylo právní moci dne 09.07.2014, dle přílohy č. 0657-14-P05;
4. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního řádu a
dopravy vydané dne 05.06.2014, č.j. MUVS-S 2885/2014/OÚPSŘ-280/16.2-Li-16, které
nabylo právní moci dne 01.07.2014, dle přílohy č. 0657-14-P06;
III. předat nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. - 4. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni
jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Základní umělecké škole Rožnov pod Radhoštěm, Pionýrská 20, PSČ 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00851809, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01 Zlín Příluky, IČ 62182137, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0307/R08/14 ze dne 22.04.2014 v části
schvaluje v bodě 3. příspěvkové organizaci Sociálním Službám Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, PSČ 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž - odboru občansko-správních
agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství vydaného dne 21.05.2014, č.j.
MeUKM/033891/2014, které nabylo právní moci dne 14.06.2014, dle přílohy č. 0657-14P03, k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
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- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Valašské Klobouky - odboru dopravy a SH
vydaného dne 27.01.2014, zn. č. OD-SSÚ 66/2013-27, které nabylo právní moci dne
20.02.2014, dle přílohy č. 0657-14-P04, k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy vydané dne 04.06.2014, č.j. MUVS-S 2877/2014/OÚPSŘ280/16.2-Li-14, které nabylo právní moci dne 09.07.2014, dle přílohy č. 0657-14-P05, k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ
761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy vydané dne 05.06.2014, č.j. MUVS-S 2885/2014/OÚPSŘ280/16.2-Li-16, které nabylo právní moci dne 01.07.2014, dle přílohy č. 0657-14-P06, k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ
761 23 Zlín, IČ 70934860;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0675/R17/10 ze dne 23.08.2010 v části
schvaluje v bodě 3., v usnesení č. 0037/R02/11 ze dne 24.01.2011 v části schvaluje v bodě
7., v usnesení č. 0628/R17/12 ze dne 06.08.2012 v části schvaluje, v usnesení č.
0705/R19/12 ze dne 03.09.2012 v části schvaluje v bodě 3., v usnesení č. 0498/R12/13 ze
dne 03.06.2013 v části schvaluje v bodě 4., příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné
službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01 Zlín, IČ 62182137;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0014/R01/13 ze dne 07.01.2013 v části
schvaluje v bodě 6., příspěvkové organizaci Muzeu Kroměřížska, Velké náměstí 38, PSČ
767 11 Kroměříž, IČ 00091138;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0324/R11/09 ze dne 04.05.2009 v části
schvaluje v bodě 7., příspěvkové organizaci Muzeu regionu Valašsko, Horní náměstí 2, PSČ
755 01 Vsetín, IČ 00098574;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0058/R03/08 ze dne 11.02.2008 v části
schvaluje v bodě 1.d), v usnesení č. 0565/R15/09 ze dne 29.06.2009 v části schvaluje v
bodě 1., příspěvkové organizaci Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, Smetanovy sady
179, PSČ 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0003/R01/11 ze dne 10.01.2011 v části
schvaluje v bodě 5., příspěvkové organizaci Dětskému domovu, Mateřské škole, Základní
škole a Praktické škole Zlín, Lazy 3695, PSČ 760 01 Zlín, IČ 61716464;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0157/R05/11 ze dne 07.03.2011 v části
schvaluje v bodě 4., příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole stavební Valašské
Meziříčí, Máchova 628, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491;
- uvedené v usnesení Rady Zlínského kraje č. 0747/R21/12 ze dne 17.09.2012 v části
schvaluje v bodě 7., příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole potravinářské a Střední
průmyslové škole mlékárenské Kroměříž, Štěchovice 4176, PSČ 767 54 Kroměříž, IČ
47935936;
- uvedené v usneseních Rady Zlínské kraje dle přílohy č. P09 příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí správních orgánů dle přílohy č. P10 příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;

IV. zrušit
- usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18.06.2014, č. 0300/Z12/14, část
schvaluje, bod č. 5;
souhlasí
1. s vyřazením nepotřebného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, a to osobního automobilu Renault Thália, reg. značka 1Z6 9025, inv. číslo
900105, rok pořízení 2004, pořizovací cena 319.999 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou
prodeje za cenu minimálně ve výši 10.140 Kč vč. DPH;
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2. s pronájmem částí pozemků p. č. 7/2, ostatní plocha o výměře 7 m 2 a p. č. 7/3, ostatní
plocha o výměře 18 m 2, v k. ú. Havřice, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, městu Uherský Brod, se sídlem Masarykovo nám. 100,
Uherský Brod, PSČ 688 17, IČ 00291463, na dobu určitou od 01.09.2014 do 31.08.2016 za
nájemné ve výši 333 Kč za období od 01.09.2014 do 31.12.2014 a ve výši 1.000 Kč/rok od
01.01.2015, dle přílohy č. 0657-14-P08.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R16/14

