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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 17.12.2018

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0473/Z16/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1040-18ZP01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0474/Z16/18

bere na vědomí
a) zprávu v písemné podobě o činnosti
1. Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1041-18ZP01,
2. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1041-18Z-P02,
3. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1041-18Z-P03,
4. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1041-18Z-P04,
5. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1041-18Z-P05,
6. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1041-18ZP06,
7. Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1041-18Z-P07,
8. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 1041-18Z-P08,
b) ústně přednesenou zprávu o činnosti
1. Výboru strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje,
8. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
9. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
10. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
11. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
12. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje.
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3

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0475/Z16/18

schvaluje
návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019, dle přílohy č.
1068-18Z-P01.

4

Vrbětice - smlouva

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0476/Z16/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci mezi
Zlínským krajem a Vojenským technickým ústavem, s. p., IČ 24272523, se sídlem
Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, dle přílohy č. 0997-18Z-P02.

5

Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a dotace obci
Kaňovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0477/Z16/18

schvaluje
1) individuální dotaci ve výši 1.000.000 Kč pro ČR - Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ 70887306, na pořízení
vzduchového kompresoru a zkušebního a měřícího zařízení k plnění a zkoušení
izolačních dýchacích přístrojů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 1065-18Z-P02;
2) v souladu se zásadami pro poskytování investičních dotací obcím v rámci
programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ poskytnutí individuální
dotace na nákup nové požární techniky obci Kaňovice, se sídlem Kaňovice č. p. 45,
763 41 Biskupice, IČ 00226238, dle přílohy č. 1065-18Z-P03 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s touto obcí dle přílohy č. 1065-18Z-P04.

6

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program RP12-19 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0478/Z16/18

