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Z ASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 16.12.2019

1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0716/Z24/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1001-19ZP01.

2

Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0717/Z24/19

bere na vědomí
a) zprávu v písemné podobě o činnosti:
1. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1002-19Z-P01,
2. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1002-19Z-P02,
3. Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1002-19Z-P03,
4. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1002-19ZP04,
5. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1002-19Z-P05,
6. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 1002-19Z-P06,
7. Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy č. 1002-19ZP07,
b) zprávu v ústní podobě o činnosti:
1. Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje,
2. Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje,
3. Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje,
4. Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje,
5. Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje,
6. Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje,
7. Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje,
8. Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje,
9. Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje,
10. Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje,
11. Výboru kontrolního Zastupitelstva Zlínského kraje.
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3

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program RP12-20 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0718/Z24/19

schvaluje
poskytnutí:
a) účelových investičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí:
1. ve výši 97.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo náměstí
137, 76861, Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113, na projekt RP12-20/051
„Pořízení přenosné motorové stříkačky pro JSDH Bystřice p.H. - Rychlov“,
2. ve výši 55.000 Kč, obci Haluzice, se sídlem Haluzice 19, 76324, Haluzice, IČO
00837288, na projekt RP12-20/122 „nákup elektrocentrály pro jednotka JSDHO“,
3. ve výši 240.000 Kč, obci Kladeruby, se sídlem Kladeruby 72, 75643, Kladeruby,
IČO 00303933, na projekt RP12-20/042 „Nové vybavení JSDH Kladeruby“,
4. ve výši 97.000 Kč, obci Ústí, se sídlem Ústí 76, 75501, Ústí, IČO 00851825, na
projekt RP12-20/067 „Nákup požární přenosné motorové stříkačky dle Vyhlášky
69/2014 Sb.“,
b) účelových neinvestičních dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 44.000 Kč, obci Bohuslavice u Zlína, se sídlem Bohuslavice u Zlína 185,
76351, Bohuslavice u Zlína, IČO 00283789, na projekt RP12-20/075 „Vybavení
jednotky ochrannými a technickými prostředky“,
2. ve výši 116.000 Kč, obci Boršice, se sídlem Boršice 7, 68709, Boršice, IČO
00290823, na projekt RP12-20/095 „Nákup zásahových oděvů a žebříku Boršice“,
3. ve výši 144.000 Kč, obci Dolní Němčí, se sídlem Nivnická 82, 68762, Dolní Němčí,
IČO 00290904, na projekt RP12-20/113 „Dovybavení JSDHO Dolní Němčí“,
4. ve výši 65.000 Kč, obci Francova Lhota, se sídlem Francova Lhota 325, 75614,
Francova Lhota, IČO 00303755, na projekt RP12-20/033 „modernizace zásahových
obleků jednotky Francova Lhota“,
5. ve výši 168.000 Kč, obci Halenkov, se sídlem Halenkov 655, 75603, Halenkov,
IČO 00303763, na projekt RP12-20/031 „Vybavení pro JPO Halenkov“,
6. ve výši 103.000 Kč, obci Horní Bečva, se sídlem Horní Bečva 550, 75657, Horní
Bečva, IČO 00303771, na projekt RP12-20/112 „Komunikační zařízení pro JSDH
Horní Bečva“,
7. ve výši 60.000 Kč, obci Horní Lapač, se sídlem Horní Lapač 22, 76901, Horní
Lapač, IČO 00287199, na projekt RP12-20/096 „Doplnění stavu OOZPP a výzbroje
JSDH Horní Lapač“,
8. ve výši 51.000 Kč, obci Horní Lhota, se sídlem Horní Lhota 27, 76223, Horní
Lhota, IČO 00568554, na projekt RP12-20/063 „Dovybavení členů zásahové
jednotky“,
9. ve výši 215.000 Kč, obci Hutisko - Solanec, se sídlem Hutisko 512, 75662,
Hutisko-Solanec, IČO 00303836, na projekt RP12-20/032 „Nákup osobních
ochranných zásahových prostředků“,
10. ve výši 93.000 Kč, obci Chvalčov, se sídlem Obřanská 145, 76872, Chvalčov,
IČO 00488895, na projekt RP12-20/098 „Dovybavení JSDH obce Chvalčov“,
11. ve výši 33.000 Kč, obci Kněžpole, se sídlem Kněžpole 125, 68712, Kněžpole,
IČO 00291013, na projekt RP12-20/133 „Pořízení 3 kusů zásahových obleků pro
JSDH Kněžpole“,
12. ve výši 157.000 Kč, obci Kunovice, se sídlem Kunovice 153, 75644, Kunovice,
IČO 00635812, na projekt RP12-20/034 „Pořízení nové výbavy pro JSDH Kunovice“,
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13. ve výši 177.000 Kč, obci Kyselovice, se sídlem - 189, 76811, Kyselovice, IČO
00287393, na projekt RP12-20/036 „Nákup nových a oprava stávajících VP požární
ochrany pro JPO V Kyselovice“,
14. ve výši 51.000 Kč, obci Lhota, se sídlem Lhota 265, 76302, Lhota, IČO
00568635, na projekt RP12-20/047 „Obnova a dovybavení prostředků JPO III“,
15. ve výši 100.000 Kč, obci Lípa, se sídlem Lípa 118, 76311, Lípa, IČO 00568627,
na projekt RP12-20/106 „9 ks zásahový oblek Deva Patriot Elite CZ“,
16. ve výši 70.000 Kč, městysu Litenčice, se sídlem Litenčice 97, 76813, Litenčice,
IČO 00287431, na projekt RP12-20/065 „Doplnění technického vybavení zásahové