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 a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/67, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 578 od ČR - Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati
5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6361/20, ostatní plocha,
- p. č. 6361/23, ostatní plocha,
- p. č. 6361/24, ostatní plocha,
- p. č. 6361/28, ostatní plocha,
- p. č. 6361/30, ostatní plocha,
- p. č. 6476/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
IČ 00284220;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3115-4/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6439/6, ostatní plocha o výměře 2431 m 2,
od města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ 00284220;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slopné:
- p. č. 4389, ostatní plocha,
- p. č. 4399, ostatní plocha,
- p. č. 4403, ostatní plocha,
- p. č. 4410, ostatní plocha,
- p. č. 4413, ostatní plocha,
- p. č. 3890/13, ostatní plocha,
- p. č. 3890/22, ostatní plocha,
- p. č. 3890/26, ostatní plocha,
- p. č. 3890/29, ostatní plocha,
- p. č. 3865/23, ostatní plocha,
- p. č. 3865/25, ostatní plocha,
- p. č. 3867/3, ostatní plocha,
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- p. č. 3867/4, ostatní plocha,
- p. č. 3867/57, ostatní plocha,
- p. č. 3867/60, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Slopné, Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ
00568732;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Buchlovice:
- p. č. 30/4, zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž,
zapsaného na LV č. 10001 od městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice,
IČ 00290866 s tím, že Zlínský kraj vybuduje výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje na pozemku do 3 let od jeho nabytí; v případě nesplnění podmínky
převede Zlínský kraj pozemek bezúplatně zpět městysu Buchlovice;
6. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1785-19/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Buchlovice:
- p. č. 25/31, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č. 25/19, ostatní plocha, o výměře 453 m2,
od městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ 00290866, s tím, že
Zlínský kraj vybuduje výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
na pozemcích do 3 let od jejich nabytí; v případě nesplnění podmínky převede Zlínský kraj
pozemky bezúplatně zpět městysu Buchlovice;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště:
- p. č. 2753/257, ostatní plocha,
- p. č. 2753/332, ostatní plocha,
- p. č. 2756/14, ostatní plocha,
- p. č. 2760/3, ostatní plocha,
- p. č. 2760/4, ostatní plocha,
- p. č. 2760/48, ostatní plocha,
- p. č. 2760/49, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Kněžpole, Kněžpole 125, 687 12 Bílovice, IČ 00291013;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Litenčice:
- p. č. 2152/8, 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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2780/19, 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;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- id. podíl ve výši ½ z p. č. 69/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 238 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 6788-71a/2014, č. 678871b/2014, č. 6788-71c/2014, č. 6788-71d/2014 a č. 6788-71e/2014 odsouhlasenými
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vsetín:
- p. č. 6384/2, ostatní plocha, o výměře 249 m2,
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- p. č. 14711/1, ostatní plocha, o výměře 5 469 m2,
- p. č. 14709/1, ostatní plocha, o výměře 2135 m 2,
- p. č. 6134/2, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 6134/3, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 14707/1, ostatní plocha, o výměře 8688 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00
Praha 2, IČ 69797111;
12. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 6839-130/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14718/1, ostatní plocha, o výměře 4 998 m2,
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 Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou:
- p. č. st. 332/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 966/23, ostatní plocha,
- p. č. 966/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00304387;
14. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 460-242/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 81/6, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 640/2, ostatní plocha, o výměře 286 m2,
- p. č. 640/12, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 640/13, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 640/15, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
od obce Choryně, Choryně 200, 756 42 Choryně, IČ 00303844;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:
- p. č. 640/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Choryně, Choryně 200, 756 42 Choryně, IČ 00303844;
16. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 923-8251/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína:
- p. č. 2676/19, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 1105/20, ostatní plocha, o výměře 80 m2,
- p. č. 2816, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 1107/2, ostatní plocha, o výměře 39 m2,
- p. č. 1105/22, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 1089/6, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 1013/9, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
od obce Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř u Vsetína, IČ 00303917;
17. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 943-7721/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína:
- p. č. 1086/5, ostatní plocha, o výměře 5m 2,
- p. č. 1086/6, ostatní plocha, o výměře 114m 2,
- p. č. 1115/14, ostatní plocha, o výměře 61m 2,
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- p. č. 1115/17, ostatní plocha, o výměře 17m 2,
- p. č. 1115/9, ostatní plocha, o výměře 15m 2,
- p. č. 2701/110, ostatní plocha, o výměře 20m 2,
- p. č. 2701/109, ostatní plocha, o výměře 44m 2,
od obce Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř u Vsetína, IČ 00303917;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 747/4, ostatní plocha,
- p. č. 1046/197, ostatní plocha,
- p. č. 1350/64, ostatní plocha,
- p. č. 1350/65, ostatní plocha,
- p. č. 171/26, ostatní plocha,
- p. č. 171/36, ostatní plocha,
- p. č. 379/57, ostatní plocha,
- p. č. 379/59, ostatní plocha,
- p. č. 1321/4, ostatní plocha,
- p. č. 1321/5, ostatní plocha,
- p. č. 1321/9, ostatní plocha,
- p. č. 1346/3, ostatní plocha,
- p. č. 1343/16, ostatní plocha,
- p. č. 1343/18, ostatní plocha,
- p. č. 1343/19, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kunkovice, Kunkovice 30, 768 13 Litenčice, IČ
00544582;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/124, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 46 od Kateřiny Kostkové, bytem Nedašova Lhota 48, 763 32 Nedašova
Lhota za cenu ve výši 320 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 345/2, ostatní plocha,
- p. č. 345/4, ostatní plocha,
- p. č. 345/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1278 od ZÁVODU BIOCHEMICKÝCH SLUŽEB, s. r. o., se sídlem
Školní 622, 763 15 Slušovice, IČ 47910411, za cenu ve výši 11.200 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velký Ořechov:
a)
- p. č. 1505/29, ostatní plocha,
- p. č. 1505/45, ostatní plocha,
- p. č. 1520/123, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 361 od Marie Ristovské, bytem Velký Ořechov 8, 763 07 Velký Ořechov
za cenu ve výši 3.240 Kč;
b)
- p. č. 1520/106, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 245 od Josefa Gregora, bytem Velký Ořechov 194, 763 07 Velký
Ořechov za cenu ve výši 760 Kč;
c)
- p. č. 1520/118, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 210 od Miroslava Mikla, bytem Ludkovice 65, 763 41 Ludkovice za
cenu ve výši 1.000 Kč;
4. 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. 5295/23, ostatní plocha,
- p. č. 5295/24, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 530 od Františka Struhaře, bytem Štítná nad Vláří 501, 763 33 Štítná
nad Vláří-Popov za cenu ve výši 10.950 Kč;
b)
- p. č. 5295/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 562 od manželů Ing. Jana a MUDr. Evy Šimoníkových, oba bytem
Věžové domy 879, 760 01 Zlín za cenu ve výši 1.350 Kč;
c)
- p. č. 5295/45, ostatní plocha,
- p. č. 5305/41, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 156 od manželů Františka a Vlastimily Hrnčiříkových, oba bytem Štítná
nad Vláří 94, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov za cenu ve výši 1.400 Kč;
d)
- p. č. 5295/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2500 od Miloslava Lišky, bytem Štítná nad Vláří 424, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov, Stanislava Lišky, bytem Štítná nad Vláří 93, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov za
cenu ve výši 1.100 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná-Žilín:
a)
- p. č. 1980/19, ostatní plocha,
- p. č. 1980/24, ostatní plocha,
- p. č. 1980/106, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 309 od Radka Buriánka, bytem Čtvrť 1. Máje 721, 687 71 Bojkovice za
cenu ve výši 164.000 Kč;
b)
- p. č. 1980/52, ostatní plocha,
- p. č. 1980/53, ostatní plocha,
- p. č. 1980/54, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 191 od Ing. Josefa Ševčíka, bytem Mojmírova 953, 686 01 Uherské
Hradiště za cenu ve výši 3.350 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lukov a k. ú. Lukov u Zlína:
a)
- p. č. 1485/8, ostatní plocha,
- p. č. 1485/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 412 od Jiřího Jangota, bytem Hrušoví 41, 763 17 Lukov za cenu ve výši
21.600 Kč;
b)
- p. č. 1485/13, ostatní plocha,
- p. č. 1485/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 465 od Ing. Karla Beneše, bytem Bedárna I 189, 763 17 Lukov za cenu
ve výši 4.500 Kč;
c)
- p. č. 1485/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 718 od Stanislava Košuta, bytem Zámecká 350, Štípa, 763 14 Zlín,
Marie Skybové, bytem Hradská III. 329, 763 17 Lukov za cenu ve výši 2.550 Kč;
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7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
a)
- p. č. 1502/43, ostatní plocha,
- p. č. 1502/70, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1073 od Ing. Jaromíra Pilíka, bytem Březovská 503, Kudlov, 760 01 Zlín
za cenu ve výši 10.040 Kč;
b)
- p. č. 1502/44, ostatní plocha,
- p. č. 1502/47, ostatní plocha,
- p. č. 1502/50, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 588 od Ing. Jaromíra Pilíka, bytem Březovská 503, Kudlov, 760 01 Zlín,
Jiřího Pilíka, bytem Pastviska 349, Mladcová, 760 01 Zlín za cenu ve výši 2.640 Kč;
c)
- p. č. 1502/55, ostatní plocha,
- p. č. 1502/56, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 8 od Ing. Stanislava a Marie Vývodových, oba bytem Pindula 87,
Kudlov, 760 01 Zlín za cenu ve výši 2.280 Kč;
d)
- p. č. 1502/58, ostatní plocha,
- p. č. 1502/60, ostatní plocha,
- p. č. 1502/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1059 od Ludmily Hrabinové, bytem Březovská 331, Kudlov, 760 01 Zlín
za cenu ve výši 7.360 Kč;
e)
- p. č. 1502/62, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1371 od Jana Čelůstky, bytem Březovská 331, Kudlov, 760 01 Zlín za
cenu ve výši 6.000 Kč;
f)
- p. č. 1502/68, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 39 od Ladislava Ordelta, bytem Skalka I 213, Kudlov, 760 01 Zlín za
cenu ve výši 14.480 Kč;
g)
- p. č. 1502/74, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1447 od Františky Gabrielové, bytem Boršice 80, 687 09 Boršice za
cenu ve výši 4.120 Kč;
h)
- p. č. 1502/75, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1337 od Milana Vývody, bytem Pindula 87, Kudlov, 760 01 Zlín za cenu
ve výši 8.600 Kč;
i)
- p. č. 1502/79, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 365 od manželů Ing. Stanislava a Marie Vývodových, oba bytem
Pindula 87, Kudlov, 760 01 Zlín za cenu ve výši 16.960 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice:
- p. č. 1764/4, ostatní plocha,
- p. č. 1714/5, orná půda,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172 za cenu ve výši 36.568 Kč;
9. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 489-94/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov
a k. ú. Dobrotice:
- p. č. 1712/3, ostatní plocha, 696 m 2,
- p. č. 1742/3, ostatní plocha, 6702 m2,
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od města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172 za cenu ve výši
2.217.476 Kč;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov:
- p. č. 3504/3, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV 10001 Holešov od města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172 za cenu ve výši 12.290 Kč;
11. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1975-94/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Holešov:
a)
- p. č. 428/5, ostatní plocha, o výměře 128 m2,
- p. č. 428/7, ostatní plocha, o výměře 141 m2,
- p. č. 416/39, ostatní plocha, o výměře 928 m2,
- p. č. 1921/6, ostatní plocha, o výměře 2418 m 2,
- p. č. 1921/8, ostatní plocha, o výměře 1296 m 2,
- p. č. 1931/11, ostatní plocha, o výměře 265 m 2,
- p. č. 1932/21, ostatní plocha, o výměře 1221 m 2,
- p. č. 1932/5, ostatní plocha, o výměře 2022 m 2,
- p. č. 1932/22, ostatní plocha, o výměře 536 m 2,
- p. č. 1932/23, ostatní plocha, o výměře 616 m 2,
- p. č. 1932/26, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
- p. č. 1982/5, ostatní plocha, o výměře 75 m2,
- p. č. 1983/6, ostatní plocha, o výměře 169 m2,
- p. č. 1982/6, ostatní plocha, o výměře 5985 m 2,
- p. č. 1984/5, ostatní plocha, o výměře 1218 m 2,
- p. č. 1984/7, ostatní plocha, o výměře 186 m2,
- p. č. 1989/6, ostatní plocha, o výměře 18078 m 2,
- p. č. 1994/6, ostatní plocha, o výměře 779 m2,
- p. č. 1995/6, ostatní plocha, o výměře 380 m2,
- p. č. 1996/2, ostatní plocha, o výměře 238 m2,
- p. č. 1996/7, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
- p. č. 1995/5, ostatní plocha, o výměře 531 m2,
- p. č. 3510/4, ostatní plocha, o výměře 112 m2,
- p. č. 3652/17, ostatní plocha, o výměře 56 m2,
od města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172 za cenu ve výši
11.215.971 Kč;
b)
- p. č. 1932/27, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
od Nad Sadovou, s.r.o., se sídlem gen. Štefánika 185/38, 750 02 Přerov, IČ 29198836 za
cenu ve výši 440 Kč;
12. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1182-94/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Holešov a k. ú. Žopy:
- p. č. 347/8, ostatní plocha, o výměře 50 m2,
- p. č. 358/36, ostatní plocha, o výměře 45 m2,
- p. č. 358/39, ostatní plocha, o výměře 11244 m 2,
- p. č. 358/18, ostatní plocha, o výměře 746 m2,
od města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172 za cenu ve výši
3.622.358 Kč;
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13. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 732-27/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Suchá Loz:
- p. č. 4774/2, ostatní plocha, o výměře 630 m2,
od obce Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, IČ 00291374 za cenu ve výši
250.000 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
- p. č. 2279/8, ostatní plocha,
- p. č. 2279/9, ostatní plocha,
- p. č. 2279/10, ostatní plocha,
- p. č. 2279/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 28 od DATO-FOREST s. r. o., se sídlem Luhačovická 618, 687 71
Bojkovice, IČ 25535943, za cenu ve výši 33.450 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 1447/15, ostatní plocha,
- p. č. 1448/52, ostatní plocha,
- p. č. 1448/69, ostatní plocha,
- p. č. 1448/72, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 14 od Marie Jedovnické, bytem Medlovice 53, 687 41 Medlovice, Jana
Jedovnického, bytem Medlovice 53, 687 41 Medlovice za cenu ve výši 6.750 Kč;
b)
- p. č. 1448/48, ostatní plocha,
- p. č. 1448/64, ostatní plocha,
- p. č. 1448/77, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 347 od Josefy Mazurové, bytem Medlovice 54, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 5.750 Kč;
c)
- p. č. 1447/18, ostatní plocha,
- p. č. 1448/45, ostatní plocha,
- p. č. 1448/80, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 417 od Marie Hromadové, bytem Medlovice 138, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 5.250 Kč;
d)
- p. č. 1448/23, ostatní plocha,
- p. č. 1448/96, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 243 od Vlastimily Růžičkové, bytem Medlovice 17, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 2.650 Kč;
e)
- p. č. 1448/27, ostatní plocha,
- p. č. 1448/92, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 411 od Boženy Křemečkové, bytem Medlovice 99, 687 41 Medlovice,
Mgr. Heleny Michalčíkové, bytem Medlovice 130, 687 41 Medlovice za cenu ve výši 4.200
Kč;
f)
- p. č. 1448/33, ostatní plocha,
- p. č. 1448/86, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 230 od Filipa Náplavy, bytem Medlovice 109, 687 41 Medlovice, Dáši
Náplavové, bytem Medlovice 109, 687 41 Medlovice za cenu ve výši 3.300 Kč;
g)
- p. č. 1447/16, ostatní plocha,
- p. č. 1447/17, ostatní plocha,
- p. č. 1448/29, ostatní plocha,
- p. č. 1448/53, ostatní plocha,
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- p. č. 1448/71, ostatní plocha,
- p. č. 1448/90, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 346 od Marie Jedovnické, bytem Medlovice 53, 687 41 Medlovice za
cenu ve výši 9.750 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
a)
- p. č. 2550/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 312 od Vladimíra Hromady, bytem Štěpnická 1078, 686 06 Uherské
Hradiště za cenu ve výši 3.700 Kč;
b)
- p. č. 2550/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 32 od Evy Vajgarové, bytem Labuty 49, 696 48 Labuty za cenu ve výši
3.500 Kč;
c)
- p. č. 2550/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 341 od Marie Mrkůsové, bytem Luční 2317/8, 697 01 Kyjov - Nětčice za
cenu ve výši 4.250 Kč;
d)
- p. č. 2550/17, ostatní plocha,
- p. č. 2550/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 140 od manželů Jaroslava a Ludmily Špendlíkových, oba bytem Na
Rybníku 968, 686 01 Uherské Hradiště za cenu ve výši 6.700 Kč;
e)
- p. č. 2550/9, ostatní plocha,
- p. č. 2550/10, ostatní plocha,
- p. č. 2550/14, ostatní plocha,
- p. č. 2550/19, ostatní plocha,
- p. č. 2550/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 239 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice 308, 687 37
Polešovice, IČ 25505769, za cenu ve výši 14.750 Kč;
f)
- p. č. 2550/3, ostatní plocha,
- p. č. 2550/8, ostatní plocha,
- p. č. 2550/16, ostatní plocha,
- p. č. 2550/22, ostatní plocha,
- p. č. 2550/25, ostatní plocha,
- p. č. 2550/32, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 253 od ZENERGO a. s., se sídlem Čejč 61, 696 14 Čejč, IČ 29269661,
za cenu ve výši 16.600 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
a)
- p. č. 3257/4, ostatní plocha,
- p. č. 3257/60, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 635 od Naděždy Kachtíkové, bytem Osvětimany 97, 687 42 Osvětimany
za cenu ve výši 4.400 Kč;
b)
- p. č. 3257/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 407 od Emilie Veselé, bytem Osvětimany 62, 687 42 Osvětimany za
cenu ve výši 3.040 Kč;
c)
- p. č. 3257/31, ostatní plocha,
- p. č. 3257/41, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1070 od LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, 763 11 Lípa, IČ
25329979, za cenu ve výši 6.880 Kč;
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18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2297/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 147 od Jarmily Čechové, bytem Medlovice 23, 687 41 Medlovice, Ivony
Škrabalové, bytem Osvětimany 200, 687 42 Osvětimany za cenu ve výši 4.150 Kč;
b)
- p. č. 2297/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 161 od Mgr. Soni Hurníkové, bytem Mattioliho 3274/3, 106 00 Praha 10
- Záběhlice, Mgr. Mojmíra Náplavy, bytem Jabloňová 457, 686 01 Uherské Hradiště – Sady
za cenu ve výši 4.300 Kč;
c)
- p. č. 2297/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 38 od LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, 763 11 Lípa, IČ
25329979, za cenu ve výši 40.200 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
a)
- p. č. 5437/100, ostatní plocha,
- p. č. 5437/102, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2445 od Barbory Sojákové, bytem M. Alše 394, 760 01 Zlín-Prštné za
cenu ve výši 5.680 Kč;
b)
- p. č. 5437/60, ostatní plocha,
- p. č. 5437/69, ostatní plocha,
- p. č. 5437/74, ostatní plocha,
- p. č. 5437/85, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 86 od Jitky Vávrové, bytem Polešovice 506, 687 37 Polešovice za cenu
ve výši 5.920 Kč;
c)
- p. č. 5437/79, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1849 od Marie Kolajové, bytem Syrovín 39, 696 84 Syrovín za cenu ve
výši 3.360 Kč;
d)
- p. č. 5466/30, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 321 od Jiřího Peterka, bytem Polešovice 153, 687 37 Polešovice, Marie
Peterkové, bytem Polešovice 153, 687 37 Polešovice za cenu ve výši 4.450 Kč;
e)
- p. č. 5437/20, ostatní plocha,
- p. č. 5437/49, ostatní plocha,
- p. č. 5437/108, ostatní plocha,
- p. č. 5437/113, ostatní plocha,
- p. č. 5437/122, ostatní plocha,
- p. č. 5437/133, ostatní plocha,
- p. č. 5466/24, ostatní plocha,
- p. č. 5466/101, ostatní plocha,
- p. č. 5466/110, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2314 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice 308, 687 37
Polešovice, IČ 25505769, za cenu ve výši 10.780 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2628, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 11 od manželů Vojtěcha a Stanislavy Formanových, oba bytem Vážany
17, 687 37 Vážany za cenu ve výši 16.520 Kč;

