R12/17
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 10.04.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R12/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0354-17-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0795/R19/16 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s
Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., předložit Radě Zlínského
kraje smlouvy podrobně upravující podmínky společné objednávky a mezikrajského
finančního vyrovnání na linkách přesahujících hranice krajů v termínu do
31.03.2017.“ - na termín plnění 31.12.2019.

2

Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R12/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D/3292/2016/KH uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Produkce BPP s. r. o., se sídlem K Dálnici 593, 760
01 Zlín, IČ 05088461, na přípravu a realizaci pořadu 90 let Krajské nemocnice T.
Bati, a. s. Zlín, dle přílohy č. 0306-17-P01.

3

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup nové požární techniky, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R12/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0063/2017 dle přílohy č. 0311-17-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu se Zásadami pro poskytování investičních
dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“
schválit poskytnutí účelových investičních dotací obcím uvedených v příloze č. 031117-P02 na nákup nové požární techniky a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi
dle přílohy č. 0311-17-P02 a č. 0311-17-P03.

4

Podnikatelská mise do Moskvy a Samarské oblasti (Rusko) - květen 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R12/17

schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Samarské oblasti a Moskvy (Rusko) ve dnech 21. - 26.
května 2017, a to služebním vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad
těmto účastníkům:
1. Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje;
2. Ing. Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje;
3. Ing. Stanislav Blaha, předseda Výboru pro vnější vztahy a člen ZZK;
4. Ing. František Filouš, vedoucí Odboru Kancelář hejtmana;
5. Bc. Ing. Vladimíra Horáčková, oddělení vnějších vztahů Odboru Kancelář
hejtmana.

5

Vyhodnocení programů RP06-16 a RP07-16-DT1 a plnění akčních plánů z
krajských koncepcí za rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R12/17

bere na vědomí
1. hodnocení Programu RP06-16 na podporu akreditovaného dobrovolnictví za rok
2016, dle přílohy č. 0298-17-P01;
2. hodnocení Programu RP07-16-DT1 na podporu nestátních neziskových
organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování za
rok 2016, dle přílohy č. 0298-17-P02;
3. plnění Akčního plánu za rok 2016 ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském
kraji na léta 2012-2016 s prodloužením do roku 2017, dle přílohy č. 0298-17-P03;
4. plnění aktivit za rok 2016 ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na
léta 2015-2019, dle přílohy č. 0298-17-P04;
5. plnění Akčního plánu za rok 2016 ke Koncepci romské integrace ve Zlínském kraji
na léta 2015-2018, dle přílohy č. 0298-17-P05.
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6

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 28.02.2017, dle příloh č. 0318-17-P01 až
č. 0318-17-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
28.02.2017, dle přílohy č. 0318-17-P05.

7

Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního
pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R12/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0060/2017, dle přílohy č. 0317-17-P01.

8

Zdravotnictví - Souhlas vlastníka pozemku p. č. 3247 k. ú. Vsetín se záměrem
umístění železniční vlečky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R12/17

vyjadřuje souhlas
se záměrem umístění části železniční vlečky ve vlastnictví B.F.P., Lesy a statky
Tomáše Bati, spol. s r. o., se sídlem Loučka 44, 756 44 Loučka, Česká republika, IČ
45806527, na části pozemku p. č. 3247 v k. ú. Vsetín dle přílohy č. 0316-17-P01 za
podmínek, že:
- realizací přeložky vlečky nesmí dojít k následné limitaci nemocnice ve smyslu
odstupných vzdáleností, které by blokovaly výstavbu nemocnice;
- v rámci realizace přeložky vlečky budou provedena opatření, která nezvýší stávající
zatížení provozu chirurgického pavilonu zvukem a vibracemi;
pověřuje
hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka k podpisu souhlasného stanoviska s
technickým řešením stavby "Rekonstrukce žst. Vsetín" a s novým zaústěním vlečky
do sudé skupiny Horno Lidečského zhlaví stanice přes pozemek p. č. 3247 v k. ú.
Vsetín.
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9

Investice - investiční akce, aktualizace SDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R12/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1309/090/03/17 na akci "Muzeum regionu Valašsko odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí", dle
přílohy č. 0307-17-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
dle přílohy č. 0307-17-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0071/2017 dle přílohy č. 0307-17-P04;
4. poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2017 ve výši 637.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
na přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela
Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí", dle příloh č. 0307-17-P05 a č. 0307-17P10;
5. změnu č. 1 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2016-2020, dle přílohy č. 0307-17-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Muzeum regionu Valašsko - odstranění
havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“ příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČ 00098574, zajistit zpracování projektové dokumentace a příloh
potřebných pro podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury zaměřeného na nemovité kulturní památky na akci
"Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější
Trojice ve Valašském Meziříčí" s předpokládanou dotací ve výši 1.000 tis. Kč vč.
DPH. Vyhlášení výzvy je předpokládáno v 04/2017 a předpokládaný termín pro
podávání žádostí je do 09/2017;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.03.2017, č. 0213/R10/17, část bere na
vědomí a doporučuje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2017, dle
přílohy č. 0307-17-P07.
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10

