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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 18.11.2019

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0670/Z23/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0872-19ZP01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0671/Z23/19

bere na vědomí
a) zprávy v písemné podobě o činnosti:
1. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 0873-19Z-P01,
2. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 0873-19Z-P02,
b) zprávu v ústní podobě o činnosti:
1. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
8. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
9. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje.

3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s obcí Horní Němčí
a Rudimov

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0672/Z23/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace:
1. č. D/1649/2019/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Horní Němčí, IČO
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00290947, dle přílohy č. 0817-19Z-P01,
2. č. D/1640/2019/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Rudimov, IČO
46276050, dle přílohy č. 0817-19Z-P02.

4

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby v souvislosti s výkonem služby obecného
hospodářského zájmu na rok 2019, účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0673/Z23/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
č. D/3716/2018/ZD ze dne 26.11.2018, uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO
27661989, dle přílohy č. 0764-19Z-P01.

5

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0674/Z23/19

bere na vědomí
informaci:
1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2019 k
31.08.2019, dle přílohy č. 0828-19Z-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
31.08.2019 zobrazení v trendu 2016-2019, dle příloh č. 0828-19Z-P02 až č. 082819Z-P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.08.2019, dle přílohy
č. 0828-19Z-P06.

6

Změna stanov Uherskohradišťské nemocnice a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0675/Z23/19

schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, dle přílohy
č. 0899-19Z-P01.

7

Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu - vyrovnávací platby
na rok 2020
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0676/Z23/19

schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 6.100.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy
č. 0830-19Z-P06;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a.s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, v maximální výši 2.200.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2020 do 31.12.2020;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle
přílohy č. 0830-19Z-P07;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČO 27660532, v maximální výši 3.100.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 083019Z-P08;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, v maximální výši 3.400.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 0830-19Z-P09;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se sídlem U
Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26822105, v maximální výši
2.500.000 Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské
pohotovostní služby pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
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období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26822105, dle přílohy
č. 0830-19Z-P10;
11. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 1.000.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2020 do 31.12.2020;
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy
č. 0830-19Z-P17;
13. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, v maximální výši 9.590.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2020 do
31.12.2020;
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 083019Z-P19.

8

Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0677/Z23/19

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši
1.300.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do
národního onkologického registru, za období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č.
0831-19Z-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se
sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČO 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
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4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČO 26822105, dle
přílohy č. 0831-19Z-P03.

9

Správa majetku - prodej movitého majetku - rozpočtové opatření

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0678/Z23/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2019, dle přílohy č. 0823-19Z-P01.

10

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0679/Z23/19

schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
1772/1 v k. ú. Březůvky, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/49026) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 49026-3a) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1772/1 v k. ú. Březůvky, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 672-184/2015,
- 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. 49026-3a), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.860 Kč + DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234 a každého vlastníka služebného pozemku p.
č. 3627/1 v k. ú. Zlín, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/49016) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 49016-2) a kanalizace k odvádění vod ze silnice III/49016,
na služebném pozemku p. č. 3627/1 v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 8634-194c/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní ev. č. 49016-2) a kanalizace k odvádění
vod ze silnice III/49016,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.760 Kč +
DPH;
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3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti PROMET FOUNDRY a.
s., se sídlem Jiráskova 1327, 755 01 Vsetín, IČO 25832913, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 14636 v k. ú. Vsetín, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05735) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05735-1) na služebném pozemku p. č. 14636 v k. ú. Vsetín,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 7437-7492/2017,
- 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. 05735-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 14.524 Kč +
DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1909/4 v k. ú. Velké Karlovice, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/481) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku,
na služebném pozemku p. č. 1909/4 v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 2948-7507/2018,
- 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 pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 203 Kč;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1182/2 v k. ú. Zdounky, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/432) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 432-016) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1182/2 v k. ú. Zdounky, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1113-181/2018,
- 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 pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 432-016), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 14 Kč;
6. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Zdounky,
se sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO 00287938, a každého vlastníka
služebných pozemků p. č. 1157 a p. č. 1159/1 v k. ú. Těšánky, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/432) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 432-016) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 1157 a p. č. 1159/1 v k. ú. Těšánky, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 157-180/2018,
- 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 pozemní komunikace včetně jejích součástí a
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příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 432-016), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
předává
nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v bodě 1. až 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to
ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0680/Z23/19