schvaluje
poskytnutí:
a) účelových investičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů dobrovolných
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hasičů obcí:
1. ve výši 100.000 Kč, obci Hutisko-Solanec, se sídlem Hutisko-Solanec 512, 756
62 Hutisko-Solanec, IČ 00303836, na projekt RP12-19/031 „Zakoupení dýchací
techniky pro JSDH Hutisko-Solanec“,
2. ve výši 130.000 Kč, obci Kladeruby, se sídlem Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby,
IČ 00303933, na projekt RP12-19/094 „Nové vybavení JSDH Kladeruby“,
3. ve výši 105.000 Kč, obci Machová, se sídlem Machová 120, 76301 Machová, IČ
00568651, na projekt RP12-19/006 „Nákup nové přenosné stříkačky“,
4. ve výši 140.000 Kč, obci Mistřice, se sídlem Mistřice 9, 687 12 Mistřice, IČ
00291129, na projekt RP12-19/014 „Nákup izolačních dýchacích přístrojů
přetlakových“,
5. ve výši 250.000 Kč, městu Morkovice-Slížany, se sídlem Náměstí 29, 768 33
Morkovice-Slížany, IČ 00287504, na projekt RP12-19/020 „Nákup požární přenosné
motorové stříkačky“,
6. ve výši 75.000 Kč, obci Nedašov, se sídlem Nedašov 370, 763 32 Nedašov, IČ
00284246, na projekt RP12-19/084 „Nákup elektrocentrály“,
7. ve výši 90.000 Kč, obci Nivnice, se sídlem Sídliště 1000, 687 51 Nivnice, IČ
00291170, na projekt RP12-19/026 „Nákup termokamery pro hasiče“,
8. ve výši 112.000 Kč, městysu Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov 454,
756 04 Nový Hrozenkov, IČ 00304131, na projekt RP12-19/057 „Nákup nových
věcných prostředků pro JSDH Nový Hrozenkov“,
9. ve výši 52.000 Kč, obci Oznice, se sídlem Oznice 109, 756 24 Oznice, IČ
00304140, na projekt RP12-19/078 „Doplnění nového technického vybavení pro
JSDH Oznice“,
10. ve výši 100.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na projekt RP12-19/080
„Dovybavení JPO II/2 Rožnov p. R.“,
11. ve výši 250.000 Kč, obci Slavkov, se sídlem Slavkov 114, 68764 Slavkov, IČ
00291315, na projekt RP12-19/066 „Nákup používané cisternové automobilové
stříkačky pro JSDHO Slavkov“,
12. ve výši 98.000 Kč, obci Slavkov pod Hostýnem, se sídlem Slavkov pod Hostýnem
14, 768 61 Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, na projekt RP12-19/011 „Has bez
poruch“,
13. ve výši 186.000 Kč, městu Slušovice, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15
Slušovice, IČ 00284475, na projekt RP12-19/077 „Pořízení přenosné motorové
stříkačky TOHATSU 1500“,
14. ve výši 114.000 Kč, obci Střílky, se sídlem Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ
00287776, na projekt RP12-19/067 „Požární přenosná motorová stříkačka pro
zásahovou jednotku SDH Střílky“,
15. ve výši 87.000 Kč, obci Vlachovice, se sídlem Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice,
IČ 00284670, na projekt RP12-19/065 „Nákup vybavení“,
16. ve výši 75.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ
00304450, na projekt RP12-19/004 „Pořízení přenosné požární stříkačky PS 12 pro
JSDH Jasenka.“,
17. ve výši 90.000 Kč, obci Zádveřice-Raková, se sídlem Zádveřice 460, 763 12
Zádveřice-Raková, IČ 00284718, na projekt RP12-19/036 „Pořízení elektrocentrály
a elektrického kalového čerpadla pro JSDH Zádveřice“,
18. ve výši 90.000 Kč, městu Zubří, se sídlem U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ
00304492, na projekt RP12-19/035 „Nákup přenosné motorové stříkačky“,
b) účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 160.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice,
IČ 00290807, na projekt RP12-19/052 „Vybavení JSDH Bojkovice“,
2. ve výši 54.000 Kč, městu Brumov-Bylnice, se sídlem H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ 00283819, na projekt RP12-19/071 „Zvýšení akceschopnosti
JSDHO Brumov“,
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3. ve výši 139.000 Kč, obci Brusné, se sídlem Brusné 93, 768 61 Brusné, IČ
00287091, na projekt RP12-19/016 „Nákup osobních ochranných zásahových
pracovních prostředků“,
4. ve výši 91.000 Kč, obci Březůvky, se sídlem Březůvky 1, 763 45 Březůvky, IČ
00283843, na projekt RP12-19/017 „Zásahové oděvy“,
5. ve výši 94.000 Kč, obci Dolní Bečva, se sídlem Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní
Bečva, IČ 00303747, na projekt RP12-19/043 „Osobní ochranné zásahové pracovní
prostředky“,
6. ve výši 45.000 Kč, obci Dolní Lhota, se sídlem Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní
Lhota, IČ 00283878, na projekt RP12-19/009 „Zabezpečení akceschopnosti JPO V“,
7. ve výši 53.000 Kč, obci Halenkovice, se sídlem Halenkovice 76, 763 63
Halenkovice, IČ 00283932, na projekt RP12-19/083 „Vybavení jednotky 2019“,
8. ve výši 78.000 Kč, obci Horní Bečva, se sídlem Horní Bečva 550, 756 57 Horní
Bečva, IČ 00303771, na projekt RP12-19/056 „Ochranné pomůcky pro JSDH Horní
Bečva“,
9. ve výši 145.000 Kč, obci Hovězí, se sídlem Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ
00303801, na projekt RP12-19/033 „Obnova vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Hovězí v roce 2019“,
10. ve výši 88.000 Kč, obci Jalubí, se sídlem Jalubí 135, 687 05 Jalubí, IČ 00290980,
na projekt RP12-19/070 „Nákup OOPP a mobilního komunikačního zařízení“,
11. ve výši 87.000 Kč, obci Karlovice, se sídlem Karlovice 47, 763 02 Karlovice, IČ
46276076, na projekt RP12-19/041 „Vybavení JSDHO osobními ochrannými
pracovními prostředky“,
12. ve výši 93.000 Kč, obci Karolín, se sídlem Karolín 4, 768 21 Karolín, IČ
00380865, na projekt RP12-19/063 „Vystrojení zásahové jednotky JSDH Karolín“,
13. ve výši 57.000 Kč, obci Komňa, se sídlem Komňa 42, 687 71 Komňa, IČ
00207438, na projekt RP12-19/015 „Zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky
SDH Komňa“,
14. ve výši 77.000 Kč, obci Kostelany nad Moravou, se sídlem Kostelany nad
Moravou 19, 686 01 Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, na projekt RP12-19/037
„Nákup ochranných prostředků členů JSDH obce“,
15. ve výši 57.000 Kč, obci Lhota u Vsetína, se sídlem Lhota u Vsetína 211, 755 01
Lhota u Vsetína, IČ 68898797, na projekt RP12-19/086 „Nákup nových věcných
prostředků PO“,
16. ve výši 82.000 Kč, městysu Litenčice, se sídlem Litenčice 97, 768 13 Litenčice,
IČ 00287431, na projekt RP12-19/079 „Doplnění technického vybavení zásahové
jednotky JSDH Litenčice“,
17. ve výši 100.000 Kč, obci Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 763 01
Mysločovice, IČ 00284211, na projekt RP12-19/013 „Vybavení jednotky ochrannými,
věcnými a spojovými prostředky“,
18. ve výši 141.000 Kč, obci Nová Dědina, se sídlem Nová Dědina 12, 768 21, Nová
Dědina, IČ 00287555, na projekt RP12-19/068 „Zlepšení operační schopnosti
jednotky požární ochrany“,
19. ve výši 159.000 Kč, městysu Osvětimany, se sídlem Osvětimany 350, 687 42
Osvětimany, IČ 00291218, na projekt RP12-19/072 „Technické vybavení JPO III
Osvětimany“,
20. ve výši 250.000 Kč, obci Podhradní Lhota, se sídlem Podhradní Lhota 150, 768
71 Podhradní Lhota, IČ 00287610, na projekt RP12-19/039 „Nákup základního
vybavení pro zásah“,
21. ve výši 46.000 Kč, obci Poličná, se sídlem Poličná 144, 757 01 Poličná, IČ
01265741, na projekt RP12-19/088 „Nákup osobních ochranných prostředků“,
22. ve výši 65.000 Kč, obci Provodov, se sídlem Provodov 28, 763 45 Provodov, IČ
00284378, na projekt RP12-19/075 „Zásahové vybavení JSDH obce Provodov“,
23. ve výši 189.000 Kč, obci Racková, se sídlem Racková 45, 760 01 Racková, IČ