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R12/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1308/150/03/17 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 0312-17-P02;
2. dodatek č. 3 investičního záměru:
a) č. 1125/3/150/417/07/15 - 03/03/17 na akci "Základní škola praktická a Základní
škola speciální Kroměříž - realizace úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0312-17P03;
b) č. 1127/3/150/419/07/15 - 03/04/17 na akci "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín realizace úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0312-17-P04;
3. změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské
Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0312-17-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0062/2017, dle přílohy č. 0312-17-P06;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 161.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ
61716707, na realizaci akce "Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce
sociálních zařízení", dle přílohy č. 0312-17-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce
sociálních zařízení“ příspěvkovou organizaci Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého
524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, zajistit ve spolupráci s Odborem investic a
Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., zpracování zadávací dokumentace
k veřejné zakázce na dodavatele stavby a zahájení veřejné zakázky na dodavatele
stavby k projektu "Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor energie" - OPŽP,
předloženého do 39. výzvy "Operačního programu Životní prostředí 2014-2020";
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "ISŠ – COP Valašské Meziříčí - stavební úpravy domova mládeže" dle přílohy č.
0312-17-P09,
b) "SOU Uherský Brod - oprava elektroinstalace a VZT v dílnách" dle přílohy č. 031217-P10,
c) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - rekonstrukce VZT - OP Bečva" dle přílohy č.
0312-17-P11,
d) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - nákup soustruhu a frézky" dle přílohy č. 031217-P12,
e) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - lakovací kabina" dle přílohy č. 0312-17-P13.
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Směrnice SM/24 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským
úřadem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R12/17

ruší
směrnici SM/24/04/13 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským
úřadem dle přílohy č. 0338-17-P01;
svěřuje
1. vedoucím odborů krajského úřadu rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění
uzavírat jménem Zlínského kraje smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu v
hodnotě do 200 tis. Kč bez DPH;
2. vedoucím odborů krajského úřadu oprávnění rozhodovat o zahájení nebo zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky, rozhodovat o jmenování členů a náhradníků
hodnotící komise s výjimkou rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí
o uzavření smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě od 200 tis. Kč
bez DPH do 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky a služby a do 6 mil.
Kč bez DPH u veřejných zakázek na stavební práce;
3. vedoucímu odboru Řízení dotačních programů Krajského úřadu v rámci projektů
(spolu)financovaných z dotačních programů EU oprávnění postupovat při
administraci veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH
postupem dle metodiky poskytovatele dotace, jsou-li odchylné od postupů
stanovených v SM/24 a rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění uzavírat jménem
Zlínského kraje smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě do 500 tis.
Kč bez DPH.

12

Směrnice SM/25 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných
organizacemi kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R12/17

schvaluje
aktualizovanou směrnici SM/25/04/17 - Zadávání veřejných
administrovaných organizacemi kraje, dle přílohy č. 0339-17-P01.

zakázek

13

Projekt "Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R12/17

souhlasí
se zahájením realizace projektu "Krajský manažerský informační systém pro oblast
zdravotnictví Zlínského kraje" před schválením projektu poskytovatelem dotace.
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14

Veřejná zakázka "Sanitní vozidla pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R12/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Sanitní
vozidla pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje", dle přílohy č. 031317-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele F D servis Praha, s. r. o., se sídlem Verdiho 577/17, Chodov,
149 00 Praha 4, IČ 25710427, DIČ CZ2571042, pro všechny tři části veřejné zakázky
"Sanitní vozidla pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje",
2. uzavření kupní smlouvy pro část 1 s dodavatelem F D servis Praha, s. r. o., se
sídlem Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 25710427, DIČ CZ25710427,
dle přílohy č. 0313-17-P02,
3. uzavření kupní smlouvy pro část 2 s dodavatelem F D servis Praha, s. r. o., se
sídlem Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 25710427, DIČ CZ25710427,
dle přílohy č. 0313-17-P03,
4. uzavření kupní smlouvy pro část 3 s dodavatelem F D servis Praha, s. r. o., se
sídlem Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 25710427, DIČ CZ25710427,
dle přílohy č. 0313-17-P04.

16

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace
pobytových služeb - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R12/17

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na
zabezpečení realizace projektu "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0294-17-P01.

17

Školství - Financování projektů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R12/17

schvaluje
1. poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2017 příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, ve výši 264.000 Kč na
přípravu akce "Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín – Učebna
mechatroniky a automatizace", dle přílohy č. 0325-17-P01;
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b) Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské
Klobouky, IČ 61716707, ve výši 390.000 Kč na přípravu akce "Gymnázium Valašské
Klobouky – Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie",
dle přílohy č. 0325-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0061/2017, dle přílohy č. 0325-17-P03.

18

Kultura - nové projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R12/17

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzvy z IROP: Integrovaný regionální operační program - 3.1
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví,
výzva č. 79 Muzea II. v srpnu 2017 dle Harmonogramu výzev IROP uvedeného v
příloze č. 0334-17-P02,
schvaluje
1/ zařazení akcí do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje
a) „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Vybudování depozitářů a expozic“ dle přílohy č. 0334-17-P04;
b) "Muzeum jihovýchodní Moravy, p.o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině" dle
přílohy č. 0334-17-P09;
2/ rozpočtová opatření:
a) č. RZK/0069/2017, dle přílohy č. 0334-17-P05;
b) č. RZK/0068/2017, dle přílohy č. 0334-17-P10;
3/ poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkové organizaci
a) Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ
00091138, ve výši 700.000 Kč na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace budov a expozic", dle přílohy č. 0334-17-P07;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČ: 00089982, ve výši 600.000 Kč na přípravu akce "Muzeum jihovýchodní Moravy,
p.o. – Zachování a rozvoj areálu na Ploštině", dle přílohy č. 0334-17-P12;
pověřuje
a) příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko k zahájení přípravných prací
pro zpracování investičního záměru akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek
Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování depozitářů a expozic";
b) příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně k zahájení
přípravných prací pro zpracování investičního záměru akce "Muzeum jihovýchodní
Moravy p.o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině";
ukládá
zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a
realizací akcí reprodukce majetku
a) řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko Ing. Tomáši Vitáskovi
na akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
- Vybudování depozitářů a expozic“ v termínu do 14.04.2017;
b) řediteli příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Mgr. Pavlu
Hrubcovi na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy p.o. - Zachování a rozvoj areálu na
Ploštině" v termínu do 15.07.2017;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
10.961.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké
náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic" a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0334-17-P08.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R12/17