26/64

R16/14

b)
- p. č. 2638, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 570 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice 308, 687 37
Polešovice, IČ 25505769, za cenu ve výši 16.080 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
a)
- p. č. 891/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 13 od Miloslavy Dvouleté, bytem Kostelany nad Moravou 265, 686 01
Kostelany nad Moravou za cenu ve výši 2.880 Kč;
b)
- p. č. 891/23, ostatní plocha,
- p. č. 894/61, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 553 od Silvy Verbíkové, bytem Kostelany nad Moravou 238, 686 01
Kostelany nad Moravou za cenu ve výši 3.520 Kč;
c)
- p. č. 891/5, ostatní plocha,
- p. č. 891/29, ostatní plocha,
- p. č. 894/41, ostatní plocha,
- p. č. 894/110, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 402 od Miroslava Suchánka, bytem Markov 407, 686 01 Uherské
Hradiště – Jarošov, Antonie Suchánkové, bytem Kostelany nad Moravou 284, 686 01
Kostelany nad Moravou za cenu ve výši 8.310 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2756/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 636 od Hany Zelíkové, bytem Mistřice 430, 687 12 Mistřice za cenu ve
výši 4.800 Kč;
b)
- p. č. 2756/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 624 od Radka Kašného, bytem Kněžpole 176, 687 12 Kněžpole,
Štěpána Kašného, bytem Kněžpole 176, 687 12 Kněžpole za cenu ve výši 3.240 Kč;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožská Lhota:
a)
- p. č. 6306, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 57 od Marie Páčové, bytem Ostrožská Lhota 127, 687 23 Ostrožská
Lhota za cenu ve výši 3.760 Kč;
b)
- p. č. 6334/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 633 od Ludvíka Hanáčka, bytem Ostrožská Lhota 359, 687 23
Ostrožská Lhota za cenu ve výši 3.120 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
- p. č. 9384/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 538 od Miroslava Prchlíka, bytem Hrazanská 700, 763 26 Luhačovice
za cenu ve výši 13.640 Kč;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek:
- p. č. 2874, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1489 od Aleny Ernstové, bytem Zálešná IV 3144, 760 01 Zlín, Zdenky
Vávrové, bytem Kosmonautů 1885/11, 787 01 Šumperk za cenu ve výši 1.000 Kč;
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26. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1600–178/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 1364/177, orná půda, o výměře 147 m2,
od Pavla Pavlendy, bytem Hluboké 648, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 14.700 Kč;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 12559/19, ostatní plocha,
- p. č. 12559/20, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1179 od Jiřiny Kořenkové, bytem Nový Hrozenkov 66, 756 04 Nový
Hrozenkov za cenu ve výši 1.850 Kč;
28. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou:
- p. č. 1581/72, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 314 od Edvarda Dančáka, bytem Kletné 33, 742 01 Suchdol nad Odrou
za cenu ve výši 1.600 Kč;
29. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí:
a)
- p. č. 1082/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 493 od Vladimíra Vrubla, bytem Velká Lhota 26, 757 01 Valašské
Meziříčí za cenu ve výši 3.360 Kč;
b)
- p. č. 1085/20, ostatní plocha,
- p. č. 1085/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 52 od manželů Vladimíra a Emilie Vrublových, oba bytem Velká Lhota
26, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu ve výši 2.000 Kč;
c)
- p. č. 1093/23, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 55 od Sboru Církve bratrské ve Velké Lhotě, se sídlem Velká Lhota
102, 756 27 Velká Lhota, IČ 26520371 za cenu ve výši 6.480 Kč;
30. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Francova Lhota:
- p. č. 4915/14, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 439 od Jakuba Baklíka, bytem Hrbáč 1165, Bylnice, 763 31 Brumov Bylnice za cenu ve výši 240 Kč;
31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského Meziříčí:
- p. č. 5833, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 487 od ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00
Brno, IČ 70890013 za cenu ve výši 2.750 Kč;
32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Malá Lhota u Valašského Meziříčí:
- p. č. 123/5, ostatní plocha,
- p. č. 801/11, ostatní plocha,
- p. č. 801/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 91 od Marie Bechné, bytem Malá Lhota 7, 757 01 Velká Lhota, Pavla
Bechného, bytem Malá Lhota 7, 757 01 Velká Lhota za cenu ve výši 6.840 Kč;
33. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
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a)
- p. č. 730/13, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 71 od Dany Pelcové, bytem Němetice 62, 756 43 Kelč za cenu ve výši
1.520 Kč;
b)
- p. č. 730/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 83 od Oldřicha Rolince, bytem Němetice 39, 756 43 Kelč za cenu ve
výši 1.040 Kč;
c)
- p. č. 675/16, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od Libora Vozáka, bytem Police 97, 756 44 Police za cenu ve výši
1.200 Kč;
d)
- p. č. 731/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 240 od Ing. Dany Rárové, bytem Bezručova 801, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm za cenu ve výši 2.000 Kč;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město:
a)
- p. č. 2051/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 649 od Římskokatolické farnosti Kelč, se sídlem Kelč 107, 756 43 Kelč,
IČ 47658363, za cenu ve výši 520 Kč;
b)
- p. č. 2051/47, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 534 od Františka Porazila, bytem Kelč 181, 756 43 Kelč, Ing. Františka
Smahela, bytem Kelč 454, 756 43 Kelč za cenu ve výši 840 Kč;
35. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
a)
- p. č. 1924/105, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 343 od Zdeňky Navrátilové, bytem Javorová 3025, 415 01 Teplice za
cenu ve výši 1.680 Kč;
b)
- p. č. 1924/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 48 od Hany Kurucové, bytem Nítkovice č. p. 62, 768 13 Litenčice za
cenu ve výši 2.080 Kč;
c)
- p. č. 1924/99, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 66 od Stanislava Žižlavského, bytem Nítkovice č. p. 13, 768 13
Litenčice za cenu ve výši 1.840 Kč;
d)
- p. č. 1924/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 464 od JUDr. Květy Olašákové, bytem II. odboje 177/5, 682 01 Vyškov
za cenu ve výši 560 Kč;
e)
- p. č. 1924/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 319 od Miroslava Pavlíčka, bytem Šimáčkova 1812/204, 628 00 Brno Líšeň za cenu ve výši 480 Kč;
36. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
a)
- p. č. 625/146, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 139 od Marie Doležalové, bytem č. p. 294, 742 53 Kunín za cenu ve
výši 1.520 Kč;
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b)
- p. č. 739/29, ostatní plocha,
- p. č. 739/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 117 od Ludmily Čevelové, bytem Částkov č. p. 64, 687 12 Bílovice a od
Vladislava Havránka, bytem Masarykova 244, 683 33 Brankovice za cenu ve výši 1.160 Kč;
c)
- p. č. 625/142, ostatní plocha,
- p. č. 625/150, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 198 od Anny Bušové, bytem Zástřizly č. p. 15, 768 05 Koryčany a od
Marie Charuzové, bytem Kunkovice č. p. 8, 768 13 Litenčice za cenu ve výši 2.120 Kč;
d)
- p. č. 625/144, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 200 od Edmunda Molínka, bytem Hlavní 18, 768 04 Střílky za cenu ve
výši 1.600 Kč;
37. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova:
- p. č. st. 93/4, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného na LV č. 432 od Petra Zlámala, bytem Martinice č. p. 202, 769 01 Holešov za
cenu ve výši 700 Kč;
38. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/23, ostatní plocha,
- p. č. 5427/24, ostatní plocha,
- p. č. 5427/25, ostatní plocha,
- p. č. 5427/26, ostatní plocha,
- p. č. 5427/29, ostatní plocha,
- p. č. 5427/48, ostatní plocha,
- p. č. 5427/61, ostatní plocha,
- p. č. 5427/104, ostatní plocha,
- p. č. 5427/109, ostatní plocha,
- p. č. 5427/110, ostatní plocha,
- p. č. 5460/43, ostatní plocha,
- p. č. 5460/55, ostatní plocha,
- p. č. 5460/59, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 97 od ZEAS Bánov, a. s., se sídlem Bánov 676, 687 54 Bánov, IČ
60755253, za cenu ve výši 21.150 Kč;