schvaluje
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 a k. ú. Nedašov:
- p. č. 3454/67, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 3456/26, ostatní plocha, o výměře 6 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;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 37/1, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašov:
- p. č. 3452/24, ostatní plocha, o výměře 36 m²,
zapsaného na LV č. 746 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 2009/7, ostatní plocha, o výměře 383 m²,
- p. č. 2009/10, ostatní plocha, o výměře 5 m²,
- p. č. 2009/33, ostatní plocha, o výměře 10 m²,
- p. č. 2009/36, ostatní plocha, o výměře 3 m²,
- p. č. 2009/37, ostatní plocha, o výměře 48 m²,
zapsaných na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov a k. ú. Lukov u Zlína:
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- p. č. 1484/6, ostatní plocha, o výměře 129 m²,
- p. č. 1484/18, ostatní plocha, o výměře 111 m²,
- p. č. 1485/19, ostatní plocha, o výměře 116 m²,
zapsaných na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobuky a k. ú. Lipina:
- p. č. 1371/21, ostatní plocha, o výměře 30 m²,
- p. č. 1371/22, ostatní plocha, o výměře 77 m²,
zapsaných na LV č. 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČO 00284611;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 6461/10, ostatní plocha, o výměře 12 m²,
- p. č. 7193/15, ostatní plocha, o výměře 1064 m²,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801
Uherský Brod, IČO 00291463;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lidečko:
- p. č. 4221, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bořenovice:
- p. č. 348/2, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 2992/15, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- id. podílu ve výši ½ p. č. 16535/5, ostatní plocha, o výměře 29 m2,
zapsaného na LV č. 2058 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 3613/3, ostatní plocha, o výměře 2180 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička II:
- p. č. 758/5, ostatní plocha, o výměře 18 m²,
- p. č. 758/6, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
zapsaných na LV č. 765 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
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14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Malá Bystřice:
- p. č. 2656, ostatní plocha, o výměře 5651 m²,
- p. č. 2644, ostatní plocha, o výměře 2538 m²,
zapsaných na LV č. 432 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 13305/1, ostatní plocha, o výměře 1452 m²,
- p. č. 13305/2, ostatní plocha, o výměře 502 m²,
zapsaných na LV č. 1510 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
- p. č. 15382/10, ostatní plocha, o výměře 45 m²,
- p. č. 15538/13, ostatní plocha, o výměře 1 m²,
- p. č. 15538/14, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
- p. č. 15538/15, ostatní plocha, o výměře 28 m²,
- p. č. 15538/16, ostatní plocha, o výměře 2 m²,
- p. č. 15906/37, ostatní plocha, o výměře 306 m²,
zapsaných na LV č. 1759 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice:
- p. č. 4108/19, orná půda, o výměře 30 m 2,
- p. č. 4108/43, orná půda, o výměře 7 m 2,
zapsaných na LV č. 225 od ***, za cenu ve výši 1.850 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
a)
- p. č. 2216/62, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
- p. č. 2216/120, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2216/143, ostatní plocha, o výměře 541 m2,
- p. č. 2217/7, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 2217/70, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 2217/84, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 2217/88, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaných na LV č. 110 od ***, za cenu ve výši 39.550 Kč;
b)
- p. č. 2217/63, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaného na LV č. 733 od ***, za cenu ve výši 2.550 Kč;
c)
- p. č. 2217/82, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
zapsaného na LV č. 842 od ***, za cenu ve výši 950 Kč;
d)
- p. č. 2216/60, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaného na LV č. 26 od ***, za cenu ve výši 350 Kč;
e)
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- p. č. 2216/1, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
zapsaného na LV č. 504 od***, za cenu ve výši 5.050 Kč;
f)
- p. č. 2216/146, ostatní plocha, o výměře 357 m 2,
zapsaného na LV č. 153 od ***, za cenu ve výši 17.850 Kč;
g)
- p. č. 2216/97, ostatní plocha, o výměře 92 m 2,
zapsaného na LV č. 723 od ***, za cenu ve výši 4.600 Kč;
h)
- p. č. 2216/87, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaného na LV č. 180 od ***, za cenu ve výši 1.600 Kč;
i)
- p. č. 2217/23, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
zapsaného na LV č. 251 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
j)
- p. č. 2216/135, ostatní plocha, o výměře 137 m 2,
- p. č. 2216/136, ostatní plocha, o výměře 124 m2,
zapsaných na LV č. 715 od ***, za cenu ve výši 13.050 Kč;
k)
- p. č. 2217/92, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaného na LV č. 748 od ***, za cenu ve výši 1.350 Kč;
l)
- p. č. 2216/101, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
zapsaného na LV č. 903 od ***, za cenu ve výši 1.150 Kč;
m)
- p. č. 2216/105, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
zapsaného na LV č. 876 od ***, za cenu ve výši 3.100 Kč;
n)
- p. č. 2216/112, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 152 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
o)
- p. č. 2216/124, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
zapsaného na LV č. 716 od ***, za cenu ve výši 1.150 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Juřinka:
- p. č. 477/2, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaného na LV č. 265 ***, za cenu ve výši 300 Kč;
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, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje
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10/27

Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

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. pozemku
- p. č. 19/6, zahrada, o výměře 293 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 19/1 geometrickým plánem č. 2475571/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756
51 Zašová, IČO 00304476;
2. pozemků
- p. č. 1133/45, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 1133/47, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 1133/49, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 1133/53, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 1133/59, ostatní plocha, o výměře 35 m2,
- p. č. 1133/42, ostatní plocha, o výměře 733 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1012 pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří, do vlastnictví obce Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33
Štítná nad Vláří-Popov, IČO 00284556;
3. části pozemku
- dílu "a" o výměře 76 m 2 z pozemku p. č. 5298/1,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 897-11/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná nad Vláří, do vlastnictví
obce Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov,
IČO 00284556;
4. pozemku
- p. č. 1324/28, ostatní plocha, o výměře 340 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 1324/28 a p. č. 1955 geometrickým plánem
č. 333-102/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807;
5. pozemků
- p. č. 6469/14, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
- p. č. 6469/15, ostatní plocha, o výměře 501 m 2,
- p. č. 7193/17, ostatní plocha, o výměře 287 m 2,
- p. č. 7193/19, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 7193/23, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví
města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO 00291463;
6. pozemků
- p. č. 1725/937, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
- p. č. 1725/938, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 1725/939, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1725/131 geometrickým plánem č. 5745152/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO 00291463;
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7. pozemku
- p. č. 4452/5, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2830 pro obec a k. ú. Valašské
Klobouky, do vlastnictví města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČO 00284611;
8. pozemků
- p. č. 372/2, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 372/4, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec a k. ú. Mysločovice, do vlastnictví obce
Mysločovice, č. p. 21, 763 01 Mysločovice, IČO 00284211;
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. pozemku
- p. č. 15528/43, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 15528/31 geometrickým plánem č. 18607/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí, do vlastnictví České republiky s právem
hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, za kupní cenu ve výši
4.320 Kč;
2. pozemků
- p. č. 3557/42, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3557/39 a
- p. č. 3556/7, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3556/1,
oba pozemky odděleny geometrickým plánem č. 1684-58/2019, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Halenkovice, do vlastnictví *** bytem *** za kupní cenu ve výši 2.860 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2019, dle přílohy č. 0856-19Z-P11.

13

Doprava - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu ZK - KOVED, s. r. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0682/Z23/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0115/2019/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, dle přílohy č. 0813-19Z-P01;
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. navýšení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/0115/2019/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, o částku 1.441.000 Kč
na celkovou částku 15.301.000 Kč.

14

Doprava - dodatek č. 22 smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění
základní dopravní obslužnosti - ČSAD Vsetín a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0683/Z23/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřené mezi Zlínským krajem a dopravcem ČSAD Vsetín a. s., se
sídlem Vsetín, Ohrada 791, IČO 45192120, dle přílohy č. 0814-19Z-P01,
2. navýšení úhrady prokazatelné ztráty ze zajištění základní dopravní obslužnosti v
závazku veřejné služby za rok 2019 pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., se sídlem
Vsetín, Ohrada 791, IČO 45192120, o částku 577.000 Kč na celkovou částku
197.370.000 Kč.

15

RP11-20 BESIP Zlínského kraje, Rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0684/Z23/19

schvaluje
Rámec programu RP11-20 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 0816-19Z-P01.