JSDHO Litenčice“,
17. ve výši 102.000 Kč, obci Loukov, se sídlem Loukov 199, 76875, Loukov, IČO
00287440, na projekt RP12-20/016 „Dovybavení jednotky věcnými prostředky“,
18. ve výši 80.000 Kč, obci Ludslavice, se sídlem Ludslavice 31, 76852, Ludslavice,
IČO 00287466, na projekt RP12-20/126 „Nákup osobních zásahových ochranných
a věcných prostředků“,
19. ve výši 32.000 Kč, obci Mikulůvka, se sídlem Mikulůvka 226, 75624, Mikulůvka,
IČO 00304107, na projekt RP12-20/141 „Zásahová jednotka“,
20. ve výši 92.000 Kč, městu Morkovice-Slížany, se sídlem Náměstí 29, 76833,
Morkovice-Slížany, IČO 00287504, na projekt RP12-20/060 „Nákup zásahových
oděvů I nebo II“,
21. ve výši 63.000 Kč, obci Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 76301,
Mysločovice, IČO 00284211, na projekt RP12-20/005 „Dovybavení jednotky
ochrannými a věcnými prostředky“,
22. ve výši 79.000 Kč, obci Nedašova Lhota, se sídlem Nedašova Lhota 10, 76332,
Nedašova Lhota, IČO 00226211, na projekt RP12-20/050 „Nákup věcných
prostředků požární ochrany“,
23. ve výši 32.000 Kč, obci Nivnice, se sídlem Sídliště 1000, 68751, Nivnice, IČO
00291170, na projekt RP12-20/082 „Dotace obcím pro jednotky sboru hasičů
Zlínského kraje“,
24. ve výši 33.000 Kč, městysu Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov 454,
75604, Nový Hrozenkov, IČO 00304131, na projekt RP12-20/142 „Nákup
ochranných prostředků pro JSDH Nový Hrozenkov“,
25. ve výši 44.000 Kč, obci Oldřichovice, se sídlem Oldřichovice 86, 76361,
Oldřichovice, IČO 00588678, na projekt RP12-20/120 „Nákup ochranných osobních
prostředků“,
26. ve výši 38.000 Kč, obci Oznice, se sídlem Oznice 109, 75624, Oznice, IČO
00304140, na projekt RP12-20/115 „Nákup spojových prostředků pro JSDH Oznice“,
27. ve výši 175.000 Kč, obci Pašovice, se sídlem Pašovice 100, 68756, Pašovice,
IČO 00542326, na projekt RP12-20/117 „Doplnění výstroje a výzbroje, oprava letité
požární stříkačky PS12“,
28. ve výši 51.000 Kč, obci Pitín, se sídlem Pitín 18, 68771, Pitín, IČO 00291234, na
projekt RP12-20/136 „Nákup věcných prostředků požární ochrany pro SDH Pitín“,
29. ve výši 111.000 Kč, obci Podkopná Lhota, se sídlem Podkopná Lhota 37, 76318,
Podkopná Lhota, IČO 00544493, na projekt RP12-20/080 „Zvýšení akceschopnosti
JSDHO Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků PO“,
30. ve výši 58.000 Kč, obci Police, se sídlem Police 142, 75644, Police, IČO
00635804, na projekt RP12-20/109 „Pořízení OOZPP jednotce PO obce Police“,
31. ve výši 48.000 Kč, obci Poličná, se sídlem Poličná 144, 75701, Poličná, IČO
01265741, na projekt RP12-20/055 „Nákup osobních ochranných zásahových
pracovních prostředků.“,
32. ve výši 81.000 Kč, městysu Pozlovice, se sídlem Hlavní 51, 76326, Pozlovice,
IČO 00568708, na projekt RP12-20/139 „Zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů“,
33. ve výši 74.000 Kč, obci Přílepy, se sídlem Přílepy 4, 76901, Přílepy, IČO
00544531, na projekt RP12-20/100 „Vybavení jednotky PO zásahovým oděvem,
obuví, přilbou a rukavicemi“,
34. ve výši 89.000 Kč, obci Racková, se sídlem Racková 45, 76001, Racková, IČO
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00284386, na projekt RP12-20/037 „Dovybavení zásahové jednotky obce Racková“,
35. ve výši 168.000 Kč, obci Rataje, se sídlem Rataje 139, 76812, Rataje, IČO
00287679, na projekt RP12-20/102 „Nákup OOZPP a oprava automobilové střkačky
KM 69-50“,
36. ve výši 66.000 Kč, obci Roštín, se sídlem Roštín 450, 76803, Roštín, IČO
00287695, na projekt RP12-20/091 „Zásahový oblek 3ks, zásahová obuv 3páry,
zásahová přilba 3ks.“,
37. ve výši 134.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, 75661, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, na projekt RP1220/107 „Nákup OOZPP a oprava požární automobilové plošiny AP 27.“,
38. ve výši 126.000 Kč, obci Rusava, se sídlem Rusava 248, 76841, Rusava, IČO
00287709, na projekt RP12-20/018 „Zvýšení akceschopnosti JSDH Rusava“,
39. ve výši 32.000 Kč, obci Sazovice, se sídlem Sazovice 180, 7630, Sazovice, IČO
00568716, na projekt RP12-20/041 „Obnova OOZPP členů jednotky SDH Sazovice“,
40. ve výši 171.000 Kč, obci Slavkov pod Hostýnem, se sídlem Slavkov pod
Hostýnem 14, 76861, Slavkov pod Hostýnem, IČO 00287733, na projekt RP1220/029 „Ochranné pomůcky jednotky“,
41. ve výši 250.000 Kč, obci Spytihněv, se sídlem Hlavní 359, 76364, Spytihněv,
IČO 00284491, na projekt RP12-20/038 „Výměna nádrže na vodu u CAS32, RZ:
3SM 3791“,
42. ve výši 210.000 Kč, obci Strání, se sídlem Na kopci 321, 68765, Strání, IČO
00291340, na projekt RP12-20/138 „Nákup nových věcných prostředků požární
ochrany“,
43. ve výši 30.000 Kč, obci Šarovy, se sídlem Šarovy 100, 76351, Šarovy, IČO
00837296, na projekt RP12-20/025 „Zvýšení akceschopnosti jednotky“,
44. ve výši 189.000 Kč, obci Štítná nad Vláří-Popov, se sídlem Štítná nad Vláří 72,
76333, Štítná nad Vláří-Popov, IČO 00284556, na projekt RP12-20/061 „Dovybavení
JPO III. Štítná nad Vláří“,
45. ve výši 63.000 Kč, obci Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 76362, Tlumačov,
IČO 00284572, na projekt RP12-20/135 „Vybavení JSDHO OOZPP a VP“,
46. ve výši 68.000 Kč, obci Topolná, se sídlem Topolná 420, 68711, Topolná, IČO
00291421, na projekt RP12-20/131 „Nákup osobních ochranných pracovních
prostředků“,
47. ve výši 143.000 Kč, obci Traplice, se sídlem Traplice 404, 68704, Traplice, IČO