C. bezúplatným převodem stavby:
1. vedené v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Rokytnice u Vsetína:
- budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemcích p. č. st. 1095/1 a p. č. st. 1095/2,
zapsané na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;

II. neschválit úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Zlínského kraje včetně veškerých
jejích součástí a příslušenství, a to stavby vedené v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú.
Rokytnice u Vsetína:
- budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemcích p. č. st. 1095/1 a p. č. st. 1095/2,
zapsané na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
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III. předat nemovité věci uvedené:
- v bodech A. 1. - 4., 7. - 12., 14. - 18. a B. 1. - 12., 14. - 38. 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 bodech A. 5. - 6. a B. 13. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu A. 13. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademii a
Vyšší odborné škole Valašské Meziříčí, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843504, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodu C. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné škole
Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 75501 Vsetín, IČ 13643878, a to ke dni jejího
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;

IV. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0301/Z12/14 ze dne 18.06.2014 – bod B. 5. a).
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R16/14

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. pozemků
- p. č. 6415/57, ostatní plocha,
- p. č. 6439/81, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví města Napajedla,
Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ 00284220;
2. pozemků
- p. č. 3890/5, ostatní plocha,
- p. č. 3890/7, ostatní plocha,
- p. č. 3890/9, ostatní plocha,
- p. č. 3890/32, ostatní plocha,
- p. č. 3890/33, ostatní plocha,
- p. č. 3890/34, ostatní plocha,
- p. č. 3890/40, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši 1/2 p. č. 3890/6, ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 337 a 419 pro obec a k. ú. Slopné, do vlastnictví obce Slopné,
Slopné č. p. 112, 763 23 Slopné, IČ 00568732;
3. pozemků
- p. č. 699/23, ostatní plocha o výměře 532 m 2,
- p. č. 699/24, ostatní plocha o výměře 135 m 2,
- p. č. 699/25, ostatní plocha o výměře 30 m 2,
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- p. č. 699/26, ostatní plocha o výměře 88 m 2,
- p. č. 699/27, ostatní plocha o výměře 447 m 2,
- p. č. 699/28, ostatní plocha o výměře 304 m 2,
- p. č. 699/29, ostatní plocha o výměře 156 m 2,
- p. č. 699/30, ostatní plocha o výměře 39 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 514-17/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské
Meziříčí a k. ú. Bynina, do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
4. pozemku
- p. č. 1206/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 846-8305/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec, do vlastnictví města Valašské Meziříčí,
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
5. pozemku
- p. č. 2676/15, ostatní plocha, o výměře 120 m 2,
- p. č. 2676/16, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 2676/17, ostatní plocha, o výměře 81 m2,
- p. č. 2676/18, ostatní plocha, o výměře 75m 2,
- p. č. 2676/20, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
- p. č. 2676/21, ostatní plocha, o výměře 97 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 923-8251/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína, do vlastnictví obce Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21
Ratiboř, IČ 00303917;
6. pozemků
- p. č. 682/2, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
- p. č. 682/3, ostatní plocha, o výměře 64 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 459-241/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Choryně, do vlastnictví obce Choryně, Choryně 200, 756 42 Choryně, IČ 00303844;
7. pozemků
- p. č. 302/20, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
- p. č. 302/18, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 461-243/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Choryně, do vlastnictví obce Choryně, Choryně 200, 756 42 Choryně, IČ 00303844;
8. pozemků
- p. č. 2756/1, ostatní plocha,
- p. č. 2756/15, ostatní plocha,
- p. č. 2760/2, ostatní plocha,
- p. č. 2760/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1335 pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, do
vlastnictví obce Kněžpole, Kněžpole 125, 687 12 Bílovice, IČ 00291013;
9. pozemků
- p. č. 1325/3, ostatní plocha,
- p. č. 1325/4, ostatní plocha,
- p. č. 1325/5, ostatní plocha,
- p. č. 1325/6, ostatní plocha,
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- p. č. 1325/7, ostatní plocha,
- p. č. 1325/8, ostatní plocha,
- p. č. 1343/11, ostatní plocha,
- p. č. 1343/12, ostatní plocha,
- p. č. 1343/13, ostatní plocha,
- p. č. 1343/14, ostatní plocha,
- p. č. 1343/15, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 254 pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic, do vlastnictví
obce Kunkovice, Kunkovice 30, 768 13 Litenčice, IČ 00544582;

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
vyjma bodu 6., kdy daň z nabytí nemovité věci hradí prodávající:
1. pozemků
- p. č. 1765/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2,
- p. č. 1765/3, ostatní plocha o výměře 248 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 489-94/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov
a k. ú. Dobrotice, do vlastnictví města Holešov, Masarykova 628,769 17 Holešov, IČ
00287172, za kupní cenu ve výši 50.852 Kč;
2. pozemků
- p. č. 450, ostatní plocha o výměře 394 m 2,
- p. č. 451/2, ostatní plocha o výměře 132 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1182-94/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov
a k. ú. Žopy, do vlastnictví města Holešov, Masarykova 628,769 17 Holešov, IČ 00287172,
za kupní cenu ve výši 92.876 Kč;
3. pozemků
- p. č. 429/4, ostatní plocha, o výměře 336 m2,
- p. č. 416/40, ostatní plocha, o výměře 728 m2,
- p. č. 3652/5, ostatní plocha, o výměře 894 m2,
- p. č. 3652/18, ostatní plocha, o výměře 92 m2,
- p. č. 3652/6, ostatní plocha, o výměře 455 m2,
- p. č. 3654/1, ostatní plocha, o výměře 353 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1975-94/2012, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Holešov, do vlastnictví města Holešov, Masarykova 628,769 17 Holešov, IČ 00287172, za
kupní cenu ve výši 504.637 Kč.;
4. pozemků
- p. č. 1932/21, ostatní plocha, o výměře 8 m2,
- p. č. 1932/22, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 588-224/2013, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Pozděchov, do vlastnictví Romana Mlýnka, trvale bytem Bratří Hlaviců 108, 755 01 Vsetín,
za kupní cenu ve výši 1.510 Kč;
5. pozemku
- p. č. 4357/9, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
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odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1827-111/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, jehož součástí je i kamenný kříž, kulturní památka rej.
č. 50094/7-8858, do vlastnictví města Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo nám. 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 284611, za kupní cenu ve výši 2.700 Kč;
6. pozemku
- p. č. 2760/5, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1335 pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, do
vlastnictví obce Kněžpole, se sídlem Kněžpole 125, 687 12 Kněžpole, IČ 00291013, za
kupní cenu ve výši 21.080 Kč.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout:
- o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 152.157,72 Kč a části penále ve výši
48.445,32 Kč, vyměřeného organizaci Střední škola Kostka s. r. o., Pod Pecníkem 1666,
755 01 Vsetín, IČ 25367692, Platebním výměrem č. 16/2014 KŘ na odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0659-14-P13;
- o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 82.284,27 Kč a části penále ve výši
24.653,69 Kč, vyměřeného organizaci Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, 763 02 ZlínMalenovice, IČ 71008110, Platebním výměrem č. 23/2014 KŘ na odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0659-14-P17;
b) vzít na vědomí
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 13.
června 2014 č. j. KUZL 35454/2014, kterým se vyhovuje částečně žádosti o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské
Hradiště, Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště, IČ 60371749, uloženého Platebním
výměrem č. 11/2014 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 28. května 2014.
Promíjí se částka 31.268,10 Kč a nepromíjí se částka 33.754,09 Kč, viz příloha č. 0659-14P03;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 11.
srpna 2014 č. j. KUZL 43914/2014, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu
penále ve výši 3.585 Kč za porušení rozpočtové kázně Střední uměleckoprůmyslové škole
Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště, IČ 60371749, uloženého
Platebním výměrem č. 14/2014 EKO na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 7.
července 2014, viz příloha č. 0659-14-P09;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 26.
června 2014 č. j. KUZL 35463/2014, kterým se vyhovuje částečně žádosti o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí,
Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ 00843369, uloženého Platebním výměrem č.
12/2014 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 28. května 2014. Promíjí se
částka 41.880,69 Kč a nepromíjí se částka 36.037,70 Kč, viz příloha č. 0659-14-P06;
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- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 11.
srpna 2014 č. j. KUZL 44170/2014, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu
penále ve výši 13.887 Kč za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Františka Palackého
Valašské Meziříčí, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ 00843369, uloženého
Platebním výměrem č. 15/2014 EKO na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 7.
července 2014. viz příloha č. 0659-14-P11;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 11.
srpna 2014 č. j. KUZL 48550/2014, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu
Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00054771, uloženého Platebním výměrem č. 13/2014 EKO na odvod za
porušení rozpočtové kázně ze dne 5. června 2014. Promíjí se částka 9.615 Kč, viz příloha č.
0659-14-P04;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 11.
srpna 2014 č. j. KUZL 47370/2014, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu penále
Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00054771, uloženého Platebním výměrem č. 16/014 EKO na penále za
porušení rozpočtové kázně ze dne 10. července 2014. Promíjí se částka 4.404 Kč, viz
příloha č. 0659-14-P07.
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Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R16/14

schvaluje
znění Stanoviska Zlínského kraje k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České
republiky dle přílohy č. 0682-14-P04.

26

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R16/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/ 0135/2014 dle přílohy č. 0683-14-P01.