16

Doprava - Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
(ZK a OLK)

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0685/Z23/19

schvaluje
Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Zlínským
krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO
60609460, dle přílohy č. 0815-19Z-P01.

17

Individuální dotace - Povodí Moravy, krajská nemocnice

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0686/Z23/19

schvaluje
13/27

Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) poskytnutí individuální dotace státnímu podniku Povodí Moravy, IČO 70890013,
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, do výše 868.000 Kč, současně však max.
50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Vlára, Vodní dílo
Vlachovice a související opatření - stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové
dokumentace (pasportizace)" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0864-19Z-P02;
b) poskytnutí individuální dotace Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915,
se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, do výše 186.000 Kč, max.
70 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Sanitářský kurz s
rozšířenou výukou češtiny" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0864-19Z-P04.

18

Technologické inovační centrum – změna jednatele, Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0687/Z23/19

navrhuje
1. odvolání ***, z funkce jednatele obchodní společnosti Technologické inovační
centrum, s. r. o., IČO 26963574;
2. do funkce jednatele obchodní společnosti Technologické inovační centrum, s. r.
o., IČO 26963574, ***
ukládá
zástupci Zlínského kraje delegovanému na valnou hromadu obchodní společnosti
Technologické inovační centrum, s. r. o., IČO 26963574, hlasovat dle návrhu
Zastupitelstva Zlínského kraje;
schvaluje
Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a Technologickým inovačním centrem s.r.o., IČ 26963574, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0867-19Z-P03.

19

RP02-20 Program na podporu obnovy venkova a RP18-20 Program na úpravu
lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji - Rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0688/Z23/19

schvaluje
Rámec programu:
1. RP02-20 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0853-19Z-P01;
2. RP18-20 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0853-19Z-P02.
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

20

Individuální dotace na přestavbu sociálně-provozního objektu kláštera ve
Štípě - 1. etapa

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0689/Z23/19

schvaluje
poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Štípa, IČO 48471712, se
sídlem Mariánské nám. 57, 763 14 Zlín - Štípa, ve výši 300.000 Kč max. však 34 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektu: „Přestavba sociálněprovozního objektu kláštera ve Štípě - 1. etapa“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0852-19Z-P02.

21

Cestovní ruch - podpora organizací Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0690/Z23/19

ruší
usnesení č. 0611/Z20/19 ze dne 17.06.2019 bod č. 2, kterým Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského
kraje ve výši 520.000 Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
na předfinancování projektu: „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a
časem ke kulturním kořenům“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci, dle přílohy č. 0449-19Z-P05, za podmínky schválení projektu k podpoře
v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika, výzva č. 2/FMP/6c/I,N;
schvaluje
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 520.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín na předfinancování
projektu: „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním
kořenům“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle přílohy
č. 0851-19Z-P02;
b) uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě č. D/0014/2019/STR o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace, dle přílohy č. 0851-19Z-P04, uzavřené mezi
Zlínským krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka
sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, kterým
dochází k navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace o částku 100 000 Kč;
c) předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom
boty" Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., IČO 27744485, dle přílohy
č. 0851-19Z-P05;
d) zajištění realizace malého projektu: "Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický
odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty" Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy,
o.p.s., v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých projektů programu
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Interreg V-A SR-ČR (výzva 4/FMP/6c/I,N),
e) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu:
"Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty"
realizovaného Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., ve výši rozdílu
celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního
příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, vyčleněná částka na realizaci
projektu je 575.000 Kč, z toho částka určená na spolufinancování projektu je 86.250
Kč a částka určená na předfinancování projektu je 488.750 Kč.

22

RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0691/Z23/19

schvaluje
poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP01-19
Podpora vodohospodářské infrastruktury obcím v členění dle přílohy č. 0693-19ZP02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v přílohách č. 0693-19Z-P03 a č. 0693-19Z-P04 a v souladu s přílohou
č. 0693-19Z-P01.

23

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Intenzifikace ČOV Hostětín s
důrazem na odstranění nutrientů - projektová dokumentace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0692/Z23/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2606/2018/STR
uzavřené s obcí Hostětín, IČO 00542296, se sídlem Hostětín 75, 687 71 Hostětín,
dle přílohy č. 0877-19Z-P02.