00284386, na projekt RP12-19/024 „Nákup osobních ochranných zásahových
pracovních prostředků“,
24. ve výši 45.000 Kč, obci Roštín, se sídlem Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ
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00287695, na projekt RP12-19/010 „Tlaková láhev objem 6-6,8l, plněná na 300 bar
- počet 6ks“,
25. ve výši 36.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na projekt RP12-19/081
„Nákup přileb“,
26. ve výši 39.000 Kč, obci Salaš, se sídlem Salaš 85, 687 06 Salaš, IČ 00362417,
na projekt RP12-19/018 „Dovybavení techniky pro boj s živelními pohromami“,
27. ve výši 115.000 Kč, obci Spytihněv, se sídlem Hlavní 359, 763 64 Spytihněv, IČ
00284491, na projekt RP12-19/040 „Nákup nových věcných a technických
prostředků požární ochrany“
28. ve výši 39.000 Kč, obci Střelná, se sídlem Střelná 38, 756 12 Střelná, IČ
00304310, na projekt RP12-19/093 „Doplnění vybaveni JSDH Střelná“,
29. ve výši 77.000 Kč, obci Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice 124, 687 09 Stříbrnice,
IČ 00542229, na projekt RP12-19/028 „Zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky
SDH Stříbrnice“,
30. ve výši 58.000 Kč, obci Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov,
IČ 00284572, na projekt RP12-19/002 „Oprava automobilové stříkačky LIAZ 101
CAS K25“,
31. ve výši 94.000 Kč, obci Topolná, se sídlem Topolná 420, 687 11 Topolná, IČ
00291421, na projekt RP12-19/045 „Jednotka SDH Topolná - věcné prostředky
požární ochrany“,
32. ve výši 96.000 Kč, obci Traplice, se sídlem Traplice 404, 687 04 Traplice, IČ
00291439, na projekt RP12-19/025 „obnovení zásahových obleků, zásahových
přileb, zásahové obuvi“,
33. ve výši 127.000 Kč, obci Trnava, se sídlem Trnava 156, 763 18 Trnava, IČ
00284581, na projekt RP12-19/053 „Obnova osobních ochranných prostředků“,
34. ve výši 39.000 Kč, městu Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, na projekt RP12-19/027 „Nákup věcných
prostředků požární ochrany pro JSDH Mařatice“,
35. ve výši 90.000 Kč, obci Valašská Polanka, se sídlem Valašská Polanka 270, 756
11 Valašská Polanka, IČ 00304361, na projekt RP12-19/042 „Dovybavení VJ PO
obce Valašská Polanka věcnými prostředky požární ochrany“,
36. ve výši 207.000 Kč, městu Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí
189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611, na projekt RP12-19/032 „Zvýšení
akceschopnosti JSDH Valašské Klobouky“,
37. ve výši 30.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na projekt RP12-19/049 „Zásahový oděv pro JSDH
Lhota“,
38. ve výši 30.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na projekt RP12-19/050 „Zásahový oděv pro JSDH
Podlesí“
39. ve výši 30.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na projekt RP12-19/048 „Zásahový oděv pro JSDH
Juřinka“,
40. ve výši 30.000 Kč, městu Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na projekt RP12-19/047 „Zásahový oděv pro JSDH
Hrachovec“,
41. ve výši 60.000 Kč, obci Valašské Příkazy, se sídlem Valašské Příkazy 1, 756 12
Valašské Příkazy, IČ 00304395, na projekt RP12-19/030 „Dovybavenost JSDH
Valašské Příkazy“,
42. ve výši 42.000 Kč, obci Velká Lhota, se sídlem Velká Lhota 33, 757 01 Velká
Lhota, IČ 304409, na projekt RP12-19/051 „Nákup nových věcných prostředků
požární ochrany pro JSDH Velká Lhota“,
43. ve výši 150.000 Kč, obci Věžky, se sídlem Věžky 61, 768 33 Věžky, IČ 00287865,
na projekt RP12-19/054 „Vybavení jednotky ochrannými osobními pomůckami“,
44. ve výši 64.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ
00304450, na projekt RP12-19/005 „Pořízení izolačních dýchacích přístrojů“,
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45. ve výši 39.000 Kč, městu Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ
00304450, na projekt RP12-19/003 „Zakoupení ochranných oděvů a přileb pro
jednotku SDH Dušná.“,
46. ve výši 73.000 Kč, obci Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice 43, 769 01
Zahnašovice, IČ 00287890, na projekt RP12-19/062 „Nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků“,
c) účelových kombinovaných dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 91.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo náměstí
137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, na projekt RP12-19/022 „Pořízení
vybavení ke zkvalitnění činnosti JSDH Bystřice pod Hostýnem“,
2. ve výši 77.000 Kč, obci Držková, se sídlem Držková 106, 763 19 Držková, IČ
00568546, na projekt RP12-19/059 „Vybavení jednotky“,
3. ve výši 135.000 Kč, obci Hoštice, se sídlem Hoštice 74, 768 13 Hoštice, IČ
00544574, na projekt RP12-19/034 „Dovybavení zásahové jednotky“,
4. ve výši 93.000 Kč, obci Hřivínův Újezd, se sídlem Hřivínův Újezd 50, 763 07
Hřivínův Újezd, IČ 00283983, na projekt RP12-19/021 „Zabezpečení JSDH Obce
Hřivínův Újezd - při řešení mimořádných událostí“,
5. ve výši 98.000 Kč, obci Chvalčov, se sídlem Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČ
00488895, na projekt RP12-19/069 „Doplnění výstroje pro JSDH Chvalčov“,
6. ve výši 222.000 Kč, městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05
Karolinka, IČ 00303909, na projekt RP12-19/001 „Zajištění akceschopnosti JPO II“,
7. ve výši 168.000 Kč, obci Lhota, se sídlem Lhota 265, 763 02 Lhota, IČ 00568635,
na projekt RP12-19/064 „Zkvalitnění vybavení JPO III obce Lhota“,
8. ve výši 115.000 Kč, obci Loučka, se sídlem Loučka 46, 756 44 Loučka, IČ
00304069, na projekt RP12-19/092 „Vybavení JSDH Loučka“,
9. ve výši 143.000 Kč, obci Loukov, se sídlem Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ
00287440, na projekt RP12-19/090 „Dovybavení jednotky věcnými prostředky“,
10. ve výši 104.000 Kč, městu Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 89, 763
61 Napajedla, IČ 00284220, na projekt RP12-19/082 „Dovybavení JSDHM
Napajedla“,
11. ve výši 90.000 Kč, obci Neubuz, se sídlem Neubuz 91, 763 15 Neubuz, IČ
00568660, na projekt RP12-19/087 „Technické zabezpečení jednotky“,
12. ve výši 248.000 Kč, obci Prostřední Bečva, se sídlem Prostřední Bečva 272, 756
56 Prostřední Bečva, IČ 00304221, na projekt RP12-19/091 „Zvýšení
akceschopnosti JPO obce Prostřední Bečva“,
13. ve výši 121.000 Kč, obci Prusinovice, se sídlem Zámčisko 350, 768 42
Prusinovice, IČ 00287644, na projekt RP12-19/007 „Nákup nových věcných
prostředků požární ochrany“,
14. ve výši 60.000 Kč, obci Újezdec, se sídlem Újezdec 122, 687 41 Újezdec, IČ
00542288, na projekt RP12-19/074 „Dovybavení jednotky SDH Újezdec“,
15. ve výši 141.000 Kč, obci Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06
Velké Karlovice, IČ 00304417, na projekt RP12-19/029 „Zvýšení akceschopnosti
jednotky požární ochrany“,
16. ve výši 80.000 Kč, obci Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov 19, 7630 07
Velký Ořechov, IČ 00284637, na projekt RP12-19/019 „Obnova a doplnění nezbytné
výbavy jednotky“,
17. ve výši 250.000 Kč, obci Všemina, se sídlem Všemina 162, 7630 15 Všemina,
IČ 00544507, na projekt RP12-19/085 „Zvýšení akceschopnosti jednotky požární
ochrany obce Všemina“,
18. ve výši 183.000 Kč, obci Vysoké Pole, se sídlem Vysoké Pole 118, 7630 25
Vysoké Pole, IČ 00284700, na projekt RP12-19/089 „Nákup vybavení pro SDH
Vysoké Pole“;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 1066-18Z-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0479/Z16/18