27

Dotace na proplacení náhrady škod způsobených zvláště chráněným živočichem rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R16/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0139/2014 dle přílohy č. 0684-14-P01.
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28

Dotace na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R16/14

schvaluje
a) vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
na zajištění péče o zvláště chráněná území dle přílohy č. 0685-14-P01;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje příjemcům:
1.) 9.000 Kč Marii Valchářové, bytem Vesník 1596, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník (u točny)
na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena
2.) 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, bytem Zelená 1505, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník
na ploše 2,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
3.) 7.000 Kč Petru Bartoňovi, bytem 756 23 Jablůnka 30 (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník na ploše 0,8 ha
pokosením trávy s odstraněním sena
4.) 9.200 Kč Milanu Rožnovjákovi, bytem 756 21 Kateřinice 21 (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR Dubcová na ploše 0,5 ha
pokosením trávy s odstraněním sena
5.) 6.000 Kč Františku Bednářovi, bytem Příkrá 43, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,4
ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy od odpadků
6.) 4.200 Kč Jaromíru Bednářovi, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,26 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy od odpadků
7.) 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, bytem J. Sousedíka 1147, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy s odstraněním sena
8.) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, bytem Pod Vršky 114, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena
9.) 11.200 Kč Zdenku Ovesnému, bytem Za Díly 2079, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 1,2
ha pokosením trávy s odstraněním sena
10.) 18.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na ploše
1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena
11.) 18.600 Kč Marku Škarpovi, bytem 756 22 Hošťálková 174 (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pivovařiska na ploše 1,5 ha
extenzivní pastvou dobytka včetně pokosení nedopasků
12.) 3.500 Kč Robertu Žídkovi, bytem 756 11 Pozděchov 211 (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby louky ve zvláště chráněném území PP Pozděchov na ploše 0,23 ha
pokosením trávy a odstraněním sena
13.) 4.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, bytem 756 12 Horní Lideč 343 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov na ploše 0,3 ha
pokosením trávy s odstraněním sena
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14.) 15.000 Kč Aleně Dolákové, bytem Na Chaloupkách 322, 768 72 Chvalčov
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pod
Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu
zvláště chráněného území
15.) 63.712 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČ: 70322872
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Mokřady Vesník (Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44 ha pokosením
trávy a odstraněním sena
16.) 15.300 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ: 12732044
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 0,85 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
17.) 28.260 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ: 12732044
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1,57 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
18.) 66.450 Kč Daně Smilkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ: 73333972
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněných územích PP
Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,2 ha pokosením trávy s odstraněním
sena
19.) 40.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná 51, 756 41 Lešná, IČ: 41018303 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Choryňská stráž na
ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
20.) 20.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec 176, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:
74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
21.) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva 243, 755 01 Vsetín, IČ: 73871389
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením nedopasků
22.) 16.500 Kč Petru Dědicovi, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín, IČ: 66727383
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP VrškyDíly na ploše 1,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena
23.) 14.000 Kč Haně Juřicové, bytem Valašská Polanka 299, 756 11, IČ: 73871281
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Prlov
III na ploše 1,25 ha extenzivní pastvou dobytka na otavě a na ploše 0,12 ha pokosením
trávy s odstraněním sena
24.) 40.000 Kč ZO ČSOP Valašské Meziříčí, se sídlem U Rajky 15, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 64123693 (nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště
chráněných územích PR Choryňský mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha
pokosením trávy s odstraněním sena a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění
ochranného dozoru v letním období
25.) 62.800 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní 588, 768
61 Bystřice pod Hostýnem (nevládní nezisková organizace), IČ 65274521, na provedení
údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá v posečení trávy
křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v asanačním sečení sekačkou na
ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně odstranění sena mimo vlastní plochu
zvláště chráněného území
26.) 29.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní 588, 768
61 Bystřice pod Hostýnem (nevládní nezisková organizace), IČ 65274521, na provedení
údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba spočívá v asanačním
sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a v posečení plochy s
obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění biomasy.
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27.) 27.450 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem Poutní 588, 768
61 Bystřice pod Hostýnem (nevládní nezisková organizace), IČ 65274521, na provedení
údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba spočívá v posečení
trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami křovinořezem na ploše
0,39 ha, včetně odstranění biomasy a v asanačním sečení křovinořezem na ploše 0,18 ha,
které bude provedeno 3-krát, včetně odstranění sena.
28.) 39.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČ: 61945897 na
provedení údržby ve zvláště chráněných územích PP Hrádek a PP Sucháčkovy paseky na
celkové ploše 2,6 ha pokosením trávy s odstraněním sena.

29

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R16/14

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. 0687-14-P03.

30

Energetická agentura Zlínského kraje - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 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. 0686-14-P04.

31

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje
pro období 2014-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R16/14

schvaluje
Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro
období 2014-2022 dle přílohy č. 0688-14-P01.

38/64

R16/14

32

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 53

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 53 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje v části odkanalizování obce Počenice-Tetětice, dle přílohy č. 0689-14-P02.

33

Projekt podpory třídění komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R16/14

schvaluje
1. uzavření dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a
zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje“
se společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17,
PSČ 140 21, dle příloh č. 0690-14-P01 a č. 0690-14-P02;
2. uzavření dodatku č. 5 dohody o partnerství a vzájemné spolupráci se společností
ASEKOL s. r. o., IČ 27373231, se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ
143 00 , dle přílohy č. 0690-14-P03.

34

Soutěž "Vesnice roku Zlínského kraje 2014" - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí dotací obcím oceněným v rámci Krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v
členění:
1. Obci Kateřinice, IČ 00303917, investiční dotaci ve výši 100.000 Kč na projekt
„Dovybavení mobiliáře obce - velkooběmové stany“ a neinvestiční dotaci ve výši 500.000 Kč
na projekt „Dovybavení mobiliáře obce a uspořádání slavnosti soutěže Vesnice roku 2014
ve Zlínském kraji“;
2. Obci Bánov, IČ 00290785, investiční dotaci ve výši 300.000 Kč na projekt „ZTV Bánov - II.
část/2 - Za poliklinikou, Šraňky, zhotovení vodovodu“;
3. Obci Hošťálková, IČ 00303798, investiční dotaci ve výši 200.000 Kč na projekt „Výtah v
budově Základní školy Hošťálková“;
4. Obci Modrá, IČ 00362344, neinvestiční dotaci ve výši 140.000 Kč na projekt „Kvetoucí
Modrá - obnova zeleně, včetně doplnění mobiliáře“;
5. Obci Babice, IČ 00290777, investiční dotaci ve výši 79.000 Kč na projekt „Zabezpečovací
zařízení a audiovizuální technika pro Muzeum myslivců a pytláků“ a neinvestiční dotaci ve
výši 21.000 Kč na projekt „Vybavení dílen a kabinetu výtvarné výchovy ZŠ“;
6. Obci Březnice, IČ 48471828, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt
„Modernizace obecní knihovny Březnice“;
7. Obci Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na
projekt „Vybavení knihovny Bohuslavice nad Vláří“;
8. Obci Kyselovice, IČ 00287393, neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt „Úložný
systém na hanácké kroje“;
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b) vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje pro oceněné obce v soutěži Vesnice roku 2014 dle přílohy č. 0691-14-P04;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2014 dle přílohy č. 0691-14-P05.

35

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o hospodaření nemocnic založených
Zlínským krajem, dle příloh č. 0731-14-P01 až č. 0731-14-P05;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodního plánu nemocnic založených Zlínským krajem, dle přílohy č.
0731-14-P06.

36

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (Léčiva)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R16/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0145/2014, dle přílohy č. 0730-14-P01.

37

Zdravotnictví - poskytnutí investiční dotace na projekt "Modernizace přístrojového
vybavení Uherskohradišťské nemocnice"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace
Uherskohradišťské nemocnici a.s., IČ 27660915 na financování realizace projektu
„Modernizace přístrojového vybavení Uherskohradišťské nemocnice“, registrační číslo
projektu CZ.1.06/3.2.01/13.08669 podporovaného Integrovaným operačním programem,
oblast intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a Řízená
modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí
zdravotnických zařízení včetně technického zázemí ve výši 341.783 Kč, maximálně však 15
% celkových způsobilých výdajů projektu.
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38

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek investičního
záměru, změna tvorby a použití investičního fondu na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R16/14

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1022/3/170/173/03/14 - 01/07/14 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK – dýchací přístroje" o celkových nákladech
1.402.000 Kč, dle přílohy č. 0734-14-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0734-14-P03.

39

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R16/14

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2014 pronajatého:
a) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0735-14-P04;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0735-14-P05.

40

Zdravotnictví - změna závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R16/14

schvaluje
změna závazného objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín,
IČ 00839281, dle přílohy č. 0732-14-P02.

41

Zdravotnictví - dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 14 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, dle přílohy č. 0729-14-P02;
2. dodatek č. 8 ke zřizovací listině Dětského centra Zlín, příspěvková organizace, IČ
00839281, dle přílohy č. 0729-14-P03;
3. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace, IČ 00851710, dle přílohy č. 0729-14P04.
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42

Poskytnutí účelové investiční dotace statutárnímu městu Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši
4.500.000 Kč statutárnímu městu Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, na
realizaci akce „Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a Tyršova-Malenovice I. a II. etapa“
za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace dle přílohy č.
0676-14-P01.
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Koordinátor veřejné dopravy - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0018/2014/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01
Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0675-14-P02;
2. snížení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. D/0018/2014/DOP
společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, o částku 1.878.000 Kč na celkovou částku 7.155.000
Kč.

44

Dodatek č. 1 Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 Smlouvy o úhradě kompenzace na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem,
se sídlem: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, dle přílohy č. 0671-14-P01.
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Doprava - dodatek č. 14 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě - České
dráhy, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě mezi
Zlínským krajem a dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ
70994226, dle přílohy č. 0672-14-P02;
2. navýšení účelové dotace ze schváleného rozpočtu Zlínského kraje na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby o částku 3.574.000 Kč na celkovou částku
278.568.000 Kč pro rok 2014, dopravci České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110
15 Praha 1, IČ 70994226.

46

Doprava - ŘSZK - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 58.316.000 Kč příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Zlínským krajem, jako
poskytovatelem, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, dle přílohy č. 0674-14-P01.
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Doprava - Dodatky k inv. záměrům, změna investičního fondu č. 4

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R16/14

schvaluje
A) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 3 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-03/08/14, k provedení díla
„Silnice II/367: Kroměříž - Kotojedy, o celkových nákladech 24.712.000 Kč, dle přílohy č.
0673-14-P02;
A2) dodatek č. 4 investičního záměru č. 975/3/110/226/07/13-04/08/14, k provedení díla
„Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice“, o celkových nákladech 17.799.000 Kč, dle
přílohy č. 0673-14-P04;
A3) dodatek č. 3 investičního záměru č. 969/3/110/220/07/13-03/08/14, k provedení díla
„Silnice II/4932: Cetechovice, průtah obcí“, o celkových nákladech 8.673.000 Kč, dle přílohy
č. 0673-14-P06;
B. Změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2014, dle přílohy č. 0673-14-P07.
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Veřejná zakázka "Gastronomie a folklór Moravy a Slezska"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R16/14

bere na vědomí
protokol z jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Gastronomie a folklór Moravy a Slezska", dle přílohy č. 0670-14-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Gastronomie a folklór Moravy a
Slezska" pro část 1, kterou předložil uchazeč ARTAX, a. s., se sídlem Žabovřeská 952/16,
61600 Brno-Žabovřesky, IČ 25535234;
2. uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Gastronomie a folklór Moravy
a Slezska" pro část 1 s uchazečem ARTAX, a. s., se sídlem Žabovřeská 952/16, 61600
Brno-Žabovřesky, IČ 25535234, dle přílohy č. 0670-14-P03.