24

Energetická agentura ZK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0693/Z23/19

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3930/2018/STR mezi Zlínským
krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje o. p. s., IČO 27688313, se sídlem
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín dle přílohy č. 0798-19Z-P01.

25

RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury, Rámec programu
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0694/Z23/19

schvaluje
Rámec programu RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č.
0799-19Z-P01.

26

RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji - Rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0695/Z23/19

schvaluje
Rámec programu RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 080019-P01.

27

RP08-20 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - Rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0696/Z23/19

schvaluje
Rámec programu RP08-20 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 080119Z-P01.

28

RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - Rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0697/Z23/19

schvaluje
Rámec programu RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy
č. 0802-19Z-P01.

29

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0698/Z23/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 400.000
Kč, současně však maximálně 66 % celkových způsobilých výdajů, Vinařskému
fondu, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, Brno 601 82, IČO 712233717, na podporu
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

vinařství ve Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0753-19Z-P02.

30

RP06-20 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví a RP07-20
Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování - Rámce programů

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0699/Z23/19

schvaluje
1. Rámec RP06-20 Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2020, dle přílohy č. 0809-19Z-P01;
2. Rámec RP07-20 Programu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2020, dle přílohy č. 0809-19Z-P02.

31

Sociální služby - Individuální podpora 2019 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0700/Z23/19

schvaluje
poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ
VĚCI, pro obec Pačlavice, IČ 00287580, se sídlem Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice,
ve výši 3.500.000 Kč na akci "Pačlavice - Zkvalitnění ubytovacích kapacit - II. Etapa"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace, dle
přílohy č. 0811-19Z-P02.

32

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro
rok 2019

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0701/Z23/19

schvaluje
1. vzor Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2019, dle přílohy č. 0805-19Z-P02;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:




Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
































Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČO 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Město Chropyně, IČO 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno,
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,

a to dle příloh č. 0805-19Z-P02 a č. 0805-19Z-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 14.10.2019 schválí uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2019 číslo: D/0230/2019/SOC mezi Zlínským
krajem a Charitou Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247,
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0805-19Z-P04;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2019 číslo: D/0233/2019/SOC mezi Zlínským
krajem a Charitou Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí, dle přílohy č. 0805-19Z-P05;
5. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
na provoz na poskytování sociálních služeb Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové
organizaci, IČO 70850941, Hradská 82, Lukov, dle příloh č. 0805-19Z-P06 a č. 080519Z-P09;
6. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
na provoz na poskytování sociálních služeb Sociálním službám Uherské Hradiště,
příspěvkové organizaci, IČO 00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle
příloh č. 0805-19Z-P07 a č. 0805-19Z-P09;
7. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
na provoz na poskytování sociálních služeb Sociálním službám Vsetín, příspěvkové
organizaci, IČO 49562827, Záviše Kalandry 1353, Vsetín, dle příloh č. 0805-19ZP08 a č. 0805-19Z-P09.
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SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - Rámec
programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0702/Z23/19

schvaluje
Rámec programu SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce
2020, dle přílohy č. 0810-19Z-P01.

34

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro období 2020-2022 a aktualizace příloh Akčního plánu pro rok 2019 a
aktualizace Akčního plánu pro rok 2020 včetně příloh

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0703/Z23/19

schvaluje
A) 9. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2019 včetně přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a 10.
aktualizaci přílohy č. 3 „Dočasná síť“ a 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb pro rok 2020 včetně přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje“ a „Zásobníku“ dle bodu č. 1), 2) a 4) přílohy č. 0804-19Z-P01 a dle
příloh č. 0804-19Z-P02 až č. 0804-19Z-P08;
B) 2. aktualizaci Akčního plánu 2020 s těmito opatřeními v Akčním plánu:
- dle přílohy č. 0804-19Z-P11 v kapacitě 8 lůžek chráněného bydlení, které bude
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