schvaluje
poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností
od 01.01.2019, dle přílohy č. 0991-18Z-P01.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0480/Z16/18

bere na vědomí
1) informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 30.09.2018, dle přílohy č. 1080-18Z-P01;
2) informaci o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským
krajem k 30.09.2018 zobrazení v trendu 2016-2018, dle příloh č. 1080-18Z-P02 až
č. 1080-18Z-P05,
ukládá
Radě Zlínského kraje zajistit zpracování odborného oponentního posudku k
investičnímu záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích, který bude:
1. zpracován nezávisle na tvůrcích investičního záměru,
2. bude ve stejném rozsahu porovnávat investici do nové nemocnice s rekonstrukcí
stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.,
3. identifikuje významná rizika investičního záměru, především finanční, a způsob
jejich eliminace,
tak, aby odborný posudek mohl být řádně projednán na Výboru zdravotním
Zastupitelstva Zlínského kraje, který bude předcházet dalším jednáním
Zastupitelstva Zlínského kraje, na kterých budou zařazeny body, týkající se větších
investičních akcí Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., „Koncepce rozvoje
nemocnic založených Zlínským krajem“, případně jiné body, které souvisí s
přípravami projektu „NOVÁ BAŤOVA NEMOCNICE ve Zlíně-Malenovicích“,
doporučuje
Radě Zlínského kraje vytvořit pro přípravu výběrového řízení k zajištění odborného
posudku pracovní skupinu (dle článku 16. Jednacího řádu), složenou z členů
zastupitelstva, ve které bude každým zastupitelským klubem jmenován pouze jeden
člen.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 21
ke zřizovací listině

7/30

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0481/Z16/18

schvaluje
dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, dle přílohy č. 1000-18Z-P01.
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Zdravotnictví - darovací smlouva

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0482/Z16/18

schvaluje
poskytnutí věcného daru Statutárnímu městu Zlín, IČ 00283924, se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, a to sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008,
reg. značka 3Z6 6705, dle přílohy č. 1079-18Z-P02.
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RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0483/Z16/18

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP16-18
Stipendijní program pro zdravotnické obory v členění dle přílohy č. 0992-18Z-P02B
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 0992-18Z-P01 v souladu s přílohou č. 0992-18-P02B.
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Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2018, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatření RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0484/Z16/18

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 31.08.2018
do 03.12.2018 dle přílohy č. 1042-18Z-P02;
schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0013/2018 dle přílohy č. 1042-18Z-P06;
b) č. ZZK/0014/2018 dle přílohy č. 1042-18Z-P07;
2. Úpravu č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1042-18Z-P04 v
celkové výši:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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příjmy: 12.062.622 tis. Kč
výdaje: 12.731.978 tis. Kč
financování: 669.356 tis. Kč.
3. zřízení dvou kreditních karet na jméno hejtmana a ředitele KÚ k bankovnímu účtu
č. 1827632/0800 Zlínského kraje vedeného u České spořitelny a.s. s úvěrovým
rámcem na každou kartu 150.000 Kč, bezúročným obdobím do 35 dnů a s úrokovou
sazbou 25 % p.a.
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Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0485/Z16/18

schvaluje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019, dle přílohy č. 1019-18ZP01;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově přijatých
příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí a zapojení, snížení či zrušení
odvodů organizacím s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu za předpokladu, že v daném rozpočtovém
opatření nebude změna závazného ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč, změna závazného
ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč je možná pouze v souvislosti s realizací investičních
akcí,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za
uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale
neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v
souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
nedočerpaných výdajů na úhradu likvidaci havárií a schválených investičních
záměrů,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně výdajů
proti neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění rozpočtových opatření na zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského
kraje v souvislosti s platbou daně z příjmů právnických osob placenou Zlínským
krajem,
g) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b), c),
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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d), e), f), i), j) a l),
h) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
i) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
j) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních mechanismů EHP,
k) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
l) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů za
porušení rozpočtové kázně.
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Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 20192023

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0486/Z16/18

schvaluje
Úpravu č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023,
dle přílohy č. 1020-18Z-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0487/Z16/18

schvaluje
1. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce
Nedašova Lhota, se sídlem Nedašova Lhota 10, 763 32 Nedašova Lhota, IČ
00226211, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1855/79, p. č. 1855/80,
p. č. 1862/9 v k. ú. Nedašova Lhota, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/50736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 50736-7) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebných pozemcích p. č. 1855/79, p. č. 1855/80, p. č. 1862/9 v k.
ú. Nedašova Lhota, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 461667/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 50736-7), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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na dobu existence panující stavby;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke
dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

