Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z18/19

Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 04.02.2019

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0521/Z18/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0056-19ZP01.
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Přísedící Krajského soudu v Brně - vzdání se funkce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0522/Z18/19

bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 98 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o vzdání se funkce
přísedícího Krajského soudu v Brně, s účinností od 05.02.2019:
1. Petr Matoušek, bytem ***

3

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0523/Z18/19

bere na vědomí
a) zprávu v písemné podobě o činnosti
1. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0057-19Z-P01,
2. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 0057-19Z-P02,
b) zprávu v ústní podobě o činnosti
1. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
8. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje.
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Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0524/Z18/19

bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. zánik funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje, Mgr. Milana
Fritze, ke dni 07.01.2019,
2. odstoupení Ing. Ondřeje Wilczynského, Ph. D., z funkce člena Výboru zdravotního
Zastupitelstva Zlínského kraje, kde dni 28.01.2019,
odvolává
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru pro dopravu Zastupitelstva
Zlínského kraje, Mgr. Lubomíra Doležela, ke dni 04.02.2019,
volí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Radka
Doležela, s účinností ke dni 05.02.2019,
2. do funkce předsedy Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE"
Zastupitelstva Zlínského kraje, Josefa Bazalu, ke dni 05.02.2019,
3. do funkce člena Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje, Jaromíra
Schneidera, ke dni 05.02.2019,
4. do funkce člena Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje Mgr. Pavla
Bradu, ke dni 05.02.2019.
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Dotace na rok 2019 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0525/Z18/19

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na činnost a realizaci akcí v roce 2019 z
Fondu Zlínského kraje:
1. ve výši 497.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČ 63414333,
se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 0011-19Z-P01,
2. ve výši 436.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČ
65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0011-19Z-P02,
3. ve výši 514.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČ 63701456, se
sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0011-19Z-P03,
4. ve výši 653.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČ 65792025, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
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0011-19Z-P04.
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Školství - smlouva o výpůjčce

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0526/Z18/19

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Dětským domovem a Základní školou Liptál, IČ 70238499, a Základní školou Liptál,
příspěvková organizace, se sídlem Liptál 465, PSČ 756 31, IČ 64123448, dle přílohy
č. 0050-19Z-P01, a to na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.06.2020.
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Zdravotnictví - prodej movitého majetku - rozpočtové opatření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0527/Z18/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/003/2019, dle přílohy č. 0051-19Z-P03.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0528/Z18/19

bere na vědomí
1) informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 30.11.2018, dle přílohy č. 0046-19Z-P01;
2) informaci o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským
krajem k 30.11.2018, dle příloh č. 0046-19Z-P02 až č. 0046-19Z-P05;
3) informaci o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.11.2018
dle přílohy č. 0046-19Z-P06,
ukládá
Radě Zlínského kraje, aby ve funkci valné hromady nemocnic Zlínského kraje řešila
situaci a uložila úkoly, vedoucí ke zklidnění včetně personální stabilizace a průběžně
o těchto krocích Zastupitelstvo Zlínského kraje informovala,
vyslovuje
nespokojenost se systémem, podmínkami a porušováním zákona v oblasti zdravotní
péče, poskytované občanům Zlínského kraje ze strany státu a vyzývá předsedu
vlády a ministra zdravotnictví k neodkladnému společnému jednání na toto téma.

3/15

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z18/19

9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0529/Z18/19

schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1041/1, p. č. 1041/4, p. č. 1041/5 v k.
ú. Všetuly, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-003) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 1514-3b/2018, na
služebných pozemcích p. č. 1041/1, p. č. 1041/4, p. č. 1041/5 v k. ú. Všetuly a včetně
výústního objektu k odvodu dešťových vod, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem číslo 1514-3d/2018, na služebných pozemcích p. č. 1041/1, p. č. 1041/5 v
k. ú. Všetuly,
- 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. 490-003), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu a výústního objektu k odvodu
dešťových vod,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.511 Kč +
DPH;
2. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti města
Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 363/1 v k. ú. Všetuly, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-003) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebném pozemku p. č. 363/1 v k. ú. Všetuly, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1514-3e/2018,
- vstup a vjezd na služebný pozemek 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. 490-003), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v bodě 1. a 2. 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.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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0530/Z18/19