přesouváno do nových Akčních plánů do doby zahájení poskytování sociální služby
a s následným zařazením této kapacity 8 lůžek do Základní sítě po ukončení
investiční akce za splnění všech dalších podmínek,
- dle přílohy č. 0804-19Z-P12 v kapacitě 8 lůžek Domova se zvláštním režimem,
které bude přesouváno do nových Akčních plánů do doby zahájení poskytování
sociální služby a současně se zařazením 8 lůžek do Základní sítě. S tímto bude
souviset zrušení 5 lůžek chráněného bydlení (ID 7605066);
- dle přílohy č. 0804-19Z-P13 spočívající v navýšení kapacity ze 7 na kapacitu 11
lůžek pobytové sociální rehabilitace a s následným zařazením této kapacity 11 lůžek
do Základní sítě po ukončení investiční akce za splnění všech dalších podmínek;
C) změny v Dočasné síti vyvolané:
Individuálním projektem Zlínského kraje pro druh sociální služby Sociální
rehabilitace:
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, Sociální rehabilitace Zahrada, ID 5959378,
Sociální rehabilitace, Terénní forma, SO ORP Kroměříž, Průměrný přepočtený
úvazek PP 2,00;
- Tyfloservis, o. p. s., IČO 26200481, Tyfloservis, o. p. s. - Krajské ambulantní
středisko Zlín, ID 7545861, Sociální rehabilitace, Terénní forma, Zlínský kraj,
Průměrný přepočtený úvazek PP 0,5;
- LUISA, z. s., IČO 27030075, Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní
zdraví, LUISA, z. s., ID 9169616, Sociální rehabilitace, Terénní forma, SO ORP
Uherský Brod, Průměrný přepočtený úvazek PP 1,00;
- NADĚJE, pobočka Zlín, IČO 00570931, Dům Naděje Zlín, ID 2874957, Sociální
rehabilitace, Terénní forma, SO ORP Zlín, Průměrný přepočtený úvazek PP 1,50;
- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Sociální rehabilitace, ID 7184662, Sociální
rehabilitace, Terénní forma, SO ORP Uherský Brod, Průměrný přepočtený úvazek
PP 2,00;
dle přílohy č. 0804-19Z-P14 (seznam sociálních služeb pro zařazení do Dočasné
sítě);
a Mimořádnou výzvou pro poskytovatele:
- Společnost Podané ruce o. p. s, IČO 60557621, Doléčovací centrum ve Zlínském
kraji, ID 8664237, Služby následné péče, ambulantní, pobytová forma, SO ORP
Otrokovice, Zlín, průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 1,75;
- Společnost Podané ruce o. p. s, IČO 60557621, Terénní programy ve Zlíně, ID
8952114, Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách, terénní
forma, SO ORP Otrokovice, Zlín, průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé
péči 1,00;
- Společnost Podané ruce o. p. s, IČO 60557621, Kontaktní centrum ve Zlíně, ID
5835780, Kontaktní centra, forma ambulantní, SO ORP Otrokovice, Zlín, průměrný
přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 1,00;
- Společnost Podané ruce o. p. s, IČO 60557621, Terapeutické centrum ve Zlínském
kraji, ID 6651192, Odborné sociální poradenství, ambulantní forma, SO ORP
Otrokovice, Zlín, průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 1,00;
- Společnost Podané ruce o. p. s, IČO 60557621, Centrum komplexní péče ve
Zlínském kraji, ID 3424265, Odborné sociální poradenství, ambulantní forma, SO
ORP Otrokovice, Zlín, průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 1,00;
- Charita Otrokovice, IČO 46276262, Dluhové poradenství Samaritán, ID 3228586,
Odborné sociální poradenství, převažující ambulantní forma, SO ORP Otrokovice,
Zlín, průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 1,00;
D) aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro Zlínský kraj pro
rok 2020-2022 dle bodu 10) přílohy č. 0804-19Z-P01 a dle přílohy č. 0804-19Z-P17.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0704/Z23/19