16

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0488/Z16/18

schvaluje
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré
náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 26/5, ostatní plocha, o výměře 8 m2,
- p. č. 26/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
- p. č. 26/7, ostatní plocha, o výměře 224 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví
statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
2. pozemku
- p. č. 26/10, ostatní plocha, o výměře 255 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 26/9 geometrickým plánem č. 1612-39/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
3. pozemku
- p. č. 3233/36, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6709 pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví
statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
4. pozemků
- p. č. 26/9, ostatní plocha, o výměře 890 m2,
- p. č. 26/11, ostatní plocha, o výměře 58 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 26/9 geometrickým plánem č. 1612-39/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví Římskokatolické farnosti Štípa,
Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín - Štípa, IČ 48471712;
5. komunikace
na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 954/9, p. č. 888/2, p. č. 289/1 a p. č.
888/4; vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně 15 ks odvodňovacích vpustí, dle přílohy
č. 1018-18Z-P03, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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6. chodníků
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9, p. č. 448/4, p. č. 954/9, p. č.289/1 a p. č. 888/4;
vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1018-18Z-P04, do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
7. cyklostezky
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9 a p. č. 888/4; vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 1018-18Z-P05, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám.
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
8. kanalizace
v délce cca 175,4 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/9 a p. č. 888/4,
vše v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 8 šachet Š1 - 7 a šachty Š21); dle přílohy č.
1018-18Z-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 00291471;
9. vodovodu
v délce cca 135 bm na pozemcích p. č.842/5, p. č. 885/9, p. č. 888/4 a p. č. 662/15;
vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1018-18Z-P06, do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
10. veřejného osvětlení
v délce cca 259 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/5, p. č. 842/9, p.
č. 842/2, p. č. 888/4, p. č. 887/2, p. č. 954/9, vše v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 11
ks sloupů) dle přílohy č. 1018-18Z-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
11. kanalizačního sběrače AIIa
v délce cca 321,3 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č. 544/61, p. č. 888/5, p. č.
888/1, p. č. 954/9, p. č. 888/6, p. č. 888/3, p. č. 888/7, p. č. 888/4, p. č. 985, p. č.
841, p. č. 662/11, p. č. 667/2 v k. ú. Uherské Hradiště, začínající u šachty Š320
(šachta ve vlastnictví SVK) a pokračujícího ulicí J. E. Purkyně až po šachtu Š331;
na uvedené trase má sběrač 11 šachet; dle přílohy č. 1018-18Z-P06, do vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
12. kanalizační stoky AIIa-6
v délce cca 206 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č. 544/61, p. č. 888/1, p. č.
544/194, p. č. 544/195, p. č. 887/5, p. č. 887/6 p. č. 885/1 v k. ú. Uherské Hradiště,
začínající za měřící šachtou MŠ2/šachta 368 a ústící do kanalizačního sběrače AIIa
v šachtě Š319 (šachta ve vlastnictví SVK) na ulicí Zahradní; na uvedené trase má
stoka 5 šachet; dle přílohy č. 1018-18Z-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
13. propoje mezi stokou K.1 a sběračem AIIa
v délce cca 14 bm na pozemku 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště na ulicí J. E. Purkyně
je propojení mezi sběračem AIIa (šachta Š325) a stokou K.1 (šachta Š1 je společná
se stokou K.1); na uvedené trase je jedna šachta bez označení, dle přílohy č. 101818Z-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 00291471;
14. pozemků
- p. č. 6273/2, ostatní plocha, o výměře 1134 m2,
- p. č. 6543/8, orná půda, o výměře 1406 m2,
- p. č. 6622/17, ostatní plocha, o výměře 557 m2,
- p. č. 6622/18, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
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úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1294 pro obec a k. ú. Strání, do vlastnictví obce
Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání, IČ 00291340;
15. pozemků
- p. č. 959/99, ostatní plocha, o výměře 55 m2,
- p. č. 959/135, ostatní plocha, o výměře 89 m2,
- p. č. 959/137, ostatní plocha, o výměře 73 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Luhačovic,
do vlastnictví obce Biskupice, č. p. 120, 763 41 Biskupice, IČ 00283771;
16. pozemků
- p. č. 2436/2, ostatní plocha, o výměře 633 m2,
- p. č. 2436/3, ostatní plocha, o výměře 499 m2,
- p. č. 2457/6, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
- p. č. 2457/7, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1931 pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě,
do vlastnictví obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572;
17. pozemků
- p. č. 2151/11, ostatní plocha, o výměře 707 m2,
- p. č. 2151/12, ostatní plocha, o výměře 62 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 995 pro obec a k. ú. Krhová, do vlastnictví obce
Krhová, Hlavní 205, PSČ 756 63 Krhová, IČ 01265750;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemků
- p. č. st. 2375, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1933 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 1195,
- p. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 443 m2, jehož součástí je
stavba bez čp/če,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
- včetně vodovodní přípojky umístěné v pozemcích p. č. 1059/56, p. č. 1059/62, p.
č. 1059/52, p. č. 1059/1 a p. č. st. 2376, vše v k. ú. Uherské Hradiště (pozemky
jiného vlastníka) v rozsahu dle přílohy č. 1018-18Z-P08, do vlastnictví ST
development s. r. o., se sídlem Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 03714675,
za kupní cenu ve výši 100.172.700 Kč;
2. pozemků
- p. č. 194/8, zahrada, o výměře 11 m2, odděleného z původního pozemku p. č.
194/6,
- p. č. 2549/33, ostatní plocha, o výměře 28 m2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2549/2,
- p. č. 2549/34, ostatní plocha, o výměře 7 m2, oddělený z původního pozemku p. č.
2549/2,
- p. č. 2549/37, ostatní plocha, o výměře 19 m2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2549/5 a p. č. 2549/10,
- p. č. 2549/35, ostatní plocha, o výměře 24 m2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2549/2 a p. č. 2549/10,
- p. č. 2549/36, ostatní plocha, o výměře 20 m2, odděleného z původního pozemku
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p. č. 2549/10,
geometrickým plánem č. 619-11/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bratřejov a k. ú. Bratřejov
u Vizovic, do výlučného vlastnictví Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši
5.450 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0489/Z16/18