schvaluje
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. pozemku
- p. č. 5343/31, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 5343/2,
geometrickým plánem č. 1815-30/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
2. pozemků
- p. č. 5353/78, ostatní plocha, o výměře 522 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 5353/3,
- p. č. 5353/76, ostatní plocha, o výměře 108 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 5353/75,
- p. č. 5353/77 ostatní plocha, o výměře 600 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 5353/75,
geometrickým plánem č. 1807-44/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0585/Z18/11 ze dne 14. 12. 2011 – bod C. 3.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0531/Z18/19

schvaluje
I. nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách, a
to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína:
- p. č. 441/8, ostatní plocha, o výměře 383 m²,
- p. č. 895/4, ostatní plocha, o výměře 155 m²,
- p. č. 904/12, ostatní plocha, o výměře 118 m²,
- p. č. 904/13, ostatní plocha, o výměře 69 m²,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rokytnice, č. p. 58, 763 21 Rokytnice, IČ
70805202;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 2609/4, ostatní plocha, o výměře 256 m²,
- p. č. 2609/5, ostatní plocha, o výměře 13 m²,
- p. č. 2609/6, ostatní plocha, o výměře 26 m²,
5/15

pracoviště

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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zapsaných na LV č. 34 od ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno, IČ 70890013;
B. úplatným převodem pozemků
1. 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. 5295/72, ostatní plocha, o výměře 24 m²,
- p. č. 5295/73, ostatní plocha, o výměře 19 m²,
zapsaných na LV č. 571 od ***, za cenu ve výši 2.150 Kč;
b)
- p. č. 5295/80, ostatní plocha, o výměře 11 m²,
zapsaného na LV č. 4 od ***, za cenu ve výši 550 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2856/65, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaného na LV č. 3181 od APUS MORAVA, spol. s r. o., se sídlem Dolní 1567,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 25329278, za cenu ve výši 2.750 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pačlavice:
a)
- p. č. 3167, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaného na LV č. 290 od ***, za cenu ve výši 1.350 Kč;
b)
- p. č. 3747, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 871 od ***, za cenu ve výši 600 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/168, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaného na LV č. 306 od *** za cenu ve výši 5.600 Kč;

pracoviště

II. nabytí pozemků od jejich vlastníka do vlastnictví Zlínského kraje dle přílohy č.
0032-19Z-P03;
předává
nemovité věci uvedené v části A. a B. 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;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0445/Z15/18 ze dne 05.11.2018 nabytí pozemků dle přílohy č. 0971-18Z-P02 - p. č. 2229/43, p. č. 2229/39, p. č.
2229/38, p. č. 2229/37, p. č. 2229/60, p. č. 2229/35, p. č. 2229/34, p. č. 2229/44, p.
č. 2229/40, p. č. 2229/36, p. č. 2229/42 v k. ú. Malenovice u Zlína.
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Úprava č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 20192023 a rozpočtové opatření ZZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0532/Z18/19

schvaluje
1. Úpravu č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023,
dle přílohy č. 0001-19Z-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2019, dle přílohy č. 0001-19Z-P02.
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Dodatek č. 3 Partnerské smlouvy s Technologickým inovačním centrem, s. r.
o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0533/Z18/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č.
D/2780/2015/STR upravující partnerství mezi Zlínským krajem a Technologickým
inovačním centrem, s. r. o., sídlem Vavrečkova 5262, Zlín 760 01, IČ 26963574, v
rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje, dle přílohy č. 0041-19ZP02.
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Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh I. etapa, dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0534/Z18/19