schvaluje
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rok 2020 dle přílohy č.
0806-19Z-P01;
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rok 2020 mezi
Zlínským krajem a:
- Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 25300083, se sídlem Mostní 4058,
Zlín
- Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, se sídlem Žerotínova 1421,
Valašské Meziříčí
- Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, se sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí
- Charita Vsetín, IČO 44740778, se sídlem Horní náměstí 135, Vsetín
- Iskérka o. p. s., IČO 28647912, se sídlem Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm
- LUISA, z. s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, Uherský Brod
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště
- NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11, Praha, pobočka Otrokovice a
Vsetín
- Tyfloservis, o. p. s., IČO 26200481, se sídlem Krakovská 1695, Praha
dle přílohy č. 0806-19Z-P01 a č. 0806-19Z-P02;
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rok 2020 mezi
Zlínským krajem a:
- Tyfloservis, o. p. s., IČO 26200481, se sídlem Krakovská 1695, Praha
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, se sídlem Ztracená 63, Kroměříž
- LUISA, z. s., IČO 27030075, se sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod
- NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11, Praha, pobočka Zlín
- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, se sídlem Mariánské nám. 13, Uherský Brod
dle příloh č. 0806-19Z-P01 a č. 0806-19Z-P02, za podmínky, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí zařazení těchto služeb ze zásobníku do dočasné sítě
sociálních služeb,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském
kraji pro rok 2020.

36

Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource
nástrojů, z. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0705/Z23/19

bere na vědomí
1. ukončení činnosti zástupce Zlínského kraje ve funkci člena Kontrolní komise
22/27

Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., IČO
05730732, dle přílohy č. 0915-19Z-P01;
2. ukončení činnosti zástupce Zlínského kraje ve funkci delegáta Členské schůze
Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., IČO
05730732, dle přílohy č. 0915-19Z-P02;
navrhuje
zástupce Zlínského kraje v Kontrolní komisi Spolku pro budování a implementaci
sdílených opensource nástrojů, z. s., IČO 05730732, dle přílohy č. 0915-19Z-P03;
jmenuje
zástupce Zlínského kraje (delegáta) v Členské schůzi Spolku pro budování a
implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., IČO 05730732, dle přílohy č.
0915-19Z-P03.
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Program MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0706/Z23/19

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách
v členění dle přílohy č. 0836-19Z-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0836-19Z-P03 a č. 0836-19Z-P01b.
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RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0707/Z23/19

schvaluje
Rámec programu RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 0837-19Z-P01.
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Školství - Rozvojový program MŠMT - smlouvy se soukromými školami

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0708/Z23/19

bere na vědomí
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2019 (V. etapa)“ s následujícími soukromými základními školami:
1. Active Learning Základní škola s.r.o., se sídlem: Komenského 604, 768 24 Hulín,
IČO 06471331, ve výši 15.600 Kč, dle přílohy č. 0842-19Z-P01;
2. Základní škola Na Dědině s.r.o., se sídlem: Dědina 2, 687 22 Ostrožská Nová
Ves, IČO 05699509, ve výši 8.800 Kč, dle přílohy č. 0842-19Z-P02.
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Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0709/Z23/19

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 14, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843547, dle přílohy č. 0838-19Z-P02;
2. dodatek č. 14, Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy
č. 0838-19Z-P03;
3. dodatek č. 9, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
IČO 00226319, dle přílohy č. 0838-19Z-P04.
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Rámce programů 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0710/Z23/19

schvaluje
1. Rámec programu MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu, dle
přílohy č. 0850-19Z-P01;
2. Rámec programu MaS02-20 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel, dle
přílohy č. 0850-19Z-P02;
3. Rámec programu MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu, dle přílohy
č. 0850-19Z-P03.
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Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0711/Z23/19

schvaluje
a) uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji, mezi Zlínským krajem a Karlovarským
krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, dle příloh
č. 0907-19Z-P01 a č. 0907-19Z-P02;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2019, dle přílohy č. 0907-19Z-P03.
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0712/Z23/19

schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2020 ve výši 931.000 Kč příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherské
Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00092126, na
přípravu a realizaci akce " Slovácké muzeum UH - Knihovní systém pro příspěvkové
organizace v resortu kultury ", dle přílohy č. 0847-19Z-P01;
2. dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje číslo D/1269/2019/ŘDP, kterou se ruší poskytnutí návratné finanční
výpomoci v roce 2019 ve výši 18.202.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
00089982, na přípravu a realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině", dle
přílohy č. 0847-19Z-P02;
3. předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí"
Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, IČO: 00098639, dle přílohy
č. 0847-19Z-P03;
4. zajištění realizace malého projektu "Využití a zpřístupnění centrální části areálu
Hvězdárny Valašské Meziříčí" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond
malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 4/FMP/6c/I, N);
5. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malého projektu "Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské
Meziříčí" ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,
vyčleněná částka na realizaci malého projektu je 1.522.000 Kč, z toho částka určená
na spolufinancování malého projektu je 747.000 Kč.
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KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0713/Z23/19