00291439, na projekt RP12-20/079 „obnova dýchací techniky a zásahových oděvů“,
48. ve výši 138.000 Kč, obci Tučapy, se sídlem Tučapy 30, 68709, Tučapy, IČO
362506, na projekt RP12-20/017 „Nákup nových OOZPP a VP pro jednotku JPO V,
pro zvýšní akceschopnosti“,
49. ve výši 36.000 Kč, městu Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19,
68601, Uherské Hradiště, IČO 00291471, na projekt RP12-20/053 „Nákup nových
věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Jarošov“,
50. ve výši 57.000 Kč, obci Uhřice, se sídlem Uhřice 84, 76833, Uhřice, IČO
00287857, na projekt RP12-20/069 „Obnova zásahové techniky a doplnění
zásahových obleků“,
51. ve výši 169.000 Kč, obci Újezd, se sídlem Újezd 272, 76325, Újezd, IČO
00284602, na projekt RP12-20/023 „Nákup vybavení pro SDH Újezd“,
52. ve výši 65.000 Kč, obci Valašská Senice, se sídlem Valašská Senice 145, 75614,
Valašská Senice, IČO 00635774, na projekt RP12-20/057 „Nákup osobních OOZPP
pro JSDHO Valašská Senice“,
53. ve výši 65.000 Kč, obci Velehrad, se sídlem Hradišťská 231, 68706, Velehrad,
IČO 00291536, na projekt RP12-20/121 „Vybavení nových členů JSDH Velehrad“,
54. ve výši 75.000 Kč, obci Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov 19, 76307,
Velký Ořechov, IČO 00284637, na projekt RP12-20/039 „Dovybavení jednotky
zásahovým vybavením a OOP.“,
55. ve výši 45.000 Kč, městu Vizovice, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 76312,
Vizovice, IČO 00284653, na projekt RP12-20/119 „Nákup zásahové obuvi“,
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56. ve výši 37.000 Kč, obci Vlčková, se sídlem Vlčková 136, 96319, Vlčková, IČO
00568767, na projekt RP12-20/019 „Nákup spojových prostředků pro JSDH Oznice“,
57. ve výši 137.000 Kč, obci Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice 43, 76901,
Zahnašovice, IČO 00287890, na projekt RP12-20/071 „Nákup osobních zásahových
ochranných a věcných prostředků.“,
58. ve výši 62.000 Kč, městu Zubří, se sídlem U Domoviny 234, 75654, Zubří, IČO
00304492, na projekt RP12-20/089 „Nákup osobní výstroje a výzbroje JSDH I Zubří“,
c) účelových kombinovaných dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 110.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 68771, Bojkovice,
IČO 00290807, na projekt RP12-20/007 „Vybavenost JSDH Bzová“,
2. ve výši 186.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 68771, Bojkovice,
IČO 00290807, na projekt RP12-20/008 „Vybavenost JSDH Bojkovice“,
3. ve výši 166.000 Kč, obci Břest, se sídlem Břest 87, 76823, Břest, IČO 00287105,
na projekt RP12-20/022 „Navýšení zásahuschopnosti jednotky Břest“,
4. ve výši 148.000 Kč, obci Cetechovice, se sídlem Cetechovice 45, 76802,
Cetechovice, IČO 00287121, na projekt RP12-20/024 „Vybavení JSDHO
Cetechovice“,
5. ve výši 210.000 Kč, obci Hovězí, se sídlem Hovězí 2, 75601, Hovězí, IČO
00303801, na projekt RP12-20/104 „Obnova vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Hovězí v roce 2020“,
6. ve výši 96.000 Kč, obci Hřivínův Újezd, se sídlem Hřivínův Újezd 50, 76307,
Hřivínův Újezd, IČO 00283983, na projekt RP12-20/046 „Zabezpečení JSDHO
Hřivínův Újezd prostředky pro řešení MU.“,
7. ve výši 75.000 Kč, obci Choryně, se sídlem Choryně 200, 75642, Choryně, IČO
00303844, na projekt RP12-20/035 „prostředky pro ochranu majetku občanů“,
8. ve výši 138.000 Kč, obci Jalubí, se sídlem Jalubí 135, 68705, Jalubí, IČO
00290980, na projekt RP12-20/111 „Nákup dýchací techniky a zásahových přileb“,
9. ve výši 214.000 Kč, městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 75605,
Karolinka, IČO 00303909, na projekt RP12-20/002 „Obnova technických prostředků
JSDH Karolinka“,
10. ve výši 250.000 Kč, městu Kunovice, se sídlem náměstí Svobody 361, 68604,
Kunovice, IČO 00567892, na projekt RP12-20/140 „Nákup nových VP požární
ochrany a oprava požární automobilové plošiny AP 20“,
11. ve výši 73.000 Kč, městu Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 89, 76361,
Napajedla, IČO 00284220, na projekt RP12-20/101 „Dovybavení JSDHM Napajedla
2020“,
12. ve výši 95.000 Kč, obci Nedakonice, se sídlem Nedakonice 33, 68738,
Nedakonice, IČO 00291153, na projekt RP12-20/081 „Podpora vybavenosti a
zvýšení akceschopnosti JSDHO Nedakonice pořízením věcných prostředků požární
ochrany“,
13. ve výši 200.000 Kč, obci Neubuz, se sídlem Neubuz 91, 76315, Neubuz, IČO
00568660, na projekt RP12-20/125 „Modernizace jednotky“,
14. ve výši 231.000 Kč, obci Podolí, se sídlem Podolí 33, 75644, Podolí, IČO
00635791, na projekt RP12-20/124 „Dovybavení JSDH Podolí“,
15. ve výši 41.000 Kč, městu Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19,
68601, Uherské Hradiště, IČO 00291471, na projekt RP12-20/054 „Nákup nových
věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Vésky“,
16. ve výši 187.000 Kč, obci Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice 1, 75606,
Velké Karlovice, IČO 00304417, na projekt RP12-20/048 „Zvýšení akceschopnosti
jednotky požární ochrany“,
17. ve výši 220.000 Kč, obci Všemina, se sídlem Všemina 162, 76315, Všemina,
IČO 00544507, na projekt RP12-20/128 „Zkvalitnění činnosti JSDHO Všemina“,
18. ve výši 91.000 Kč, obci Vysoké Pole, se sídlem č.p. 118, 76325, Vysoké Pole,
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IČO 00284700, na projekt RP12-20/132 „Nákup vybavení pro SDH Vysoké Pole - II“
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0942-19Z-P01.