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 12.000.000 Kč na
spolufinancování vybudování I. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh Sdružení obcí
Hornolidečska, IČ 62334743, se sídlem Horní Lideč 292, PSČ 756 12, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0040-19Z-P04;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2019, dle přílohy č. 0040-19Z-P05.
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Podpora turistického značení ve Zlínském kraji v roce 2019 - dotace Klubu
českých turistů oblast Valašsko - Chřiby

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0535/Z18/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400.000 Kč
pobočnému spolku KČT, oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, se sídlem
Palackého 96, 763 61 Napajedla, na turistické značení ve Zlínském kraji v roce 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0029-19Z7/15

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z18/19

P02.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám (Kroměříž, Uh. Hradiště) a záchranné stanici volně žijících
živočichů Buchlovice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0536/Z18/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského kraje
2019" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 000319Z-P02;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49434438, na pořádání akce "TOP Víno Slovácka
2019" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 000319Z-P04;
3) ve výši 250.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní
403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318, na zajištění Záchranné stanice volně žijících
živočichů Buchlovice v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0003-19Z-P06.
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2020-2022

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0537/Z18/19

schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022
dle přílohy č. 0048-19Z-P02.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 aktualizace Akčního plánu a příloh

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0538/Z18/19

schvaluje
aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019
a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohu č. 2
"Zásobník rozvojových záměrů" dle příloh č. 0047-19Z-P02 až č. 0047-19Z-P04.

19

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

8/15

Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Z18/19

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0539/Z18/19

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci do maximální výše 1.212.000 Kč Sociálním
službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ
70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, na financování provozu v roce
2019 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 000819Z-P02.
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Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území ZK pro rok 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0540/Z18/19

schvaluje
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2019, dle přílohy č. 0061-19Z-P02;
2. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 0061-19Z-P03;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:


















"Anděl", z. s., IČ 66934702, Kelč 290,
"HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČ 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČ 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČ 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431, Bílého
80/9, Stránice, Brno-střed,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
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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.
Z18/19












































319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, Štefánikova 5462, Zlín,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Dotek z. ú., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČ 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČ 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
Město Chropyně, IČ 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
Město Vsetín, IČ 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČ 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČ 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, Potoky 3314, Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČ 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČ 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6,
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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.
Z18/19













SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
spolek Pod křídly, IČ 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČ 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, IČ 75094924, Nerudova 321/7,
Veveří, Brno-střed,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČ 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště
Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0061-19Z-P02 a č. 0061-19Z-P04;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:


Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště, a to dle příloh č. 0061-19Z-P02 a č. 0061-19Z-P04, za předpokladu,
že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č.
1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" nebo dle příloh č. 0061-19ZP02 a č. 0061-19Z-P07 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
04.02.2019 neschválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje";



Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
a to dle příloh č. 0061-19Z-P02 a č. 0061-19Z-P04, za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 04.02.2019 schválí aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1
"Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" nebo dle příloh č. 0061-19Z-P02
a č. 0061-19Z-P08 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
04.02.2019 neschválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 a jeho přílohu č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje";

5. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb:






Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
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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.
Z18/19








Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0061-19Z-P03, č. 0061-19Z-P05 a č. 0061-19Z-P06;
6. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 Charitě Nový Hrozenkov,
IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124 pro sociální služby:


odborné sociální poradenství (identifikátor 1148415), a to z důvodu, že sociální
služba nesplňuje věcná kritéria dle článku X., odst. 4., bodu 4.2. schváleného
"Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019",
konkrétně zásadní kritérium č. 1, tj. sociální služba není v souladu s Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019,



sociální rehabilitace (identifikátor 7065206), a to z důvodu sociální služba
nesplňuje věcná kritéria dle článku X., odst. 4., bodu 4.2. schváleného
"Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019",
konkrétně zásadní kritérium č. 1, tj. sociální služba není v souladu s Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019.
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Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2019 - dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0541/Z18/19

neschvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 400.000 Kč spolku ARGO,
Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II 5358, 760 01 Zlín, IČ 00568813,
na činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0006-19Z-P02.
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Školství, kultura - financování dotačních projektů příspěvkových organizací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0542/Z18/19

schvaluje
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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.
Z18/19