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje II", dle přílohy č. 0343-17-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0066/2017 dle přílohy č. 0343-17-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat a předložit projekt
"Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" v souladu s
projektovým rámcem, dle přílohy č. 0343-17-P01, do konečné podoby projektové
žádosti v termínu do 28.04.2017.
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Úvěr od EIB - konverze/revize úroků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R12/17

schvaluje
konverzi/revizi úroků tranše č. 233905 (Smlouva o financování č. 25775), dle
nabídky obdržené v termínu 18.04.2017-16.05.2017 od EIB;
svěřuje
Mgr. Ing. Zdeňku Vašátkovi, vedoucímu Odboru ekonomického, rozhodnutí k úkonu
o akceptaci Nabídky na revizi úroků v souladu se Smlouvou o financování č. 25775;
zmocňuje
pana Ing. Jiřího Sukopa, statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje, k podpisu
této "Nabídky".
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R12/17

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Uherský Brod, se sídlem Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01 Uherský Brod, IČ
00291463, dle příloh č. 0345-17-P02 a č. 0345-17-P03;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí
7, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
a) zřízení a provozování staveb inženýrských sítí v rámci stavby "Bezbariérový
chodník Bynina" v pozemku p. č. 699/1, ostatní plocha, v k. ú. Bynina, a to:
- dešťové kanalizace, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
574-8902/2016,
- kabelu veřejného osvětlení, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 580-8906/2016,
b) vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami dešťové
kanalizace a kabelu veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 41.400 Kč + DPH (pro
dešťovou kanalizaci) a 3.000 Kč + DPH (pro kabel veřejného osvětlení);
3. bezúplatné zřízení služebnosti pro panující pozemky p. č. st. 1832, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. e. 86, rod. rekr. a p. č. 4400/3, ostatní
plocha, vše v k. ú. Vizovice, spočívající v povinnosti každého vlastníka služebných
pozemků p. č. 4420/1, ostatní plocha, p. č. 4420/3, trvalý travní porost a p. č. 4420/4,
ostatní plocha, vše v k. ú. Vizovice strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 4420/1, ostatní
plocha, p. č. 4420/3, trvalý travní porost a p. č. 4420/4, ostatní plocha, vše v k. ú.
Vizovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3021-43/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00291471, dle příloh č. 0345-17-P04 a č. 0345-17-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. bezúplatné zřízení služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 1211, zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavičín spočívající v povinnosti každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 45/1, ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. Slavičín
strpět:
- umístění a provozování na služebném pozemku p. č. 45/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace v k. ú. Slavičín okapového chodníku, kanalizační přípojky a odlučovače
ropných látek, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami okapového chodníku, kanalizační přípojky a odlučovače ropných látek,
na dobu existence stavby;
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2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti Statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 761 40, Zlín,
IČ 00283924 strpět:
- umístění a provozování horkovodní přípojky tepla v pozemku p. č. 1645/9, ostatní
plocha/jiná plocha, v k. ú. Příluky u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1700-69/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou horkovodní přípojky tepla,
na dobu existence stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01 Zlín, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372,
PSČ 760 01 Zlín - Příluky, IČ 00226319, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
III. zrušit:
služebnost, zřízenou bezúplatně na základě smlouvy č. D/0737/2015/EKO uzavřené
dne 17.04.2015 mezi městem Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763
12 Vizovice, IČ 00284653, jako povinným ve prospěch Zlínského kraje, spočívající
v povinnosti povinného strpět:
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 4420/1, ostatní
plocha, p. č. 4420/3, trvalý travní porost a p. č. 4420/4, ostatní plocha, vše v k. ú.
Vizovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3021-43/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
souhlasí
s nájmem částí pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záříčí, a to části p.
č. 800 o výměře 26 m 2 a části p. č. 801 o výměře 27 m 2, zapsaných na LV č. 10002,
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, od České republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774, na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 1.060 Kč/rok, s účinností ode dne 10.04.2017, v rozsahu dle přílohy
č. 0345-17-P06;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.03.2017, č. 0183/R08/17, část schvaluje
bod č. 4.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R12/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemků
- p. č. 699/31, ostatní plocha, o výměře 786 m2,
- p. č. 699/32, ostatní plocha, o výměře 404 m 2,
- p. č. 699/33, ostatní plocha, o výměře 381 m 2,
- p. č. 699/34, ostatní plocha, o výměře 349 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 699/1 geometrickým plánem č. 5728901/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina;
2. pozemku
- p. č. 699/37, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 699/1 geometrickým plánem č. 5768904/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina;
3. pozemků
- p. č. 5445, ostatní plocha,
- p. č. 5447, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1357 pro obec a k. ú. Zubří;
4. pozemku
- p. č. 2128/1, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2128,
- p. č. 2390/4, ostatní plocha, o výměře 56 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2390,
geometrickým plánem č. 1273-98/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Popovice u
Kroměříže;
5. pozemků
- p. č. 693/16, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže;
6. pozemků
- p. č. 363/38, ostatní plocha,
- p. č. 368/21, ostatní plocha,
- p. č. 361/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec a k. ú. Mysločovice;
7. pozemků
- p. č. 5038/10, ostatní plocha,
- p. č. 5038/11, ostatní plocha,
- p. č. 5038/16, ostatní plocha,
- p. č. 5038/18, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 897 pro obec Popovice a k. ú. Popovice u Uherského Hradiště;
8. pozemků
- p. č. 697/4, ostatní plocha,
- p. č. 1231/2, ostatní plocha,
- p. č. 1231/3, ostatní plocha,
- p. č. 1231/4, ostatní plocha,
- p. č. 1231/5, ostatní plocha,
- p. č. 1231/6, ostatní plocha,
- p. č. 1231/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 590 pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě;
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9. pozemku
- p. č. 462/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 557/6, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 557/7, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 557/2 geometrickým plánem č. 226142/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic, do vlastnictví obce