4

Volba přísedícího Krajského soudu v Brně

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0719/Z24/19

volí
do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let JUDr. Leo Foltýna,
Ph.D., bytem ***

5

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0720/Z24/19

schvaluje
návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2020, dle přílohy č.
0945-19Z-P01.

6

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0721/Z24/19

bere na vědomí
informaci:
1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2019 k
30.09.2019, dle přílohy č. 0954-19Z-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.09.2019 zobrazení v trendu 2016-2019, dle příloh č. 0954-19Z-P02 až č. 095419Z-P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.09.2019, dle přílohy
č. 0954-19Z-P06.

7

Zdravotnictví - UHN a. s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací
platby v souvislosti s výkonem služby obecného hospodářského zájmu na
rok 2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0722/Z24/19

schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
č. D/2192/2019/ZD uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČO
27660915, dle přílohy č. 0998-19Z-P01.

8

RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0723/Z24/19

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP16-19
Stipendijní program pro zdravotnické obory v členění dle přílohy č. 0947-19Z-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 0947-19Z-P03 v souladu s přílohou č. 0947-19Z-P01.

9

Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2019, rozpočtová opatření ZZK a informace o
rozpočtových opatření RZK

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0724/Z24/19

bere na vědomí
informaci o schválených rozpočtových opatření Rady Zlínského kraje od 02.09.2019
do 25.11.2019 dle přílohy č. 1003-19Z-P02;
schvaluje
1. rozpočtová opatření:
a) č. ZZK/0021/2019, dle přílohy č. 1003-19Z-P06;
b) č. ZZK/0023/2019, dle přílohy č. 1003-19Z-P07;
2. Úpravu č. 4 rozpočtu ZK na rok 2019 dle přílohy č. 1003-19Z-P04 v celkové výši:
příjmy: 14.091.710 tis. Kč
výdaje: 13.999.803 tis. Kč
financování: -91.907 tis. Kč.

10

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0725/Z24/19

schvaluje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020, dle přílohy č. 0910-19ZP01;
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svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
1) Provádění rozpočtových opatření ve všech případech, kdy se jedná o změny
závazných ukazatelů v objemu do 5 milionů Kč, včetně;
2) Provádění rozpočtových opatření, kdy se jedná o změny závazných ukazatelů v
objemu nad 5 milionů Kč, a to v těchto případech:
a) zapojení účelově přijatých příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí,
zapojení vratek nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním
rozpočtem a zapojení, snížení či zrušení odvodů organizacím s přímým vztahem,
b) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, a to zůstatků fondů, které
přechází v souladu se statuty fondů do počátečních stavů následujícího roku. Dále
zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem
krytých, ale neproplacených závazků kraje předchozího roku, nedočerpaných výdajů
na úhradu likvidace havárií a schválených investičních záměrů,
c) vázání prostředků rozpočtu na straně výdajů proti neplnění rozpočtovaných
příjmů,
d) zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti s platbou daně z
příjmů právnických osob placenou Zlínským krajem,
e) realizace investičních akcí,
f) realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních
mechanismů EHP;
3) Provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje.

11

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021-2025

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0726/Z24/19

schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021-2025, dle přílohy č.
0912-19Z-P01.