49

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: projektové záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R16/14

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "ROSTISLAV - Routes and Stories of Slavs", dle
příloh č. 0662-14-P06 a č. 0662-14-P07;
2. uzavření dohody o převodu práv k užití licence mezi Zlínským krajem a sdružením
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o., se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati
5520, PSČ 760 01, IČ 02057531, dle přílohy č. 0662-14-P08;
zm ocňuje
Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, bytem U Fortny 2158, 688 01 Uherský
Brod, jednat jménem Zlínského kraje na zasedáních Valné hromady Evropské kulturní
stezky sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o ., IČ 02057531, dle přílohy č. 0662-14-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500.000 Kč
společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, na zajištění
vlastního podílu financování projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země"
spolufinancovaný z dotace Integrovaného operačního programu, prioritní osa 4 a Národní
podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a prioritní osa 4 b Národní podpora
cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, dle přílohy č.
0662-14-P02;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové zápůjčky z rozpočtu Zlínského kraje
se společností Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, ve výši
11.210.000 Kč na předfinancování projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země"
spolufinancovaný z dotace Integrovaného operačního programu, prioritní osa 4 a Národní
podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a prioritní osa 4 b Národní podpora
cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, dle přílohy č.
0662-14-P03;
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3. odstoupení Zlínského kraje z mezinárodní neziskové organizace NECSTouR (Síť
evropských regionů pro udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost cestovního ruchu) dle
přílohy č. 0662-14-P10.
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Kultura - změny investičních fondů, změna závazných ukazatelů rozpočtu p. o. na rok
2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R16/14

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0669-14-P02;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 0669-14-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0669-14-P06;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0669-14-P07;
5. zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové
péče dle přílohy č. 0669-14-P08;
6. navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče dle přílohy č. 0669-14-P09;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2014 dle přílohy č. 0669-14-P10;
bere na vědomí
neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příjemce dotace příspěvkovou organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, v celkové výši 22.000 Kč, dle přílohy
č. 0669-14-P11.

51

Kultura - Filharmonie B. Martinů, o. p. s. - navýšení neinvestiční dotace v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2480/2013/KUL
mezi Zlínským krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, dle přílohy č.
0664-14-P03.
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Kultura - investiční záměr - Muzeum Kroměřížska, p. o. - Odstranění havarijního stavu
a celková obnova hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích - projektová
část

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R16/14

schvaluje
a) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1043/3/090/061/07/14
"Muzeum Kroměřížska, p. o. – Odstranění havarijního stavu a celková obnova hrobky Marie
von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích – Projektová část" dle přílohy č. 0665-14-P02;
b) změnu č. 2 plánu tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2014, dle přílohy č. 0665-14-P03;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0140/2014 dle přílohy č. 0665-14-P05;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČ 00091138, k posílení investičního fondu ve výši 200.000 Kč, dle přílohy č.
0665-14-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"Muzeum Kroměřížska, p. o. – Odstranění havarijního stavu a celková obnova hrobky Marie
von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích – Projektová část";
ukládá
řediteli Muzea Kroměřížska navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z
investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, o 200.000
Kč, z částky 1.290.000 Kč na celkových 1.490.000 Kč, v termínu do 30.09.2014.

53

Kultura - Otevřené brány - smlouvy o spolupráci 2015-2018, projekt Rodinné pasy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R16/14

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.06.2014 č. 0523/R13/14 - část schvaluje bod 2
písm. d), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
léta 2015-2018 na úhradu mezd průvodců v sakrálních památkách Římskokatolické farnosti
Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa, IČ 48471712, ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č.
0557-14-P05;
schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace na léta 2015-2018 na úhradu mezd průvodců v
sakrálních památkách Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa, IČ
48471712, ve výši 120.000 Kč, dle přílohy č. 0667-14-P02;
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b) uzavření Sublicenční smlouvy o užívání autorského díla v rámci realizace projektu
Rodinné pasy mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, a
společností VERTIGO.CZ, a. s., IČ 26295997, Rostislavovo náměstí 12, 612 00 Brno, dle
příloh č. 0667-14-P04 až č. 0667-14-P06.

54

Kultura - udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje", zápis
"Valašského odzemku" do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R16/14

uděluje
titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé ovládání dovedností,
postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání těchto zkušeností budoucím
generacím laureátům:
- Marii Skrežinové v oboru: drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – výroba umělých
květin, vonic a vínků,
- Josefu Fryzelkovi v oboru: dřevo, výroba tradičních bednářských výrobků,
- Antonínu Mošťkovi v oboru: práce s hlínou – kamenina, hrnčina, majolina;
schvaluje
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0668-14-P06;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0136/2014 dle přílohy č. 0668-14-P04;
c) zápis "Valašského odzemku" na "Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Zlínského kraje";
ukládá
Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, IČ 00092126, zajištění odkupu výrobků od
nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč,
v termínu do 31.12.2014.
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Kultura - Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R16/14

uděluje
A. Ocenění nejlepší knihovník Zlínského kraje v roce 2014:
a) paní Ditě Uhříkové, knihovnici, Obecní knihovna Rajnochovice, Rajnochovice 181, PSČ
768 71,
b) paní Zoje Chodúrové, knihovnici, Místní knihovna Babice, Babice 508, PSČ 687 03,
c) paní Aleně Kozubíkové, knihovnici, Knihovna Valašská Polanka, Valašská Polanka, PSČ
756 11,
d) paní Haně Stloukalové, knihovnici, Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice,
Palackého 373, Vizovice, PSČ 763 12;
B. Ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2014:
a) Městské knihovně v Hulíně, Dr. Stojana 375, Hulín, PSČ 768 24,
b) Místní knihovně v Modré, Modrá 170, Velehrad, PSČ 687 06,
c) Obecní knihovna, Horní Lideč, PSČ 756 12,
d) Městské knihovně ve Slušovicích, nám. Svobody34, Slušovice, PSČ 763 15;
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schvaluje
1. poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih dle
vlastního výběru:
a) paní Ditě Uhříkové, knihovnici, Obecní knihovna Rajnochovice, Rajnochovice 181, PSČ
768 71,
b) paní Zoje Chodúrové, knihovnici, Místní knihovna Babice, Babice 508, PSČ 687 03,
c) paní Aleně Kozubíkové, knihovnici, Knihovna Valašská Polanka, Valašská Polanka, PSČ
756 11,
d) paní Haně Stloukalové, knihovnici, Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice,
Palackého 373, Vizovice, PSČ 763 12;
2. poskytnutí finančních darů ve výši:
a) 10.000 Kč městu Hulín, IČ 00287229, nám. Míru 162, Hulín, PSČ 768 24,
b) 10.000 Kč obci Modrá, IČ 00362344, Modrá 170, PSČ 687 06,
c) 10.000 Kč obci Horní Lideč, IČ 00303780, Horní Lideč 292, PSČ 756 12,
d) 10.000 Kč městu Slušovice, IČ 00284475, nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15.
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Kultura - dodatky zřizovacích listin p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R16/14

schvaluje
převod činností příspěvkových organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.,
IČ 00094889, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČ 00089982, a Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., IČ 70947422, a to zpracování účetnictví,
mzdového účetnictví a personální agendy, na 14I15 Baťův institut, p. o., IČ 72563346, za
podmínky, že dne 17.09.2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí dodatek č. 3 Zřizovací
listiny 14I15 Baťův institut, p. o., dle přílohy č. 0663-14-P02, a to s účinností od 01.01.2015;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti kultury dle příloh č. 0663-14-P02 až č. 0663-14-P09.

57

Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu
Zlínského kraje v členění:
1. PSG Zlín, s. r. o., IČ 25566016, ve výši 1.000.000 Kč na účast v Evropské Lize mistrů;
2. Handball club Zlín, IČ 49157582, ve výši 500.000 Kč na účast týmu žen v nejvyšší soutěži
Česko-slovenské Interligy 2014/2015.
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58

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R16/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0146/2014, dle přílohy č. 0719-14-P01.

59

Školství - inv. záměr, inv. fondy, odvody, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R16/14

schvaluje
1. plány tvorby a použití investičních fondů na r. 2014:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0720-14-P02;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0720-14-P04;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle
přílohy č. 0720-14-P05;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí,
Křižná 782, IČ 70238928, dle přílohy č. 0720-14-P07;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, dle
přílohy č. 0720-14-P09;
f) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0720-14-P11;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Tauferova Střední odborná škola veterinární
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0720-14-P12;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ
13643878, dle přílohy č. 0720-14-P13;
ch) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1045/3/150/398/08/14 s
názvem "SŠ - COPT Kroměříž - oprava školního hřiště", dle přílohy č. 0720-14-P20;
i) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198,
dle přílohy č. 0720-14-P16;
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, IČ 00843351, dle přílohy č. 072014-P21;
2. snížení uloženého odvodu prostředků investičního fondu na rok 2014 příspěvkové
organizaci:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, který byl schválen usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0209/Z10/13, a to o 400.000 Kč na částku 234.000 Kč;
b) Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, IČ 00559105, který byl schválen usnesením Zastupitelstva
Zlínského kraje č. 0209/Z10/13, a to o 450.000 Kč na částku 2.200.000 Kč;
3. zrušení uloženého odvodu prostředků investičního fondu na rok 2014 příspěvkové
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547,
ve výši 750.000 Kč, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0209/Z10/13;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0144/2014 dle přílohy č. 0720-14-P17;
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souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem k posílení investičních fondů příspěvkových organizací:
1. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 160.000 Kč;
2. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928, ve výši
268.000 Kč;
3. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, ve výši 143.000 Kč;
4. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, ve výši 85.000 Kč;
ukládá
odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, ve výši 400.000 Kč;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "SŠ - COPT
Kroměříž - oprava školního hřiště" příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945.

60

Školství - smlouvy o poskytnutí dotace - Podpora řemesel v odborném školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R16/14

schvaluje
1. poskytnutí dotace Střední škole letecké s. r. o., IČ 26286033, ve výši 170.500 Kč v
systému Podpora řemesel v odborném školství dle přílohy č. 0724-14-P01;
2. poskytnutí dotace Střední škole obchodní a technické s. r. o., IČ 26215829, ve výši
185.400 Kč v systému Podpora řemesel v odborném školství dle přílohy č. 0724-14-P02;
3. poskytnutí dotace Střední škole MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve výši 137.400 Kč v
systému Podpora řemesel v odborném školství dle přílohy č. 0724-14-P03;
4. poskytnutí dotace Střední škole služeb s. r. o., IČ 25500091, ve výši 40.200 Kč v systému
Podpora řemesel v odborném školství dle přílohy č. 0724-14-P04.