schvaluje
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách, 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 Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské
Meziříčí - město:
- p. č. 177, ostatní plocha, o výměře 3636 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
- p. č. 2337/9, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. odděleného z původního pozemku p. č. 2337/2 geometrickým plánem č. 127076/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/2, ostatní plocha, o výměře 2329 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6382/27, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 6415/3, ostatní plocha, o výměře 34103 m2,
- p. č. 6415/4, ostatní plocha, o výměře 10332 m 2,
- p. č. 6415/5, ostatní plocha, o výměře 8896 m 2,
- p. č. 6415/13, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 6415/19, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 6415/21, ostatní plocha, o výměře 59 m2,
- p. č. 6415/26, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 6415/29, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 6415/31, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
- p. č. 6415/50, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 6415/55, ostatní plocha, o výměře 112 m 2,
- p. č. 7712/73, ostatní plocha, o výměře 402 m 2,
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zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ublo:
- p. č. 13/4, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
- p. č. 1272/15, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 1272/46, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
- p. č. 1272/48, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Svatý Štěpán:
- p. č. 6117/12, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 6117/18, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ 00283819;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1863/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Nedašova Lhota, č. p. 10, 763 32 Nedašova
Lhota, IČ 00226211;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Strání:
- p. č. 6543/1, ostatní plocha, o výměře 1322 m 2,
- p. č. 6543/2, ostatní plocha, o výměře 1728 m 2,
- p. č. 6622/10, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 6622/11, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání, IČ
00291340;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě:
- p. č. 2439/1, ostatní plocha, o výměře 2053 m 2,
- p. č. 2439/5, ostatní plocha, o výměře 122 m 2,
- p. č. 2440/4, ostatní plocha, o výměře 4487 m 2,
- p. č. 2457/5, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 2538/8, ostatní plocha, o výměře 201 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ
00284572;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 27/6, ostatní plocha, o výměře 1293 m 2,
- p. č. 27/8, ostatní plocha, o výměře 190 m 2,
zapsaných na LV č. 940 od Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57,
763 14 Zlín - Štípa, IČ 48471712;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pornice:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 1846/2, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 1013 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
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12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mikulůvka:
- p. č. 1795/6, ostatní plocha, o výměře 317 m²,
zapsaného na LV č. 588 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
B. úplatným převodem pozemků
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- p. č. 6296/111, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 6296/184, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaných na LV č. 1168 od ***, za cenu ve výši 700 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Košíky:
- p. č. 1124/25, ostatní plocha, o výměře 142 m 2,
zapsaného na LV č. 82 od ***, za cenu ve výši 14.200 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2028/5, ostatní plocha, o výměře 182 m 2,
zapsaného na LV č. 83 od ***, za cenu ve výši 18.200 Kč;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2037-20032/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 940/18, zahrada, o výměře 37 m 2, odděleného z původních pozemků p. č.
940/2 a p. č. 940/17,
od *** za cenu ve výši 11.507 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/43, ostatní plocha, o výměře 43 m2,
zapsaný na LV č. 806 od ***, za cenu ve výši 2.150 Kč;

pracoviště

6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
- podíl ve výši id. 2/16 p. č. 3089/13, ostatní plocha, o výměře 1480 m 2,
zapsaný na LV č. 1937 od***, za cenu ve výši 9.250 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitosti příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 523/54, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 298 od manželů ***, za cenu ve výši 150 Kč;
8. odděleného z původního pozemku p. č. 874 geometrickým plánem č. 41461/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštění:
- p. č. 874/4, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
od Římskokatolické farnosti Kostelec u Holešova, se sídlem Kostelec u Holešova
38, 768 43 Kostelec u Holešova, IČ 46998438, za cenu ve výši 1.450 Kč;
9.

vedených

v

katastru

nemovitosti
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pačlavice:
a)
- p. č. 3166, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
zapsaného na LV č. 209 od ***, za cenu ve výši 4.950 Kč;
b)
- p. č. 3770, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaného na LV č. 650 od ***, za cenu ve výši 2.250 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. st. 847, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m 2, jehož součástí je stavba
č. p. 791, rodinný dům,
- p. č. 861/7, zahrada, o výměře 298 m 2,
- p. č. st. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2,
- stavby bez č.p./č.e., garáž, která stojí na pozemku p. č. st. 3348,
zapsaných na LV č. 1457 od manželů ***, za cenu ve výši 2.900.000 Kč;
předává
nemovité věci:
- uvedenou v části A. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, se sídlem: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
a to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části A. 2. - 12. a B. 1. - 9. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
- uvedené v části B. 10. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 00092096, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 219135/2018/Ně ze dne 08.06.2018, v právní
moci dne 29.06.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nevšová, dle přílohy č. 1016-18Z-P02;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, č. j. SPU 028177/2018 ze dne 16.04.2018, v právní
moci dne 03.05.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Příluky, Vysoká u Valašského Meziříčí, dle
přílohy č. 1016-18Z-P03;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 141316/2018/Ko ze dne 29.06.2018, v
právní moci dne 05.09.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pačlavice, Lhota u Pačlavic, dle přílohy č.
1016-18Z-P04;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 305764/2018/Je ze dne 03.09.2018, v
právní moci dne 23.10.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Litenčice, Morkovice, dle přílohy č. 101618Z-P05;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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5. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných v bodě
1. - 4. této části usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0490/Z16/18

bere na vědomí
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 30. října 2018, č. j. KUZL 74222/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
odvodu ve výši 6.041 Kč Základní škole, Mateřské škole a Praktické škole Vsetín,
Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ 70238898, uloženého Platebním výměrem č.
7/2018 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 5. října 2018, č. j. KUZL
70347/2018, viz příloha č. 1017-18Z-P03;
Rozhodnutí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 15. listopadu 2018, č. j. KUZL 78999/2018, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí odvodu penále ve výši 3.589 Kč Základní škole, Mateřské škole a
Praktické škole Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ 70238898, uloženého
Platebním výměrem č. 8/2018 EKO na odvod penále za porušení rozpočtové kázně
ze dne 13. listopadu 2018, č. j. KUZL 79007/2018, viz příloha č. 1017-18Z-P05.
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Doprava - dodatek č. 27 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0491/Z16/18

schvaluje
dodatek č. 27 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0986-18Z-P02 a č. 0986-18Z-P03.

20

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0492/Z16/18

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 13.860.000 Kč společnosti
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833,
760 01 Zlín, IČ 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 1061-18Z-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Doprava - Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji
Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0493/Z16/18

schvaluje
1) smlouvu 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. 1060-18Z-P02;
2) dodatek č. 2 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČ 60609460, dle přílohy č. 1060-18Z-P03;
3) dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 1060-18Z-P04.