12

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0727/Z24/19

schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené jako silnice č. II/437) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 437-022), včetně zpevnění koryta toku pod mostem a v
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okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 ev. č. 437-022), včetně zpevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy účinnými v době uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, ve znění pozdějších předpisů), a to výnosovou metodou, jako pětinásobek
ročního užitku (nájemného), roční užitek ze služebnosti bude stanoven jako součin
jednotkového nájemného dle cenové mapy nájemného pozemků budoucího
povinného platné pro kalendářní rok, v němž bude smlouva o zřízení služebnosti
uzavírána, a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu, včetně příslušného
ochranného pásma (a to i kdyby v geometrickém plánu nebylo zahrnuto), minimálně
však 5.000 Kč + DPH;
předává
nemovitou věc (zřizovanou služebnost):
uvedenou v bodě 1. 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.

13

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0728/Z24/19

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:
pozemku
- p. č. 2549/29, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
oddělený z původního pozemku p. č. 2549/3 geometrickým plánem č. 612-3/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bratřejov a k. ú. Bratřejov u Vizovic, do vlastnictví obce
Bratřejov, č.p. 226, 763 12 Bratřejov, IČO 00283801;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0349/Z12/18 ze dne 23. 04. 2018 – část schvaluje, body A. 8. - 12.
- č. 0557/Z19/19 ze dne 08. 04. 2019 - část schvaluje, bod A. 11.
- č. 0599/Z20/19 ze dne 17. 06. 2019 - část schvaluje, bod A. 3.

14

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje
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Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0729/Z24/19

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 a k. ú. Velký Ořechov:
- p. č. 1516/29, ostatní plocha, o výměře 2336 m 2,
- p. č. 1516/37, ostatní plocha, o výměře 1664 m 2,
- p. č. 1520/38, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 1520/112, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
- p. č. 894/132, ostatní plocha, o výměře 70 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;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jalubí:
- p. č. 5423/35, ostatní plocha, o výměře 38 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;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u Zlína:
- p. č. 47/29, ostatní plocha, o výměře 98 m2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Babice u Kelče;
- p. č. 608/2, ostatní plocha, o výměře 1015 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;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. st. 332/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m 2,
- p. č. st. 332/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2,
- p. č. st. 332/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m 2,
- p. č. st. 1388/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 84 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0982-19Z-P11 a č. 0982-19Z-P12, se zřízením věcného
práva k předmětným pozemkům ve prospěch převodce spočívajícího v závazku
Zlínského kraje pozemky nezcizit a nezatížit zástavním právem po dobu 10 let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele k
předmětným pozemkům do katastru nemovitostí;
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B. úplatným převodem nemovitých věcí:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice:
- p. č. 4108/76, orná půda, o výměře 79 m 2,
zapsaného na LV č. 515 od ***, za cenu ve výši 3.950 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3525/44, ostatní plocha, o výměře 85 m 2,
zapsaného na LV č. 617 od ***, za cenu ve výši 4.250 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6361/27, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
zapsaného na LV č. 3091 od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Otrokovice - Dubová, se sídlem J. Jabůrkové 1405, 765 02 Otrokovice, IČO
49156314, za cenu ve výši 4.100 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 343/2, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 345/2, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 1.900 Kč;

pracoviště

5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 6045, ostatní plocha, o výměře 24 m2,
zapsaného na LV č. 326 od ***, za cenu ve výši 2.110 Kč;
6. bytových jednotek dosud nezapsaných v katastru nemovitostí, jejichž umístění je
patrné z příloh č. 0982-19Z-P35 a č. 0982-19Z-P36, a které budou následně
vymezeny prohlášením vlastníka, umístěných ve stavbě objektu občanské
vybavenosti č. p. 1145, která je součástí pozemku p. č. st. 1212, zapsaného v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 6765 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- byt č.1 v 1. NP, o velikosti 4+1, 116,85 m 2, za cenu ve výši 3.693.925 Kč,
- byt č. 3 v 1. NP, o velikosti 3+kk , 91,59 m 2, za cenu ve výši 2.923.495 Kč,
- byt č. 12 ve 2. NP, o velikosti 3+kk, 96,89 m 2, za cenu ve výši 3.085.145 Kč,
od ***;
C. smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, v rozsahu a dle podmínek uvedených v
přílohách č. 0982-19Z-P03 až č. 0982-19Z-P09;
D. smlouvu o budoucí smlouvě mezi Zlínským krajem a ***, v rozsahu a dle
podmínek uvedených v příloze č. 0982-19Z-P10;
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E. smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, v rozsahu a dle podmínek uvedených v
přílohách č. 0982-19Z-P28 až č. 0982-19Z-P34;
II. rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2019, dle přílohy č. 0982-19Z-P27;
předává
nemovité věci
- uvedené v části A. 1. - 5., B. 1. - 5. a C., D., E. 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;
- uvedené v části A. 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, se sídlem
Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843504,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části B. 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0403/Z14/18 ze dne 10.09.2018 – část schvaluje, bod B. 20. - 21.;
- č. 0322/Z12/18 ze dne 23.04.2018 - část schvaluje, bod A. 11;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Obchodní
akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, se sídlem Masarykova 101/18,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843504, zajistit plnění všech
podmínek a povinností stanovených v článku IV. a V. následně uzavřené Smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků p. č. st. 332/3, p. č. st. 332/4, p. č. st. 332/5, p. č. st.
1388/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, do
vlastnictví Zlínského kraje;
bere na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 371549/2018 ze dne 01.11.2018, v právní moci
dne 20.11.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Sehradice, dle přílohy č. 0982-19Z-P13;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 462032/2018 ze dne 06.11.2018,
v právní moci dne 28.11.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Přečkovice, dle přílohy č. 0982-19Z-P14;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
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Z24/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 429507/2018/Luh ze dne 16.11.2018, v
právní moci dne 27.12.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prasklice, dle přílohy č. 0982-19Z-P15;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 290417/2018 ze dne 03.10.2018,
v právní moci dne 18.10.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, dle přílohy
č. 0982-19Z-P16;
5. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 377002/2018 ze dne 06.12.2018,
v právní moci dne 29.01.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nivnice, dle přílohy č. 0982-19Z-P17;
6. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 466435/2018 ze dne 17.01.2019,
v právní moci dne 05.02.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tupesy na Moravě, dle přílohy č. 0982-19ZP18;
7. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 016812/2019/Luh ze dne 22.02.2019, v
právní moci dne 14.03.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Střílky, dle přílohy č. 0982-19Z-P19;
8. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 033548/2019/Je ze dne 04.03.2019, v
právní moci dne 12.04.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rataje u Kroměříže, dle přílohy č. 098219Z-P20;
9. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 037547/2019/Šuj ze dne 05.04.2019, v právní
moci dne 26.04.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic, dle přílohy č.
0982-19Z-P21;
10. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 131687/2019 ze dne 07.05.2019,
v právní moci dne 22.05.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Maršov u Uherského Brodu, dle přílohy č.
0982-19Z-P22;
11. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 042864/2019 ze dne 27.05.2019,
v právní moci dne 11.06.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bzová u Uherského Brodu, dle přílohy č.
0982-19Z-P23;
12. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 241688/2019/Je ze dne 26.07.2019, v
právní moci dne 25.09.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zahnašovice, dle přílohy č. 0982-19Z-P24;
13. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
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Z24/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, č. j. SPU 278842/2019 ze dne 02.10.2019, v právní
moci dne 17.10.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lešná, dle přílohy č. 0982-19Z-P25;
14. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných:
- v bodě 1. - 11. této části 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;
- v bodě 12. této části usnesení u majetku zapsaného na LV č. 200 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;
- v bodě 13. této části usnesení u majetku zapsaného na LV č. 84 k hospodaření
příspěvkové organizaci Muzeu regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, a u majetku zapsaného na LV č. 927 k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to vše ke dni jejich nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje.