61

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R16/14

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, varného plynového kotle DIAMO,
inventární číslo 13101, pořizovací cena 118.125 Kč, zůstatková cena (zbytková hodnota)
5.906,25 Kč, rok zařazení 1997, a to formou fyzické likvidace;
2. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a to:
- promítací přístroj NEC MT830 MultiSymc, inventární číslo C818, pořizovací cena 267.180
Kč, zůstatková cena 7.362 Kč (zbytková hodnota), rok pořízení 2001, formou ekologické
likvidace,
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- promítací přístroj NEC MT1030 MultiSymc, inventární číslo C822, pořizovací cena 352.580
Kč, zůstatková cena 9.734 Kč (zbytková hodnota), rok pořízení 2001, formou ekologické
likvidace,
- promítací přístroj NEC MT1030 MultiSymc, inventární číslo C823, pořizovací cena 352.580
Kč, zůstatková cena 9.734 Kč (zbytková hodnota), rok pořízení 2001, formou ekologické
likvidace,
- promítací přístroj NEC MT830 MultiSymc, inventární číslo C828, pořizovací cena 267.180
Kč, zůstatková cena 7.362 Kč (zbytková hodnota), rok pořízení 2001, formou ekologické
likvidace,
- promítací přístroj Plus U2-811 + mimio, inventární číslo C853, pořizovací cena 253.096 Kč,
zůstatková cena 6.982 Kč (zbytková hodnota), rok pořízení 2001, formou ekologické
likvidace.

62

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R16/14

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu mezi Základní školou Vizovice, příspěvková organizace, IČ
49156683, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, a to na
dobu neurčitou od 01.09.2014, dle přílohy č. 0723-14-P02;
2. s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi příspěvkovou organizací Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ
60371757, a městem Uherský Brod, IČ 00291463, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č.
0723-14-P06;
3. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěvkovou
organizací Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, a Ladou
Michalcovou, Krhová 491, Valašské Meziříčí, IČ 87337398, a to na dobu určitou od
01.09.2014 do 30.06.2015 dle příloh č. 0723-14-P08 a č. 0723-14-P09.

63

Školství - Projekt "Kraje pro bezpečný internet"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R16/14

schvaluje
a) zapojení Zlínského kraje do projektu "Kraje pro bezpečný internet";
b) uzavření smlouvy o partnerství a sponzorství mezi Zlínským krajem a společností
MICROSOFT s. r. o. dle přílohy č. 0722-14-P02;
pověřuje
a) PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a
sportu, podpisem smlouvy se společností MICROSOFT s. r. o., dle přílohy č. 0722-14-P02;
b) příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín, IČ 14450500, tiskem 3.500 kusů plakátů dle přílohy 2 Smlouvy o partnerství a
sponzorství uvedené v příloze č. 0722-14-P02 a předáním vytištěných plakátů odboru
školství, mládeže a sportu v termínu do 05.09.2014.
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64

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R16/14

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
10/44/1.1/2013 ze dne 21.07.2014 vydaném poskytovatelem dotace k projektu "Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji", ve znění přílohy č. 0715-14-P02;
2. s podmínkami uvedenými v Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
10/44/1.1/2013 ze dne 04.07.2014, vydaném poskytovatelem dotace k projektu "Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji", ve znění přílohy č. 0715-14-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit podpis Prohlášení příjemce dotace k
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 10/44/1.1/2013 v termínu
do 22.09.2014;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2014, dle přílohy č. 0715-14-P04.
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Projekt "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R16/14

bere na vědomí
Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k projektu
Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/54.0019, dle přílohy č. 0716-14-P01;
schvaluje
1. změnu projektového a finančního rámce projektu "Nové přístupy k realizaci praktického
vyučování ve Zlínském kraji" dle příloh č. 0716-14-P02 a č. 0716-14-P03;
2. uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Zlínským krajem a partnery
projektu "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji":
a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy
č. 0716-14-P04;
b) Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0716-14-P05;
c) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle
přílohy č. 0716-14-P06;
d) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle
přílohy č. 0716-14-P07;
e) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, dle přílohy č. 0716-14-P08;
f) Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení
Zlínského kraje, o. p. s., IČ 28297504, dle přílohy č. 0716-14-P09.
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66

Veřejná zakázka "Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj služeb TCK" - schválení
vítězného uchazeče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R16/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky "Bezpečnostní
infrastruktura a rozvoj služeb Technologického centra kraje", dle přílohy č. 0727-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, kterou předložil dodavatel AutoCont CZ a. s., se
sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 47676795, DIČ
CZ47676795;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2, kterou předložil dodavatel IMPROMATCOMPUTER s. r. o., se sídlem třída Tomáše Bati 5267, IČ 46992308, DIČ CZ46992308;
3. uzavření smlouvy pro část 1 s dodavatelem AutoCont CZ a. s., se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 47676795, dle přílohy č. 0727-14P02;
4. uzavření smlouvy pro část 2 s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem
třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308, dle přílohy č. 0727-14-P03.

67

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/1426/2013/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/05.0004 uzavřené s
příjemcem Střední škola letecká s. r. o., IČ 26286033, se sídlem Kunovice, Na Záhonech
1177, dle přílohy č. 0713-14-P02;
2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/2330/2012/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.1.38/02.0033 uzavřené s
příjemcem Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., IČ 28297504, se sídlem Nivnická 1763, 688 01
Uherský Brod, dle příloh č. 0713-14-P04, č. 0713-14-P05 a č. 0713-14-P06;
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu č.
D/1428/2013/ŘDP v rámci grantového projektu CZ.1.07/3.2.03/05.0031 uzavřené s
příjemcem "Hvězda z. ú.", IČ 70829560, se sídlem Masarykova 443, 763 02 Zlín Malenovice, dle přílohy č. 0713-14-P08;
schvaluje
1. uzavření Licenční a podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příjemcem dotace
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, se sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, dle
přílohy č. 0713-14-P10,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2014, dle přílohy č. 0713-14-P11.
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68

Udělení souhlasů a doložky zřizovatele k realizaci projektů v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R16/14

souhlasí
1. s předložením a realizací projektu Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost.
Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských
výrobků. Zahradnictví, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0006, jehož realizátorem je
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ
00055107;
2. s předložením a realizací projektu Podpora činnosti střediska praxe při Střední
zdravotnické škole Kroměříž, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0058, jehož realizátorem je
Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939;
3. s předložením a realizací projektu Škola pro praxi - praxe pro školu, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/54.0008, jehož partnerem je Tauferova Střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, a zároveň, aby Tauferova
Střední odborná škola veterinární Kroměříž uzavřela smlouvu o partnerství s finančním
plněním se Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov, nám. Spojenců 2555, 796
01 Prostějov, IČ 00566896, která je žadatelem projektu.

69

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení vyhlášené MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R16/14

doporučuje
ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem, které
vykonávají činnost středních škol, na které se vztahují podmínky uvedené v článku 2 odst. 2
a 3 „Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s
maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ č. j. MŠMT23913/2014, aby se v souladu s článkem 2 odst. 8 přihlásili k pilotnímu ověřování.

70

Přihláška mezinárodního projektu ve školství do soutěže "Pečeť kvality"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R16/14

schvaluje
přihlášku projektu Careers of the Future do soutěže Leonardo da Vinci - Pečeť kvality
pořádané Domem zahraniční spolupráce MŠMT, dle přílohy č. 0718-14-P02.

71

Změna ve složení Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R16/14

odvolává
s účinností od 26.08.2014 členku Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů
Dott. Martinu Dlabajovou;
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jmenuje
s účinností od 26.08.2014 členku Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů
Ing. Ivonu Huňkovou.

72

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R16/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0143/2014, dle přílohy č. 0736-14-P01.

73

Finanční podpora v oblasti sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R16/14

schvaluje
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální péče s pověřením k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření
Smlouvy o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, dle vzoru uvedeného v příloze č.
0737-14-P05, včetně Vyúčtování, dle přílohy č. 0737-14-P09, pro níže uvedené subjekty:
a) "HANDICAP (?)" Zlín, Padělky VI 1367, Zlín, IČ 46277633
identifikátor 6283429 - Osobní asistence - 140.000 Kč,
b) Centrum pro seniory, příspěvková organizace, Příční 1475, Holešov, IČ 47934531
identifikátor 5437570 - Domovy se zvláštním režimem - 143.000 Kč,
c) Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská 77, Koryčany, IČ 68684053
identifikátor 5508286 - Domovy pro seniory - 101.000 Kč,
d) Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, Otrokovice, IČ 46276262
identifikátor 4645805 - Domovy pro seniory - 150.000 Kč,
e) Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115, Slavičín, IČ 70435618
identifikátor 1712382 - Osobní asistence - 42.000 Kč,
f) Institut Krista Velekněze, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda u Javorníka, IČ 70599858
identifikátor 1898055 - Domovy pro seniory - 106.000 Kč,
g) SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, Školní 1299, Otrokovice, IČ 62180444
identifikátor 6696436 - Domovy se zvláštním režimem - 176.000 Kč;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální prevence a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje dle vzoru uvedeného v příloze č. 0737-14-P04, včetně Vyúčtování dle
přílohy č. 0737-14-P09, pro níže uvedené subjekty:
a) Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Hrbová 1561, Vsetín, IČ 25909614
identifikátor 8174297 - Azylové domy - 116.000 Kč,