1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0322/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, na přípravu a realizaci akce " SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace
CNC obrábění", 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 965.000 Kč z původní částky 14.679.000
Kč na celkovou výši 13.714.000 Kč, dle přílohy č. 0013-19Z-P01;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2019:
a) ve výši 424.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se
sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci
projektu "Zvyšovanie exaktných prírodovedných a technických kompetencií
študentov stredných a vysokých škol na slovensko-českom pomedzi" v rámci
programu Interreg V-a SK-CZ, dle přílohy č. 0013-19Z-P02;
b) ve výši 1.851.050 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na realizaci projektu „Rozvoj vzdelávacej
infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne“ v rámci programu Interreg V-a SKCZ, dle přílohy č. 0013-19Z-P03;
c) ve výši 1.963.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, na
realizaci projektu „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro
rozvoj strojírenské praxe“, v rámci programu Interreg V-a SK-CZ, dle přílohy č. 001319Z-P04;
d) ve výši 842.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
na přípravu a realizaci projektu „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase
oken obvodového pláště“, dle přílohy č. 0013-19Z-P05;
e) ve výši 3.011.000 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 projektu „Gymnázium a Jazyková škola
Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“, dle přílohy
č. 0013-19Z-P06;
f) ve výši 10.684.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na
přípravu a realizaci projektu „SPŠ Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných
dílen“, dle přílohy č. 0013-19Z-P07;
g) ve výši 1.748.450 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci projektu „SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup techniky“, dle přílohy
č. 0013-19Z-P08.
3.
a) předložení žádosti příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 00089982, o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“,
b) zajištění realizace malého projektu "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb
Dějiny v kostce na mapě“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých
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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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projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR (výzva 2/FMP/6c),
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování
realizovaného malého projektu "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny
v kostce na mapě“ ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,
vyčleněná částka na realizaci projektu je ve výši 912.600 Kč, z toho částka určená
na spolufinancování projektu je ve výši 136.890 Kč.
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Program MŠMT Podpora odborného vzdělávání - smlouvy se soukromými
školami

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0543/Z18/19

bere na vědomí
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Podpora odborného vzdělávání"
následujícím soukromým středním školám:
1. MESIT střední škola, o.p.s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 25318390, ve výši 167.025 Kč dle přílohy č. 0022-19Z-P02;
2. Střední škola obchodně technická s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
76001 Zlín, IČ 26215829, ve výši 75.920 Kč, dle přílohy č. 0022-19Z-P03;
3. Střední škola letecká s.r.o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
26286033, ve výši 45.552 Kč; dle přílohy č. 0022-19Z-P04;
4. Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o., se sídlem Česká 4787, 760 05
Zlín, IČ 25344587, ve výši 45.552 Kč, dle přílohy č. 0022-19Z-P05;
5. Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o., se
sídlem Zádveřice 5, 763 12 Zádveřice - Raková, ve výši 15.184 Kč, dle přílohy č.
0022-19Z-P06.
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Individuální podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0544/Z18/19

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT,
pro spolek LÍSKA, z.s., IČ 28558863, se sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice,
755 01 Vsetín, ve výši 400.000 Kč na projekt Činnosti LÍSKY, z.s. v oblasti EVVO ve
Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 0026-19Z-P02.
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Programová podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0545/Z18/19

schvaluje
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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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Rámec Programu MaS04-19 s názvem "PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ
ÚROVNI", dle přílohy č. 0054-19Z-P01.
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KULTURA - individuální dotace z Fondu ZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0546/Z18/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje Římskokatolické
farnosti Hulín, Kostelní 132, 768 24 Hulín, IČ 46998357, ve výši 1.500.000 Kč na
projekt "Oprava střechy kostela sv. Václava v Hulíně" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje s
uvedenou právnickou osobou, dle přílohy č. 0027-19Z-P01.
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Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 17. a 18. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0547/Z18/19

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 17. a 18. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0059-19Z-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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