15

Doprava - Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji
Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0730/Z24/19

schvaluje
1) uzavření smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem,
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70888337, dle přílohy č. 094019Z-P01;
2) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, IČO 60609460, dle přílohy č. 0940-19Z-P02;
3) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 0940-19Z-P03.
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Doprava - dodatek č. 29 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0731/Z24/19

schvaluje
Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh č. 0936-19Z-P01 a č. 0936-19Z-P02.
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Z24/19
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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Doprava - individuální dotace

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0732/Z24/19

schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje:
1) státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO
70898219, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 3.869.949 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu:
"Rekonstrukce zázemí Dětského Dopravního Hřiště Kroměříž (DDH)" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0938-19Z-P02;
2) statutárnímu městu Zlín, IČO 00283924, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, do výše
5.500.000 Kč na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou drážní dopravou mezi hraničními zastávkami Zlín,
Náměstí práce – Otrokovice, železniční stanice, trolejbusovými linkami č. 1, 2 a 6 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0938-19ZP04;
3) obci Huslenky, IČO 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0938-19ZP06;
4) obci Žítková, IČO 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov, do
výše 39.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková - Drietoma a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0938-19Z-P08.
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Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0733/Z24/19

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
200.000 Kč, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, IČO 75084911,
se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, na financování
nezpůsobilých výdajů z Operačního programu Technická pomoc a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0990-19Z-P02;
2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
8.853.546 Kč, společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČO 26963574,
se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0990-19Z-P04.
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Z24/19
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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SPZ Holešov - smluvní vztahy s E.ON Distribuce a. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0734/Z24/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě uzavřené dne
11.11.2008 mezi Zlínským krajem a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČO 28085400, dle příloh č.
0994-19Z-P01, č. 0994-19Z-P02 a č. 0994-19Z-P03.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0735/Z24/19

schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností MRB Sazovice, spol. s
r.o., se sídlem U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 63488051, dle příloh č.
0992-19Z-P01 až č. 0992-19Z-P05.
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Baťův kanál - Individuální dotace na rok 2020, Memorandum "Prodloužení
Baťova kanálu do Olomouckého kraje"

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0736/Z24/19

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 104.895 Kč na výdaje
spojené s investicemi a údržbou cyklostezky a přístavišť a neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 895.105 Kč na běžné provozní výdaje, svazku obcí
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČO
75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0976-19Z-P02;
2. uzavření Memoranda "Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje" s
Olomouckým krajem, IČO 60609460, statutárním městem Olomouc, IČO 00299308,
statutárním městem Přerov, IČO 00301825, městem Kroměříž, IČO 00287351,
městem Kojetín, IČO 00301370, městem Tovačov, IČO 00302082, městysem Dub
nad Moravou, IČO 00298867, obcí Lobodice, IČO 00301523, obcí Oplocany, IČO
00636444, obcí Věrovany, IČO 00635707, obcí Charváty, IČO 00635715, obcí
Blatec, IČO 00635367, obcí Kožušany-Tážaly, IČO 00299065, obcí Troubky, IČO
00302104, obcí Rokytnice, IČO 00301914, obcí Uhřičice, IČO 00636657, obcí
Grygov, IČO 00298875, Svazkem obcí mikroregionu Střední Haná, IČO 69604771,
Střední Moravou - Sdružením cestovního ruchu, IČO 75087057, Českou republikou
- Ředitelstvím vodních cest ČR, IČO 67981801, dle přílohy č. 0976-19Z-P03.
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Z24/19
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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Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0737/Z24/19

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 7.932.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín a uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 0977-19Z-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 740.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy
č. 0977-19Z-P05.
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Dotace v cestovním ruchu, oblastní destinační společnosti

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0738/Z24/19

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0978-19Z-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem Osvobození 25,
763 21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v
roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0978-19Z-P05;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČO
68731841, se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na
spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2020 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0978-19ZP07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci a KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČO 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0978-19Z-P09.