22

Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti - veřejná linková doprava a drážní doprava

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0494/Z16/18

schvaluje
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 22 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída
Tomáše Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 1059-18Z-P02;
b) dodatek č. 21 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1059-18Z-P03;
c) dodatek č. 22 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1059-18Z-P04;
d) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č.
1059-18Z-P05;
e) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1059-18Z-P06;
f) dodatek č. 19 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, dle přílohy č. 105918Z-P07;
g) dodatek č. 17 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1059-18ZP08;
2. navýšení úhrady prokazatelné ztráty ze zajištění základní dopravní obslužnosti v
závazku veřejné služby
u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2018:
a) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 2.322.000 Kč na celkovou částku 198.908.000 Kč;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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b) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 415.000 Kč na celkovou částku 83.902.000 Kč;
c) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 223.000 Kč na celkovou částku
96.711.000 Kč;
3. snížení úhrady prokazatelné ztráty ze zajištění základní dopravní obslužnosti v
závazku veřejné služby
u dopravce veřejné linkové dopravy pro rok 2018:
a) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, snížení o částku 123.000 Kč na celkovou částku 6.272.000
Kč;
4. úhrada prokazatelné ztráty pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2019:
a) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951, v
celkové výši 17.400.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 196.793.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 82.934.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 95.541.000 Kč;
e) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 3.626.000 Kč;
f) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, v celkové výši 3.092.000 Kč;
g) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 5.019.000 Kč.

24

Individuální dotace v oblasti dopravy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0495/Z16/18

schvaluje
neinvestiční dotaci:
1) obci Huslenky, IČ 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská,
2) obci Žítková, IČ 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov, do
výše 39.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková - Drietoma,
s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na komunikacích ve vlastnictví obcí a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 0988-18Z-P02 a č.
0988-18Z-P04.
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Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

0496/Z16/18

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
250.000 Kč, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se
sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, na financování
nezpůsobilých výdajů z Operačního programu Technická pomoc a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1033-18Z-P03,
2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě
za jeho výkon č. D/2425/2017/STR uzavřené s Technologickým inovačním centrem,
s. r. o., IČ 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262 760 01 Zlín, ve znění přílohy č.
1033-18Z-P04,
3. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč Regionu Bílé Karpaty, IČ 70849153, se sídlem nám. T. G. Masaryka
2433, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1033-18Z-P06,
4. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč na Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Čína,
společnosti Mersinis, spol. s r. o., IČ 01489682, se sídlem Štefánikova 167, 760 01
Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 103318Z-P08,
5. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč na Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Rusko,
Ukrajina, SNS a další státy, organizaci Krajská hospodářská komora Zlínského
kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1033-18Z-P10,
6. poskytnutí účelové podpory z Fondu Zlínského kraje ve výši 7.102.700 Kč a
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi
Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o., IČ
26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 1033-18Z-P12.
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Plán rozvoje 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0497/Z16/18

schvaluje
Plán rozvoje 2019, dle přílohy č. 1113-18Z-P01.

27

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0498/Z16/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Zlínským krajem a společností
fgFORTE s. r. o., IČ 26916363, se sídlem Bílanská 4085/75, 767 01 Kroměříž, dle
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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příloh č. 1124-18Z-P01 až č. 1124-18Z-P05, za podmínky vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.
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Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0499/Z16/18

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.000.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 1012-18Z-P4;
2. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 101218Z-P05;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 534.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy
č. 1012-18Z-P07.

29

Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0500/Z16/18

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 104.895 Kč na výdaje
spojené s investicemi a údržbou cyklostezky a přístavišť a neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 895.105 Kč na provozní výdaje, svazku obcí Sdružení
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-18Z-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1013-18Z-P05;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763
21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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18Z-P07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841,
se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na spolufinancování
provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-18Z-P09;
5. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci a KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČ 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-18Z-P11.
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Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0501/Z16/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 4.877.000 Kč
Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, se sídlem tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín a uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace,
dle přílohy č. 0979-18Z-P03.

31

Změna rámce programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0502/Z16/18

schvaluje
změnu Rámce programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle
přílohy č. 1050-18Z-P01.

32

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a rok
2019 - aktualizace příloh

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0503/Z16/18

schvaluje
1. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č.
2 "Zásobník rozvojových záměrů" a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2018 dle příloh č. 0980-18Z-P02 až č. 0980-18Z-P04;
2. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy
č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

Zlínském kraji pro rok 2019 dle příloh č. 0980-18Z-P05 až č. 0980-18Z-P06.

33

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území
ZK, Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz 2018

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0504/Z16/18

schvaluje
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, dle
přílohy č. 0981-18Z-02;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:








"HVĚZDA z.ú.", IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,

a to dle příloh č. 0981-18Z-P02 a č. 0981-18Z-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 17.12.2018 schválí Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 a
budou vydána Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
poskytovatele sociálních služeb, kteří byli pověřeni Radou Zlínského kraje dne
12.11.2018, č. usnesení 0922/R28/18;
3. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle příloh č. 0981-18Z-P04 a č. 098118Z-P06.

34

Školství, kultura – financování projektů z dotačních programů příspěvkových
organizací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0505/Z16/18

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1959/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ
Slavičín - CNC Centrum", kterým se prodlužuje termín čerpání a vrácení této
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

návratné finanční výpomoci v souvislosti s posunutím termínu ukončení realizace
akce a zároveň i snižuje výše návratné finanční výpomoci o 389.000 Kč z původní
částky 2.194.000 Kč na celkovou výši 1.805.000 Kč, dle přílohy č. 0953-18Z-P01;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1962/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČ 61715999, na
přípravu a realizaci akce "Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen
uměleckých řemesel", kterým se prodlužuje termín čerpání a vrácení této návratné
finanční výpomoci v souvislosti s posunutím termínu ukončení realizace akce,
přičemž celková výše 1.144.000 Kč návratné finanční výpomoci se nemění, dle
přílohy č. 0953-18Z-P02;
3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0346/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 4.069.000 Kč z původní částky 6.270.000 Kč na
2.201.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, třída
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ: 00128198, na přípravu a realizaci akce
„Střední průmyslová škola Otrokovice – Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium“; dle přílohy č. 0953-18Z-P03;
4. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve
výši 4.015.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice,
třída Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ: 00128198, na přípravu a realizaci
akce „Střední průmyslová škola Otrokovice – Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci, dle přílohy č. 0953-18Z-P04;
5. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve
výši 2.564.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907,
Otrokovice, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Otrokovice – modernizace
učeben IT a bezbariérový přístup“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0953-18Z-P05;
6. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/0337/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 268.000 Kč z původní celkové výše 3.645.000
Kč na celkovou částku 3.377.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium
Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ 61716693, na přípravu a
realizaci akce „Gymnázium Otrokovice - Vybudování multimediální učebny, učebny
chemie a biologie“, dle přílohy č. 0953-18Z-P06;
7. uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě číslo D/0317/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 115.000 Kč z původní celkové výše 14.703.000
Kč na celkovou částku 14.588.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž,
Masarykovo nám 496, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309, na přípravu a realizaci akce
„Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“, dle přílohy č. 0953-18Z-P07;
8. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/2603/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019, kterým se prodlužuje
termín čerpání a vrácení této návratné finanční výpomoci v souvislosti s posunutím
termínu ukončení realizace akce a zároveň i snižuje výše návratné finanční
výpomoci o 1.007.000 Kč z původní částky 8.483.000 Kč na celkovou výši 7.476.000
Kč příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, na přípravu
a realizaci akce „SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