Střížovice, Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ 00287784;
2. pozemků
- p. č. 553/3, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 553/4, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 553/5, ostatní plocha, o výměře 82 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 553/1 geometrickým plánem č. 85-14/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Sovadina, do vlastnictví města
Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČ 00287113;
3. pozemku
- p. č. 75/7, ostatní plocha, o výměře 447 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 75/1 geometrickým plánem č. 672-42/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Pržno a k. ú. Pržno u Vsetína, do vlastnictví obce Pržno, Pržno
7, 756 23 Jablůnka, IČ 00635782;
4. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731, od uzlového bodu 2514A038, v délce
0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky se silnicí I. třídy č. 57 po konec
silnice) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č.
485/2, p. č. 741/9, p. č. 759/2, vše v obci Bystřička a k. ú. Bystřička II, do vlastnictví
obce Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČ 00303739;
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5. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku "Autobusák" (ulice
Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 0,094 (od křižovatky se
silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po uzlový bod 2531A081, který
končí před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 m, včetně součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. Holešov,
do vlastnictví města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172;
6. pozemku
- p. č. 1335/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov, do
vlastnictví města Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172;
7. pozemků
- p. č. 1591/9, ostatní plocha,
- p. č. 1591/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 435 pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína, do vlastnictví obce
Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín, IČ 00851825;
8. pozemků
- p. č. 21/198, ostatní plocha,
- p. č. 1366/2, ostatní plocha,
- p. č. 1600/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice, do vlastnictví
města Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ 00287504;
9. pozemků
- p. č. 721/4, ostatní plocha, o výměře 333 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 721/2,
- p. č. 721/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
721/2,
- p. č. 721/6, ostatní plocha, o výměře 69 m 2, odděleného z původních pozemků p.
č. 721/1 a p. č 721/2,
geometrickým plánem č. 640-3/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice, do
vlastnictví obce Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČ 00544558;
10. pozemků
- p. č. 5308/4, ostatní plocha,
- p. č. 5308/12, ostatní plocha,
- p. č. 5308/13, ostatní plocha,
- p. č. 5308/14, ostatní plocha,
- p. č. 5308/15, ostatní plocha,
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, IČ 00284556;
11. pozemků
- p. č. 484/81, ostatní plocha, o výměře 1252 m 2,
- p. č. 484/82, ostatní plocha, o výměře 202 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 484/1 geometrickým plánem č. 193522/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Buchlovice, do vlastnictví městyse Buchlovice, nám.
Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ 00290866;
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B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 192, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Popovice u Kroměříže, do vlastnictví
*** za kupní cenu ve výši 490 Kč;
2. pozemku
- p. č. 911/11, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 179 pro obec Luhačovice a k. ú. Polichno, do vlastnictví ČR –
Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ
70890013, za kupní cenu ve výši 30.550 Kč + DPH v zákonné výši;
3. pozemků
- p. č. 922/140, orná půda,
- p. č. 954/151, orná půda,
- p. č. 1060/18, ostatní plocha,
- p. č. 1062/12, ostatní plocha,
- p. č. 1064/96, orná půda,
- p. č. 1064/197, orná půda,
- p. č. 1064/253, orná půda,
- p. č. 1064/262, orná půda,
- p. č. 1064/321, orná půda,
- p. č. 1064/324, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1209 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví LUKROM plus
s. r. o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ 25329979, za kupní cenu ve výši 180.000
Kč;
4. pozemku
- p. č. 1026, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 413 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví FYTO Králík s.
r. o., se sídlem č. p. 357, 687 03 Huštěnovice, IČ 26922169, za kupní cenu ve výši
92.764 Kč;
5. pozemku
- p. č. 1778/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 956 pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice, do vlastnictví FK OIL
spol. s r. o., se sídlem Dobrotice 119, 769 01 Holešov, IČ 60719788, za kupní cenu
ve výši 15.220 Kč;
6. pozemku
- p. č. 3141/6, ostatní plocha, o výměře 2.027 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3141 geometrickým plánem č. 260933/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva, do vlastnictví NA KOPCI s. r. o.,
se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 03650995, za kupní
cenu ve výši 329.700 Kč;
7. pozemku
- p. č. 1502/106, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
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odděleného z původního pozemku p. č. 1502/1 geometrickým plánem č. 171920598/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov do vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 13.300 Kč + DPH v zákonné
výši;
8. pozemku
- p. č. 1400/2, ostatní plocha, o výměře 600 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1400 geometrickým plánem č. 295363/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lutopecny, do vlastnictví ***, bytem trvale ***, za
kupní cenu ve výši 66.000 Kč;
C. směnu pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí
a příslušenství, a to:
- p. č. 2204/1, ostatní plocha,
- p. č. 2204/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 571 pro obec a k. ú. Lhota u Vsetína;
- p. č. 1798/62, ostatní plocha,
- p. č. 1834/48, ostatní plocha,
- p. č. 3061/6, ostatní plocha,
- p. č. 3061/48, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice;
- p. č. 9360/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 231 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov;
za pozemky ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
14000 Praha - Nusle, IČ 65993390, včetně jejich součástí a příslušenství, a to:
- p. č. 6096/8, ostatní plocha,
- p. č. 6096/10, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1818 pro obec a k. ú. Halenkov;
- p. č. 5820/24, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2396 pro obec a k. ú. Horní Bečva;
- p. č. 2152/5, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1165 pro obec a k. ú. Krhová;
- p. č. 2295/4, ostatní plocha,
- p. č. 2295/6, ostatní plocha,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 730 pro obec a k. ú. Horní Lideč;
- p. č. 5460/86, ostatní plocha,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 756 pro obec a k. ú. Komňa;
D. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2017 dle přílohy č. 0348-17-P09;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0728/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod A. 11.
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24