24

Memorandum o spolupráci v lokalitě Pustevny
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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.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0739/Z24/19

schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským
krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava; obcí Trojanovice,
IČO 00298514, se sídlem č. p. 210, 744 01 Trojanovice a obcí Prostřední Bečva,
IČO 00304221, se sídlem č. p. 272, 756 56 Prostřední Bečva dle přílohy č. 097919Z-P01,
pověřuje
1. radního odpovědného za oblast cestovního ruchu k účasti na jednáních pracovní
skupiny vzniklé za účelem zajištění širší spolupráce v Lokalitě a monitorování
naplňování Memoranda,
2. vedoucího odboru strategického rozvoje kraje k zajištění účasti pracovníka
Odboru strategického rozvoje kraje na jednáních pracovní skupiny vzniklé za účelem
zajištění širší spolupráce v Lokalitě a monitorování naplňování Memoranda.

25

Dotace v oblasti EVVO ve Zlínském kraji v roce 2020 - spolek LÍSKA, z. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0740/Z24/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje 500.000 Kč
spolku LÍSKA, z. s., se sídlem Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín, IČO 28558863, na
činnost LÍSKY, z. s., v oblasti EVVO ve Zlínském kraji v roce 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0924-19Z-P02.

26

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 75

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0741/Z24/19

schvaluje
změnu č. 75 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části vodovody
obce Kvasice, dle přílohy č. 0879-19Z-P02.

27

Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0742/Z24/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 5.177.000 Kč
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Z24/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČO 27688313, se sídlem tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín a uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace,
dle přílohy č. 0923-19Z-P03.

28

Aktualizace příloh Akčního plánu pro rok 2019 a aktualizace Akčního plánu
pro rok 2020 včetně příloh

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0743/Z24/19

schvaluje
A) 10. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a 11.
aktualizaci přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 dle příloh č. 0925-19Z-P02 a č. 0925-19Z -P03;
B) 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020 s opatřením v Akčním plánu dle přílohy č. 0925-19Z-P07 v kapacitě 4 lůžek
odlehčovací služby, která bude přesouvána do nových Akčních plánů do doby
zahájení poskytování sociální služby;
C) 3. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a 3.
aktualizaci přílohy č. 2 „Zásobník“ Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2020 dle příloh č. 0925-19Z-P04 a č. 0925-19Z-P05;
D) 3. aktualizaci Akčního plánu 2020 s opatřením v Akčním plánu dle přílohy č. 092519Z-P09 v kapacitě 6 lůžek chráněného bydlení, které bude přesouváno do nových
Akčních plánů do doby zahájení po1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020, dle přílohy č. 0926-19Z-P02;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:







DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo nám. 159/15, Kroměříž,

a to dle příloh č. 0926-19Z-P02 a č. 0926-19Z-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 16.12.2019 schválí rozpočet Zlínského kraje na rok 2020;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:


Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Meziříčí,
a to dle příloh č. 0926-19Z-P02 a č. 0926-19Z-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 16.12.2019 schválí rozpočet Zlínského kraje na rok 2020 a bude
vydáno Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu výše
uvedeného poskytovatele sociálních služeb.skytování sociální služby a s následným
zařazením této kapacity 6 lůžek do Základní sítě, po ukončení investiční akce za
splnění všech dalších podmínek. S tímto bude souviset zrušení 6 lůžek domova pro
osoby se zdravotním postižením (ID 5001473).

29

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území
ZK pro období roku 2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0744/Z24/19

schvaluje

30

Koncepce rodinné a seniorské politiky pro Zlínský kraj v období 2020–2022

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0745/Z24/19

schvaluje
Koncepci rodinné a seniorské politiky pro Zlínský kraj v období 2020–2022, dle
přílohy č. 0927-19Z-P01.

31

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0746/Z24/19

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 400.000 Kč Sociálním službám pro
osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČO 70850917, se sídlem
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, na financování provozu v roce 2020 a Rozhodnutí
o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0932-19Z-P02.

32

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0747/Z24/19

schvaluje
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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.

dodatek č. 27 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0930-19Z-P01.

33

RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s
přechodem na vysílací standard DVB-T2, Rámec programu

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0748/Z24/19

schvaluje
Rámec programu RP2020 - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, dle přílohy č. 0929-19Z-P01.

34

Školství - projekty v rámci OP Interreg V-A SR-ČR

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0749/Z24/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo D/0302/2019/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, na přípravu a
realizaci akce "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Společné odborné vzdělávání ve
středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe", dle přílohy č. 0961-19ZP01;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo D/0297/2019/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČO 00845060, na
přípravu a realizaci akce "SUPŠ Sklářská Valašské Meziříčí - Rozvoj vzdelávacej
infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne“, dle přílohy č. 0961-19Z-P02;
3. uzavření Smlouvy č. D/2274/2019/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 1.028.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020, a to s příspěvkovou
organizací Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČO
00845060, na přípravu a realizaci akce „SUPŠ Sklářská Valašské Meziříčí - Rozvoj
inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej
základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP – KASKLO III“, dle
přílohy č. 0961-19Z-P03;
4. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě číslo D/0325/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 s příspěvkovou organizací
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČO 14450437, na
přípravu a realizaci akce „SPŠ a OA Uherský Brod - Centra společné odborné
přípravy a výuky inovativních technologií“, dle přílohy č. 0961-19Z-P04;
5. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/0007/2019/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 13.320.948 Kč, z původní celkové výše
29.556.496 Kč na celkovou částku 16.235.548 Kč příspěvkové organizace Střední
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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.

škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy
praktického vyučování, dle přílohy č. 0961-19Z-P05;
6. uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 13.320.948 Kč
z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020, a to s příspěvkovou organizací Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, na
přípravu a realizaci akce „SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického
vyučování, dle přílohy č. 0961-19Z-P06;
7. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě číslo D/2603/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945, na
přípravu a realizaci projektu " SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů
Elektrotechnika a Elektrikář ", dle přílohy č. 0961-19Z-P07.

35

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám škol

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0750/Z24/19

schvaluje
dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 11, Základní škola Zlín, Mostní, IČO 61716391, dle přílohy č. 095819Z-P01;
2. dodatek č. 9, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, IČO 47935936, dle přílohy č. 0958-19Z-P02.

36

Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0751/Z24/19

schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
1. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s., IČO 22676759, se sídlem Na Lapači 394,
Rokytnice, 755 01 Vsetín, ve výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje
mládežnického ledního hokeje ve Vsetíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0967-19Z-P06;
2. HC Berani Zlín, z.s., IČO 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve
výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora mládežnického sportu – lední hokej a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0967-19ZP07;
3. Fotbalový klub Zlín, z.s., IČO 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
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výši 1.500.000 Kč na projekt Mládežnický fotbal 2020 - Fotbalový club Zlín, z.s. a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0967-19Z-P08;
4. FC Slovácko z.s., IČO 22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora celoroční činnosti fotbalové mládeže a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0967-19Z-P09;
5. Handball club Zubří z. s., IČO 46531378, se sídlem Hlavní 492, 756 54 Zubří, ve
výši 1.000.000 Kč na projekt Podpora sportování mládeže – házená Zubří a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0967-19ZP10.

37

Kultura - projekty příspěvkových organizací z dotací

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0752/Z24/19

schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 35.667.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP" v roce
2020, dle přílohy č. 0969-19Z-P01;
b) ve výši 27.620.000 Kč příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126,
na realizaci akce "Slovácké muzeum UH, p.o. – Revitalizace národních kulturních
památek Velké Moravy" v roce 2020, dle přílohy č. 0969-19Z-P02;
2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/3119/2018/KUL s Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvkovou organizací, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00089982, dle přílohy č. 0969-19Z-P03.

38

Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0753/Z24/19

schvaluje
poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč na nákup
hudebních nástrojů a neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
26.410.000 Kč na osobní náklady v roce 2020, společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČO 27673286, se sídlem nám T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0965-19ZP02.
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39

Kultura - dodatek ke zřizovací listině Muzea regionu Valašsko, p. o.

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0754/Z24/19

schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace,
IČO 00098574, dle přílohy č. 0968-19Z-P01.

40

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2020

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0755/Z24/19

schvaluje
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.855.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvkové organizaci, IČO 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0971-19Z-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.918.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvkové organizaci, IČO 00092118, se sídlem
Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven ve Zlínském kraji v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0971-19Z-P06;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.819.000 Kč Masarykově veřejné
knihovně Vsetín, IČO 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2020 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0971-19ZP07.
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Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 23. a 24. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0756/Z24/19

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 23. a 24. zasedáním
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 1004-19Z-P01.
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Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

24/26

Z24/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

0757/Z24/19

bere na vědomí
odborné oponentní posudky a další materiály k záměru výstavby nové nemocnice v
Malenovicích, zpracované na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0480/Z16/18 ze dne 17.12.2018, dle příloh č. 1069-19Z-P03 až č. 1069-19Z-P09;
schvaluje
investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ dle
přílohy č. 1069-19Z-P02, kdy investorem stavební části akce bude Zlínský kraj, a
investorem lékařské technologie a vnitřního vybavení Krajská nemocnice T. Bati a.
s., akce bude mít maximální celkové náklady ve výši 7.946.179.326 Kč (vč. DPH) a
bude ukončena 06/2025;
svěřuje
Radě Zlínského kraje rozhodování o uzavření dodatků k investičnímu záměru č.
1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu nepřesáhnou o více jak 3% celkové
investiční náklady akce nebo neprodlouží dokončení akce o více než 12
kalendářních měsíců;
ukládá
a) realizovat investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ a předkládat Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení právní
jednání související s realizací investičního záměru, která podle zákona o krajích
spadají do vyhrazené pravomoci zastupitelstva;
b) předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dodatky investičního záměru
č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu přesáhnou o více jak 3% celkové investiční
náklady akce nebo prodlouží termín dokončení akce o více než 12 kalendářních
měsíců;
odvolává
prohlášení ve znění: „Investorem I. etapy centrálního objektu – nové budovy pro
interní obory, bude Zlínský kraj za předpokladu, že Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989:
a) dokončí jako investor 0. etapu – přípravu území
b) zajistí financování pořízení lékařské technologie a vybavení v rámci 1. etapy
centrálního objektu – nové budovy pro interní obory“ vydané usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0755/Z22/16 ze dne 29.06.2016.
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Zdravotnictví - Studie "Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně "

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0758/Z24/19

ruší

25/26

Z24/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 09.09.2019 č. 0636/Z21/19.
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Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0759/Z24/19

schvaluje
nabytí pozemku p. č. 2081/15, orná půda, o výměře 942 m2, zapsaného v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 2544 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, od UNIMEX GROUP, a.
s., Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 41693540, za kupní
cenu ve výši 1.554.300 Kč, za podmínek dle přílohy č. 1071-19Z-P01;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 05.11.2018 č. 0445/Z15/18 nabytí pozemku dle přílohy č. 0971-18Z-P02, a to p. č. 2081/15 v k. ú. Malenovice u
Zlína.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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