Elektrikář", dle přílohy č. 0953-18Z-P08;
9. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1968/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 23.817.000 Kč, a to z původní částky 32.334.000
Kč na 8.517.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠ informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a
přístavba budovy praktického vyučování“, dle přílohy č. 0953-18Z-P09;
10. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 23.817.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠ informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a
přístavba budovy praktického vyučování“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0953-18Z-P10;
11. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši 10.109.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ
00091138, na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a
expozic", dle přílohy č. 0953-18Z-P11;
12. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši 13.716.000 Kč příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, na realizaci akce "Slovácké muzeum UH,
p.o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", dle přílohy č. 095318Z-P12;
13. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 10.328.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01
Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín
– revitalizace oken“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci, dle přílohy č. 0953-18Z-P13;
14. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 21.523.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760
01 Zlín, IČ 14450500, na přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická – COP Zlín –
Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0953-18Z-P14;
15. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 3.738.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491,
na přípravu a realizaci akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní
budovy Vrbenská“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci, dle přílohy č. 0953-18Z-P15;
16. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 3.645.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, na
přípravu a realizaci akce „SŠHS Kroměříž – zateplení budovy F“ a uzavření
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č.
0953-18Z-P16;
17. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0351/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 4.627.000,- Kč z původní celkové částky
4.835.000,- Kč nově na celkovou částku návratné finanční výpomoci investiční ve
výši 208.000,- Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na
přípravu a realizaci akce „SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k
propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“; dle přílohy č. 0953-18ZP17;
18. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 4.627.000,- Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na
přípravu a realizaci akce „SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k
propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“; dle přílohy č. 0953-18ZP18.

35

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0506/Z16/18

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 8, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 1002-18Z-P02;
2. dodatek č. 8, Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 100218Z-P03;
3. dodatek č. 13, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00843547, dle přílohy č. 1002-18Z-P04.

36

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0507/Z16/18

schvaluje
uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji mezi Zlínským krajem a Libereckým krajem,
IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, dle příloh č. 1091-18Z-P01
a č. 1091-18Z-P02.

37

Individuální podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

0508/Z16/18

schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
1. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s., IČ 22676759, se sídlem Na Lapači 394,
Rokytnice, 755 01 Vsetín, ve výši 1.500.000 Kč na projekt VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ
KLUB VSETÍN a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 1092-18Z-P06;
2. HC Berani Zlín, z.s., IČ 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve výši
1.500.000 Kč na projekt Podpora mládežnického sportu – lední hokej a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1092-18ZP07;
3. Fotbalový klub Zlín, z.s., IČ 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.500.000 Kč na projekt Mládežnický fotbal 2019 - Fotbalový club Zlín, z.s. a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
1092-18Z-P08;
4. FC Slovácko, z.s., IČ 22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt Fotbal a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1092-18Z-P09;
5. Handball club Zubří z. s., IČ 46531378, se sídlem Hlavní 492, 756 54 Zubří, ve
výši 1.000.000 Kč na projekt Podpora házenkářského sportu mládeže a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 1092-18ZP10.

38

Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0509/Z16/18

schvaluje
poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč na nákup
hudebních nástrojů a neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
24.905.000 Kč na zajištění provozu v roce 2019, společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1006-18ZP02.
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Kultura - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0510/Z16/18

schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové
organizace, IČ 00089982, dle přílohy č. 1008-18Z-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

40

KULTURA - individuální dotace z Fondu ZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0511/Z16/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje Římskokatolické
farnosti Morkovice, Nádražní 17, Morkovice-Slížany, IČ 18190341, ve výši 750.000
Kč na projekt "Oprava střechy věže kostela sv. Jana v Morkovicích" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje s výše uvedenou právnickou osobou, dle přílohy č. 1094-18Z-P01.

41

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0512/Z16/18

schvaluje
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.706.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvkové organizaci, IČ 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 1010-18Z-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.759.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvkové organizaci, IČ 00092118, se sídlem Velehradská
714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 1010-18Z-P06;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.675.000 Kč Masarykově veřejné
knihovně Vsetín, IČ 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1010-18ZP07.

42

Projednání výsledku kontroly MV ČR a návrhu opatření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0513/Z16/18

bere na vědomí
v souladu s § 87 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
a) informaci o výsledcích uskutečněné kontroly Ministerstva vnitra ČR k výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům Zlínského kraje dle přílohy č. 1123-18ZP01;
b) informaci o nápravě kontrolou zjištěných nedostatků dle přílohy č. 1123-18Z-P02;
c) informaci o realizaci opatření k zamezení opakování kontrolou zjištěných
nedostatků dle přílohy č. 1123-18Z-P03;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z16/18

ukládá
Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli krajského úřadu, aby zajistil po ukončení jednání
zastupitelstva kraje neprodlené vyvěšení Informace o jednání Zastupitelstva
Zlínského kraje ve věci projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti
a o opatřeních k nápravě nedostatků na úřední desce krajského úřadu po dobu
nejméně 15 dnů dle přílohy č. 1123-18Z-P04 a současné zaslání této Informace
Ministerstvu vnitra ČR v termínu do 18.12.2018.

43

Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0514/Z16/18

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1043-18Z-P01.

Zlín 17. prosince 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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