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje bezúplatným převodem
pozemků, 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. Halenkovice:
- p. č. 3512/5, ostatní plocha,
- p. č. 3513/2, ostatní plocha,
- p. č. 3513/3, ostatní plocha,
- p. č. 3513/4, ostatní plocha,
- p. č. 3513/5, ostatní plocha,
- p. č. 3513/6, ostatní plocha,
- p. č. 3595/1, ostatní plocha,
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. Slušovice:
a)
- p. č. 1500/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
b)
- p. č. 1500/83, ostatní plocha,
- p. č. 1500/86, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašov:
- podíl ve výši id. 8/63 p. č. 3454/21, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 8/63 p. č. 3454/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 384 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Buchlovice:
- p. č. 232/5, ostatní plocha,
- p. č. 232/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV 10001 od městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08
Buchlovice, IČ 00290866;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u Zlína:
- p. č. 442/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína:
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- p. č. 1/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. odděleného z původních pozemků p. č. 54/4, p. č. 581/7, p. č. 606 geometrickým
plánem č. 85-14/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú.
Sovadina:
- p. č. 54/5, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 00287113;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína:
- p. č. 1513/12, ostatní plocha,
- p. č. 1513/15, ostatní plocha,
- p. č. 1514/16, ostatní plocha,
- p. č. 1514/22, trvalý travní porost,
- p. č. 1514/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín, IČ 00851825;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 21/4, ostatní plocha,
- p. č. 21/5, ostatní plocha,
- p. č. 21/51, ostatní plocha,
- p. č. 21/115, ostatní plocha,
- p. č. 21/162, ostatní plocha,
- p. č. 21/192, ostatní plocha,
- p. č. 21/194, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33
Morkovice-Slížany, IČ 00287504;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kurovice:
- p. č. 404/2, ostatní plocha,
- p. č. 404/3, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 5893/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2233/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 1502/73, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1272 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Staré Město:
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- p. č. 1304/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- podíl ve výši id. 9/12 p. č. 2216/106, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 9/12 p. č. 2216/107, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 525 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Věžky:
- podíl ve výši id. 22/24 p. č. 12, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 537 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov – Lísky a k. ú. Lísky:
- p. č. 393/48, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
- p. č. 5295/67, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Štítná nad Vláří - Popov, Štítná nad Vláří 72,
763 33 Štítná nad Vláří, IČ 00284556;
19. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 639-6/2017
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4020/11, ostatní plocha,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- podíl ve výši id. 3/8 p. č. 7514/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 7838 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice:
- p. č. 1764/10, ostatní plocha,
- p. č. 1764/13, ostatní plocha,
- p. č. 1778/21, ostatní plocha,
- p. č. 1778/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 427 od FK OIL spol. s r. o., se sídlem Dobrotice 119, 769 01
Holešov, IČ 60719788, za cenu ve výši 15.090 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina:
a)
- p. č. 1097/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 278 od ***za cenu ve výši 6.650 Kč;
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b)
- p. č. 1097/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 162 od ***za cenu ve výši 3.000 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/31, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 375 od *** za cenu ve výši 3.150 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mysločovice:
- p. č. 363/42, ostatní plocha,
- p. č. 368/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 14, od ***za cenu ve výši 1.650 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 357/10, ostatní plocha,
- p. č. 529/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 342 od ***za cenu ve výši 7.400 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov a k. ú. Lukov u Zlína:
- p. č. 1475/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 326 od *** za cenu ve výši 1.350 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 1500/80, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1374 od *** za cenu ve výši 85.050 Kč;

pracoviště

8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/12, ostatní plocha,
- p. č. 2808/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 6468 od ***za cenu ve výši 6.850 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2554/134, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2724 od ***za cenu ve výši 9.600 Kč;

pracoviště

10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1170/134, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 769 od *** za cenu ve výši 800 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5437/139, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1566 od *** za cenu ve výši 2.200 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
- p. č. 1324/46, ostatní plocha,
- p. č. 1324/50, ostatní plocha,
- p. č. 1324/52, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 35 od *** za cenu ve výši 16.050 Kč;
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13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4168, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2147 od ***za cenu ve výši 750 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1790 od *** za cenu ve výši 900 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v části I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0167/Z07/13 ze dne 25.09.2013 – bod A. 7. odrážka první;
- č. 0284/Z11/10 ze dne 16.06.2010 – bod A. 15. odrážka 1- 4;
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod B. 22. b);
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod B. 20. a);
- č. 0464/Z15/11 ze dne 27. 04. 2011 – bod A. 18.;
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29. 06. 2016 – bod A. 4.

25

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 23. března 2017, č. j. KUZL
20948/2017, kterým se vyhovuje částečně žádosti o prominutí odvodu, a to takto:
prominutí ve výši 37.817 Kč a neprominutí ve výši 13.479 Kč Mateřské školy Zlín,
Santražiny 4224, příspěvková organizace, Santražiny 4224, 760 01 Zlín, IČ
71007393, uloženého Platebním výměrem č. 3/2017 IAK na odvod za porušení
rozpočtové kázně ze dne 2. února 2017, č. j. KUZL 8553/2017 IAK ve výši 51.296
Kč, viz příloha č. 0347-17-P03.