55/64

R16/14

b) Elim Vsetín, o. p. s., Horní Jasenka 119, Vsetín, IČ 01955144
identifikátor 2633569 - Terénní programy - 30.000 Kč,
c) Fond ohrožených dětí, Na poříčí 1038/6, Nové Město, Praha, IČ 00499277
identifikátor 3285279 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 76.000 Kč,
d) Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ 44117434
identifikátor 2429799 - Azylové domy - 98.000 Kč,
e) Maltézská pomoc, o. p. s., Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha, IČ 26708451
identifikátor 8901707 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 38.000 Kč,
f) PETRKLÍČ, o. p. s., Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště, IČ 26928060
identifikátor 3073634 - Azylové domy - 136.000 Kč,
g) Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 1695/21, Nové Město, Praha, IČ 26200481
identifikátor 7545861 - Sociální rehabilitace - 55.000 Kč,
h) Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, Zlín, IČ 67028144
identifikátor 4158057 - Terénní programy - 39.000 Kč;
3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální péče navazující na proces transformace s pověřením k výkonu služeb obecného
hospodářského zájmu a uzavření Smlouvy o pověření výkonem služby obecného
hospodářského zájmu a o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje, dle vzoru uvedeného v příloze č. 0737-14-P07, včetně Vyúčtování, dle přílohy č.
0737-14-P09, pro níže uvedené subjekty:
a) Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČ 71197044
identifikátor 6205177 - Chráněné bydlení - 40.000 Kč,
b) Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, Studénka, IČ 48804860
identifikátor 2807221 - Chráněné bydlení - 67.000 Kč;
4. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální prevence navazující na proces transformace a uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje dle vzoru uvedeného v příloze č.
0737-14-P06, včetně Vyúčtování dle přílohy č. 0737-14-P09, pro níže uvedený subjekt:
a) Kamarád Rožnov o. p. s., Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123031
identifikátor 7986987 - Sociálně terapeutické dílny - 24.000 Kč;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz dle Pravidel pro poskytnutí účelového
příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem dle přílohy č.
0737-14-P08, pro níže uvedené subjekty:
a) Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, Hrobice 136, Slušovice, IČ 70850968
identifikátor 3277845 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 230.000 Kč,
b) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128, Újezd u Valašských
Klobouk, IČ 70850895
identifikátor 4392977 - Domovy se zvláštním režimem - 460.000 Kč,
c) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, Leoše Janáčka 380,
Luhačovice, IČ 70850909
identifikátor 6523437 - Domovy pro seniory - 267.000 Kč,
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d) Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, Lukov, IČ 70850941
identifikátor 7295876 - Domovy se zvláštním režimem - 115.000 Kč,
e) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Na Hrádku
100, Fryšták, IČ 70850917
identifikátor 5277371 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 187.000 Kč,
f) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské
Hradiště, IČ 00092096
identifikátor 2322188 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 130.000 Kč,
identifikátor 3709757 - Sociálně terapeutické dílny - 51.000 Kč,
identifikátor 7895834 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 212.000 Kč,
identifikátor 9119004 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 166.000 Kč,
identifikátor 9147782 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 251.000 Kč,
g) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín, IČ
49562827
identifikátor 8834308 - Domovy se zvláštním režimem - 132.000 Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální péče s pověřením k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření
Smlouvy o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, dle vzoru uvedeného v příloze č.
0737-14-P05, včetně Vyúčtování, dle přílohy č. 0737-14-P09, pro níže uvedené subjekty:
a) Auxilium o. p. s., Hošťálková 428, Hošťálková u Vsetína, IČ 02083825
identifikátor 7875047 - Odlehčovací služby - 37.000 Kč,
identifikátor 9045809 - Osobní asistence - 125.000 Kč,
b) Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Strmá 34, Vsetín, IČ 73633178
identifikátor 1320592 - Domovy pro seniory - 170.000 Kč,
identifikátor 3024085 - Domovy se zvláštním režimem - 147.000 Kč,
c) HVĚZDA - občanské sdružení, Masarykova 443, Malenovice, Zlín, IČ 70829560
identifikátor 3552661 - Domovy se zvláštním režimem - 248.000 Kč,
d) Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
identifikátor 8071473 - Domovy pro seniory - 104.000 Kč,
identifikátor 9517523 - Osobní asistence - 88.000 Kč,
e) NADĚJE, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha, IČ 00570931
identifikátor 1056682 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 234.000 Kč,
identifikátor 1179545 - Chráněné bydlení - 110.000 Kč,
identifikátor 2044545 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 100.000 Kč,
identifikátor 3675784 - Chráněné bydlení - 89.000 Kč,
identifikátor 4961534 - Domovy pro seniory - 60.000 Kč,
identifikátor 5269505 - Domovy pro seniory - 250.000 Kč,
identifikátor 6697699 - Domovy se zvláštním režimem - 125.000 Kč,
f) Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886
identifikátor 7610554 - Osobní asistence - 147.000 Kč,
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g) Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, Uherský Brod, IČ 48489336
identifikátor 1494420 - Domovy pro seniory - 64.000 Kč,
identifikátor 2002899 - Domovy pro seniory - 80.000 Kč,
identifikátor 2694393 - Domovy pro seniory - 90.000 Kč;
2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální prevence a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje, dle vzoru uvedeného v příloze č. 0737-14-P04, včetně Vyúčtování, dle
přílohy č. 0737-14-P09, pro níže uvedené subjekty:
a) ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, třída Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ 00568813
identifikátor 6583408 - Terénní programy - 179.000 Kč,
b) Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885
identifikátor 3701441 - Azylové domy - 256.000 Kč,
identifikátor 6155658 - Terénní programy - 77.000 Kč,
c) Oblastní charita Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž, IČ 18189750
identifikátor 1587524 - Terénní programy - 48.000 Kč,
identifikátor 2541897 - Sociální rehabilitace - 200.000 Kč,
identifikátor 8959007 - Kontaktní centra - 50.000 Kč,
d) Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, Uherský Brod, IČ 48489336
identifikátor 3001486 - Azylové domy - 187.000 Kč,
e) Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924
identifikátor 5925863 - Telefonická krizová pomoc - 86.000 Kč;
3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění činnosti poskytovatelů služeb
sociální prevence navazující na proces transformace a uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, dle vzoru uvedeného v příloze č.
0737-14-P06, včetně Vyúčtování, dle přílohy č. 0737-14-P09, pro níže uvedený subjekt:
a) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Na Rybníkách 1628, Vsetín, IČ
26842149
identifikátor 8229670 - Sociálně terapeutické dílny - 256.000 Kč.

74

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 19 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0739-14-P02;
2. dodatek č. 16 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace, IČ
49562827, dle přílohy č. 0739-14-P03;
3. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro seniory Loučka, příspěvkové organizace, IČ
70850895, dle přílohy č. 0739-14-P04;
4. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizace,
IČ 70850909, dle přílohy č. 0739-14-P05;
5. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro seniory Napajedla, příspěvkové organizace,
IČ 70850976, dle přílohy č. 0739-14-P06;
6. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace, IČ
70851042, dle přílohy č. 0739-14-P07;
7. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro seniory Lukov, příspěvkové organizace, IČ
70850941, dle přílohy č. 0739-14-P08;

58/64

R16/14

8. dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0739-14-P09;
9. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova na Dubíčku, příspěvkové organizace, IČ
70850968, dle přílohy č. 0739-14-P10;
10. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvkové organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0739-14-P11;
11. dodatek č. 10 ke zřizovací listině Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
příspěvkové organizace, IČ 70850992, dle přílohy č. 0739-14-P12.

75

Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R16/14

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín, Broučkova
292, uvedených v přílohách č. 0740-14-P01 a č. 0740-14-P02.

76

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R16/14

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro seniory, identifikátor 2080657,
poskytované v zařízení Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, začleněném do
Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, z 204 na 144 lůžek, a to s
účinností od 01.09.2014.

77

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních
služeb pro zdravotně postižené II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R16/14

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně
postižené II“, dle přílohy č. 0742-14-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, Mařatice, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, pro část 1 veřejné zakázky "Realizace vzdělávacích
kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené II“;
2. uzavření smlouvy s uchazečem MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č. 0742-14-P02;
3. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., Kudlov 500, 760 01
Zlín, IČ 25568027, pro část 2 veřejné zakázky "Realizace vzdělávacích kurzů pro
zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené II“;
4. uzavření smlouvy s uchazečem PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o., Kudlov 500, 760 01 Zlín,
IČ 25568027, dle přílohy č. 0742-14-P03;
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5. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, Mařatice, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, pro část 3 veřejné zakázky Realizace vzdělávacích
kurzů pro zaměstnance zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené II“;
6. uzavření smlouvy s uchazečem MARLIN, s. r. o., Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60733306, dle přílohy č. 0742-14-P04;
7. zrušení části 4 veřejné zakázky "Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení
sociálních služeb pro zdravotně postižené II“ z důvodu neobdržení žádné nabídky do této
části, v souladu s rozhodnutím, dle přílohy č. 0742-14-P05.

78

Výzva k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R16/14

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Výzvu k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015, dle
přílohy č. 0744-14-P02,
2. Metodiku pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu
Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č.
0744-14-P03.

79

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R16/14

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje, uvedený v příloze č. 0743-14-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0743-14-P03;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb:
a) k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje, dle přílohy č. 0743-14P04a,
b) k udělení Mimořádného uznání za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb, dle
přílohy č. 0743-14-P04b;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 pěti pracovníkům po
10.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje,
uvedeným v příloze č. 0743-14-P05.
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80

Rozpočtové opatření na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R16/14

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0134/2014 dle přílohy č. 0678-14-P01.

81

Projekt "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy
ZK a samospráv obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R16/14

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 4 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
42/69 na zabezpečení realizace projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem vnitra ČR, dle přílohy č. 0677-14-P01;
schvaluje
změnu č. 4 projektového rámce projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" dle přílohy č. 0677-14-P02.

82

Veřejná zakázka "Podpora Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému
Zlínského kraje (IVVS ZK)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R16/14

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Podpora
Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje (IVVS ZK)" dle příloh
č. 0680-14-P01 až č. 0680-14-P02;
schvaluje
uzavření smlouvy na podporu Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému
Zlínského kraje (IVVS ZK) s uchazečem Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03
Kladno-Dubí, IČ 14799634, dle přílohy č. 0680-14-P03.
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83

Uzavření dodatku - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, uzavření
dohody o ukončení smlouvy o nájmu - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.
p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R16/14

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu č. O/0157/2011/KŘHS uzavřené mezi Zlínským
krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b,
779 00 Olomouc, IČ 75084911, dle přílohy č. 0679-14-P01;
2. uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. O/0159/2011/KŘHS uzavřené mezi
Zlínským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy o. p. s., se sídlem Zlín, J.
A. Bati 5520, PSČ 760 90, IČ 27744485, dle přílohy č. 0679-14-P02.

84

Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R16/14

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0681-14-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0681-14-P02.

85

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 17.09.2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R6/14

schvaluje
návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 17.09.2014
uvedený v příloze č. 0695-14-P02.

86

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R16/14

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2014, dle přílohy č. 0749-14-P01.
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87

Kultura - převod práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R16/14

souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje:
- uvedenému v příloze č. 0750-14-P01 z hospodaření Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982,
- uvedenému v příloze č. 0750-14-P02 z hospodaření Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422,
- uvedenému v přílohách č. 0750-14-P03 až č. 0750-14-P03j z hospodaření Krajské galerie
výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00094889,
do hospodaření 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 72563346, ke dni 01.09.2014.

88

Příspěvková organizace - odvolání ředitelky a vyhlášení konkursu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R16/14

odvolává
paní Mgr. Janu Polachovou z pracovního místa ředitelky Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309,
s účinností od 01.09.2014, dle přílohy č. 0751-14-P02;
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Kroměříž, IČ 70843309,
dle přílohy č. 0751-14-P04.

89

Memorandum o vzájemném porozumění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R16/14

schvaluje
Memorandum o vzájemném porozumění mezi Ministerstvem vnitra ČR a Sekretariátem pro
spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a záměr připojení Zlínského
kraje k Asociaci guvernérů provincií Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí
střední a východní Evropy;
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pověřuje
Ing. Jaroslava Drozda, statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje, k podpisu
Memoranda o vzájemném porozumění a záměru připojení Zlínského kraje k Asociaci
guvernérů provincií Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní
Evropy.

Zlín 25. srpna 2014

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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