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z KUL04-19 Program na podporu
audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v členění:
1. Sirius Films s.r.o., IČO 02091127, se sídlem Bubenečská 282/8, Dejvice, 160 00
Praha 6 ve výši 2.000.000 Kč na projekt ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
2. IS Produkce s.r.o., IČO 28315707, se sídlem Moravní 958, 765 02 Otrokovice ve
výši 2.000.000 Kč na projekt Dvě slova jako klíč
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. VISTAFILM s.r.o., IČO 27410617, se sídlem Družstevní 1378/7, Nusle, 140 00
Praha 4 ve výši 2.000.000 Kč na projekt JAN AMOS - jako letní sníh
4. Bratři s.r.o., IČO 28374061, se sídlem Bílkova 132/4, 110 00 Praha 1 ve výši
2.000.000 Kč na projekt Somewhere over the Chemtrails
5. BareBear production s.r.o., IČO 06237941, se sídlem třída Tomáše Bati 87, 760
01 Zlín ve výši 1.000.000 Kč na projekt Cesta do pravěku: Pokračování pravěkého
dobrodružství
6. endorfilm s.r.o., IČO 27187918, se sídlem Přímětická 1187/4, 140 00 Praha 4 ve
výši 1.000.000 Kč na projekt Admin
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA dle přílohy č. 0845-19Z-P05 s výše uvedenými
osobami dle příloh č. 0845-19Z-P03;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2019 z KUL04-19 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0845-19Z-P04:
1. IMOS invest s.r.o., IČO 42340250, se sídlem Tečovice 349, 763 02 Tečovice ve
výši 2.000.000 Kč na projekt O prasátku Lojzíkovi: Bércouni, Sloni, Mravenečník,
Tapír
2. Hana Zedníčková Kousalová, IČO 42502802, se sídlem Na struze 230/6, 110 00
Praha 1 ve výši 2.000.000 Kč na projekt Kotoul vpřed
3. Czech FILM s.r.o., IČO 24215911, se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100
00 Praha 10 ve výši 2.000.000 Kč na projekt Tichý společník
4. LUCKY MAN FILMS s.r.o., IČO 25778447, se sídlem Perlová 1020/8, 110 00
Praha 1 ve výši 2.000.000 Kč na projekt Zátopek
5. FILM KOLEKTIV s.r.o., IČO 02248107, se sídlem Soukenická 1196/11, Nové
Město, 110 00 Praha 1 ve výši 1.600.000 Kč na projekt Marťanské lodě
6. Kouzelná animace, s.r.o., IČO 29306337, se sídlem Lubina 103, 742 21
Kopřivnice ve výši 1.168.000 Kč na projekt Malý pilot
7. Filmové ateliéry, s.r.o., IČO 27672786, se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín ve výši
570.000 Kč na projekt Sametový Zlín
8. P.A.L. production s.r.o., IČO 06938647, se sídlem Na Formance 498/3, Újezd u
Průhonic, 149 00 Praha 4 ve výši 2.000.000 Kč na projekt Můj příběh
9. MOVIE s.r.o., IČO 25797948, se sídlem Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00
Praha 5 ve výši 2.000.000 Kč na projekt Baťa
10. Kouzelná animace, s.r.o., IČO 29306337, se sídlem Lubina 103, 742 21
Kopřivnice ve výši 200.000 Kč na projekt D2: Vlakem až na konec světa
11. Bionaut s.r.o., IČO 61248037, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7 ve
výši 1.000.000 Kč na projekt Hrana zlomu
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Z23/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

12. animation people s.r.o., IČO 61857815, se sídlem Madridská 761/7, Vršovice,
101 00 Praha 10 ve výši 1.800.000 Kč na projekt ELEMENTI - Vodní království
13. nutprodukce, s.r.o., IČO 28959191, se sídlem Umělecká 618/7, 170 00 Praha 7
ve výši 250.000 Kč na projekt Eco Terro.
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KULTURA - Rámec programu KUL01-20

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0714/Z23/19

schvaluje
Rámec programu KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 0848-19Z-P01.
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Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 22. a 23. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0715/Z23/19

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 22. a 23. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0874-19Z-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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