26

Sociální služby - změna fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R12/17

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle příloh č. 0293-17-P02a až
č. 0293-17-P02b;
2. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz v roce 2017 příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště v Uherském Hradišti se sídlem
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, o částku 355.000 Kč na
celkovou výši 7.055 000 Kč na realizaci akce "DZR Kvasice – oprava střechy hlavní
budovy", dle přílohy č. 0293-17-P03.
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Doprava - Návratná finanční výpomoc pro ŘSZK na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
ad A) rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2017, dle přílohy č. 0299-17-P01;
ad B) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 95 187 000 Kč příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860;
ad C) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Zlínským
krajem, jako poskytovatelem, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, jako příjemcem, dle přílohy
č. 0299-17-P02.
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Doprava - Plán přípravy akcí ŘSZK - aktualizace č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R12/17

schvaluje
Plán přípravy akcí ŘSZK - aktualizaci č. 2, dle přílohy č. 0300-17-P02.
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Doprava - Pověření ŘSZK k příjmu finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R12/17

schvaluje
pověření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zlín,
K majáku 5001, IČ 70934860, k uzavření smlouvy na poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) na rok
2017, aby na základě této smlouvy byla příjemcem finančních prostředků
poskytnutých ze SFDI, určených k financování oprav, rekonstrukce a modernizace
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dle příloh č. 0301-17-P3a a č. 030117-P3b.
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Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí dalšího
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem
a následujícími městy Zlínského kraje:
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a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0303-17-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0303-17-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0303-17-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0303-17-P05.
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Doprava - smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
uzavíraná mezi ZK a JMK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Smlouvu o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, dle přílohy č. 0302-17P01.
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RP11-17 Program BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti
BESIP - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci Programu RP11-17
BESIP Zlínského kraje obcím v členění dle přílohy č. 0304-17-P02b a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy dle přílohy č.
0304-17-P03;
b) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, se sídlem Potoky
3314, 760 01 Zlín, do výše 10.000 Kč, současně však max. 70 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu Propagace BESIP a školení první pomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17-P05;
2. Město Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,
do výše 160.000 Kč, současně však max. 47 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17-P07;
3. Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do výše 15.000 Kč, současně však max. 50 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zabezpečení preventivní činnosti
v dopravě pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rožnově pod Radhoštěm
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17P09;
4. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17
Uherský Brod, do výše 60.000 Kč, současně však max. 38 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Zajištění provozu Dětského dopravního hřiště při
Základní škole Na Výsluní v Uherském Brodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17-P11;
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5. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 355.000 Kč, současně však max. 29 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění aktivit BESIP ve
Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0304-17-P13;
schvaluje
poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442,
se sídlem tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice, do výše 100.000 Kč, současně
však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění výuky
dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení dětského dopravního
hřiště v Otrokovicích, pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17-P15;
2. Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ
75046440, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, do výše 75.000
Kč, současně však max. 32 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních
soutěží a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
0304-17-P17;
3. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, IČ
70435651, se sídlem Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště, do výše 20.000 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Podpora chodu a využívání dětského dopravního hřiště při ZŠ Uherské Hradiště,
Sportovní 777 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0304-17-P19;
4. Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, IČ 60990449, se sídlem Matouše Václavka
1217, 755 01 Vsetín, do výše 15.000 Kč, současně však max. 50 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění aktivit BESIP na DDH Vsetín a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0304-17-P21;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP 11-16 BESIP Zlínského kraje za rok 2016 dle přílohy č.
0304-17-P22.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R12/17

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi Zlínským krajem, se
sídlem 761 90 Zlín, tř. Tomáše Bati 21, IČ 70891320, a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem 760 01 Zlín, Příluky,
Přílucká 213, IČ 70887306, dle příloh č. 0352-17-P01 a č. 0352-17-P03;
2. poskytnutí souhlasu Zlínského kraje, se sídlem se sídlem 761 90 Zlín, tř. Tomáše
Bati 21, IČ 70891320, jako vlastníka technické infrastruktury, České republice Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, se sídlem 760 01 Zlín, Příluky,
Přílucká 213, IČ 70887306, dle příloh č. 0352-17-P01 a č. 0352-17-P04;
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3. poskytnutí souhlasu Zlínského kraje, se sídlem 761 90 Zlín, tř. Tomáše Bati 21,
IČ 70891320, jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, České republice Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, se sídlem 760 01 Zlín, Příluky,
Přílucká 213, IČ 70887306, dle příloh č. 0352-17-P01 a č. 0352-17-P05.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R12/17

bere na vědomí
informaci o požadavku města Holešov na poskytnutí výpůjčky neveřejně přístupné
účelové komunikace na pozemcích Zlínského kraje za účelem poskytnutí plochy pro
provádění zkoušek řidičů vozidel skupin: AM, A1, A2, A. Město Holešov podalo
písemnou žádost dne 14.03.2017 prostřednictvím společnosti Industry Servis ZK, a.
s.;
schvaluje
záměr výpůjčky nemovité věci včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to části pozemku p. č. 2760/98 o výměře 350 m 2,
pozemků p. č. 2760/99, p. č. 2760/100, p. č. 2760/101, vše v katastrálním území
Holešov, obci Holešov, dle orientačního zákresu v příloze č. 0353-17-P02.
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RP02-17 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-17 Programu na
podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0344-17-P02, v členění:
a) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Obec Nedachlebice, IČ 00291145, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/008 Stavba víceúčelového hřiště, kluziště a dětského hřiště v obci
Nedachlebice;
2. Obec Lípa, IČ 00568627, dotace ve výši 107.000 Kč, na projekt RP02-17DT1/051
Hudební altán;
3. Obec Spytihněv, IČ 00284491, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/085 Stavební úpravy kulturního domu ve Spytihněvi;
4. Obec Bořenovice, IČ 00544523, dotace ve výši 684.000 Kč, na projekt RP0217DT1/001 Rekonstrukce a modernizace páteřního chodníku silnice III. třídy 4909
Bořenovice;
5. Obec Skaštice, IČ 00488909, dotace ve výši 385.000 Kč, na projekt RP0217DT1/009 Stavební úpravy a přístavba autobusové zastávky a cyklistické
odpočívky ve Skašticích;
6. Obec Újezd, IČ 00284602, dotace ve výši 346.000 Kč, na projekt RP0217DT1/017 Újezd - Zpevněná plocha u kostela;
7. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 457.000 Kč, na projekt RP0217DT1/025 Rozšíření místní komunikace v lokalitě u potoka, k. ú. Suchá Loz;
8. Obec Babice, IČ 00290777, dotace ve výši 253.000 Kč, na projekt RP0217DT1/022 Babice - úprava nové části hřbitova;
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9. Obec Komárov, IČ 00568597, dotace ve výši 126.000 Kč, na projekt RP0217DT1/024 Rekonstrukce oken a dveří v kulturním domě na Komárově;
10. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 400.000 Kč, na projekt RP0217DT1/041 Autobusová zastávka -nástupiště Sobělice;
11. Obec Břestek, IČ 00542253, dotace ve výši 661.000 Kč, na projekt RP0217DT1/060 Úprava veřejného prostranství kolem sekvojovce a točny autobusů
ČSAD na Chabaních;
12. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 893.000 Kč, na projekt RP0217DT1/047 Chodník a kanalizace Rudimov horní konec;
13. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP0217DT1/055 Renovace podlahy tělocvičny v obci Osvětimany;
14. Obec Prakšice, IČ 00291277, dotace ve výši 422.000 Kč, na projekt RP0217DT1/059 Stavební úpravy chodníku před školou v obci Prakšice;
15. Obec Zděchov, IČ 00304484, dotace ve výši 587.000 Kč, na projekt RP0217DT1/057 Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově - I. etapa;
16. Obec Staré Hutě, IČ 00362476, dotace ve výši 430.000 Kč, na projekt RP0217DT1/061 Revitalizace veřejného prostranství Staré Hutě - Etapa 1;
17. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/010 Víceúčelové hřiště v Machové;
18. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/011 Rekonstrukce sportovního areálu Sokol v Kunovicích;
19. Městys Polešovice, IČ 00291251, dotace ve výši 293.000 Kč, na projekt RP0217DT1/028 Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny v ZŠ Polešovice;
20. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 394.000 Kč, na projekt RP0217DT1/039 VÝLETIŠTĚ PETRŮVKA - VENKOVNÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
OBČANŮ (II. etapa v projektu);
21. Obec Nová Dědina, IČ 00287555, dotace ve výši 796.000 Kč, na projekt RP0217DT1/038 Rekonstrukce objektu - víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová
Dědina;
22. Obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, dotace ve výši 508.000 Kč, na projekt RP0217DT1/066 Výletiště Hřivínův Újezd – kryté posezení;
23. Obec Vlachovice, IČ 00284670, dotace ve výši 440.000 Kč, na projekt RP0217DT1/086 Komplexní úprava veřejného prostranství obce Vlachovice;
24. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 328.000 Kč, na projekt RP0217DT1/064 Rekonstrukce místní komunikace k vlakové zastávce Lidečko ves;
25. Obec Zborovice, IČ 00287920, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/070 Rekonstrukce kulturního domu;
26. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 682.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/074 Rekonstrukce interieru Sokolovny v Bohuslavicích u Zlína;
27. Obec Leskovec, IČ 00303984, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/075 Revitalizace venkovního areálu pro kulturu a volný čas;
28. Obec Zlechov, IČ 00291609, dotace ve výši 420.000 Kč, na projekt RP0217DT1/076 Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Zlechov;
29. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 250.000 Kč, na projekt RP0217DT1/088 Rekonstrukce chodníku u ZŠ Žlutava;
30. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 698.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/007 Rekonstrukce místní komunikace Starý Hrozenkov;
31. Obec Topolná, IČ 00291421, dotace ve výši 701.000 Kč, na projekt RP0217DT1/021 "Chodníky a autobusová zastávka podél komunikace III/49724, Topolná"
- větev E;
32. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 187.000 Kč, na projekt RP0217DT1/033 Sport park v Osíčku;
33. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 199.800 Kč, na projekt RP0217DT1/014 Výstavba pumptrackové dráhy v obci Bratřejov;
34. Obec Podhradí, IČ 48471798, dotace ve výši 624.800 Kč, na projekt RP0217DT1/072 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE
PODHRADÍ;
35. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 929.800 Kč, na projekt RP0217DT1/084 Rekonstrukce místní komunikace Dolňansko;
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b) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 2:
1. Obec Dolní Lhota, IČ 00283878, dotace ve výši 73.000 Kč, na projekt RP0217DT2/003 Návrh Územního plánu Dolní Lhota;
2. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 100.000 Kč, na projekt RP0217DT2/002 Změna Územního plánu Petrůvka;
3. Obec Veletiny, 00542385, dotace ve výši 123.000 Kč, na projekt RP02-17DT2/001
Změna č.1 Územního plánu Veletiny;
c) neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Obec Modrá, IČ 00362344, dotace ve výši 980.000 Kč, na projekt RP0217DT1/020 Oprava kulturního zařízení Obecní dům;
2. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 796.000 Kč, na projekt RP0217DT1/043 Revitalizace hřbitovního areálu v Komárně;
3. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 344.000 Kč, na projekt RP0217DT1/044 Revitalizace veřejné plochy v obci Horní Lideč;
4. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 231.000 Kč, na projekt RP0217DT1/083 Oprava podlah v multifunkční budově;
5. Obec Trnava, IČ 00284581, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/087 Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava;
6. Obec Choryně, IČ 00303844, dotace ve výši 575.000 Kč, na projekt RP0217DT1/006 Stavební úpravy kulturního domu Choryně č. p. 52;
7. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 361.000 Kč, na projekt RP0217DT1/036 Oprava obecního sálu Březnice;
8. Obec Medlovice, IČ 00362174, dotace ve výši 310.000 Kč, na projekt RP0217DT1/054 Rekonstrukce sociálního zařízení KD Medlovice;
9. Obec Vítonice, IČ 00380873, dotace ve výši 849.000 Kč, na projekt RP0217DT1/081 Oprava interiéru KD Vítonice;
10.Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 950.000 Kč, na projekt RP0217DT1/018 NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V
CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE;
11. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 198.000 Kč, na projekt RP0217DT1/067 Oprava zázemí, šatny a tělocvičny v ZŠ a MŠ Drnovice;
12. Obec Šanov, IČ 46276068, dotace ve výši 472.800 Kč, na projekt RP0217DT1/068 Sadové úpravy veřejné plochy v obci Šanov;
13. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 350.800 Kč, na projekt RP0217DT1/078 Oprava kulturního domu obce Pozděchov;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými obcemi,
dle vzoru přílohy č. 0344-17-P04;
II. Neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-17 Programu
na podporu obnovy venkova, z důvodů dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu věcného hodnocení žádostí ve vazbě na alokované prostředky Programu,
dle přílohy č. 0344-17-P03, v členění:
1. Obec Bařice - Velké Těšany, IČ 00287024, dotace ve výši 936.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/002 Víceúčelové hřiště p. č. 1388/2, 1388/5 a 1388/6 - k. ú. Velké
Těšany;
2. Obec Březolupy, IČ 00290840, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/005 Statické zajištění oplocení hřbitova, Březolupy;
3. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 345.000 Kč, na projekt RP0217DT1/023 Úprava ploch u točny v k.ú. Rudice;
4. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 748.000 Kč, na projekt RP0217DT1/032 Oprava plotu areálu fotbalového hřiště ve Francově Lhotě;
5. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 193.000 Kč, na projekt RP0217DT1/040 Rekonstrukce chodníku "Podlání - Zastávka ČSAD" v Poteči;
6. Obec Chvalčov, IČ 00488895, dotace ve výši 608.000 Kč, na projekt RP0217DT1/045 Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Kůtku/Dědina v obci Chvalčov;
7. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 300.000 Kč, na projekt RP0217DT1/058 Knihovna Rymice č. p. 54;
8. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 978.000 Kč, na projekt RP0217DT1/065 Stavební úpravy kulturního střediska Zlámanec;
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9. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 224.000 Kč, na projekt RP0217DT1/050 Přestavba pódia - Doubravy;
10. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 940.000 Kč, na projekt RP0217DT1/073 Rekonstrukce interiéru KD Provodov;
11.Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 739.000 Kč, na projekt RP0217DT1/080 Rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov;
12. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 677.000 Kč, na projekt RP0217DT1/003 Rekonstrukce místní komunikace navazující na silnici III. třídy v obci
Lhota;
13. Obec Dešná, IČ 00568520, dotace ve výši 146.000 Kč, na projekt RP0217DT1/016 Revitalizace zeleně obecných ploch v obci Dešná - svah u požární
zbrojnice;
14. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 129.000 Kč, na projekt RP0217DT1/035 REGENERACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V KAŇOVICÍCH;
15. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/026 Rekonstrukce chodníků v Horním Němčí II;
16. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 807.000 Kč, na projekt RP0217DT1/056 Úpravy veřejného prostranství kolem objektů ZŠ, MŠ a OÚ;
17. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 955.000 Kč, na projekt RP0217DT1/027 Revitalizace veřejného prostranství u národní kulturní památky v obci
Velká Lhota;
18. Obec Lutopecny, IČ 00287474, dotace ve výši 490.000 Kč, na projekt RP0217DT1/069 Rekonstrukce travnaté plochy a technické podkladní vrstvy fotbalového
hřiště Lutopecny;
19. Obec Ratiboř, IČ 00304263, dotace ve výši 325.000 Kč, na projekt RP0217DT1/062 Úpravy centra obce Ratiboř;
20. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 577.000 Kč, na projekt RP0217DT1/004 Rekonstrukce místní komunikace na Horním konci v Drslavicích;
21. Obec Hvozdná, IČ 00283991, dotace ve výši 332.000 Kč, na projekt RP0217DT1/013 Modernizace místní komunikace v obci Hvozdná;
22. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 591.000 Kč, na projekt RP0217DT1/015 Rusava - obnova komunikace Schneiderkova;
23. Obec Veselá, IČ 00226203, dotace ve výši 140.000 Kč, na projekt RP0217DT1/037 Přístupový chodník ke hřišti s umělým povrchem ve Veselé;
24. Obec Krhová, IČ 01265750, dotace ve výši 999.000 Kč, na projekt RP0217DT1/053 Oprava komunikace v ulici Pod Lesem - Krhová;
25. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0217DT1/063 Pozlovice - rekonstrukce MK Na Drahách;
26. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 335.000 Kč, na projekt RP0217DT1/071 Chodník podél komunikace III/42222 a do lokality Za humny;
27. Obec Komňa, IČ 00207438, dotace ve výši 711.000 Kč, na projekt RP0217DT1/046 Rekonstrukce sportoviště v obci Komňa;
28. Obec Bělov, IČ 00287032, dotace ve výši 844.000 Kč, na projekt RP0217DT1/079 Rekonstrukce Místní komunikace Vývozek v obci Bělov;
29. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 628.000 Kč, na projekt RP0217DT1/012 Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov;
30. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 950.000 Kč, na projekt RP0217DT1/031 Stavební úpravy plaveckého bazénu-letní koupaliště Návojná II. a III.
ETAPA;
31. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 880.000 Kč, na projekt
RP02-17DT1/048 Modernizace komunikace "Výpusta";
32. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 884.000 Kč, na projekt RP0217DT1/077 Modernizace sportovního areálu PITÍN;
33. Obec Sušice, IČ 00542261, dotace ve výši 144.000 Kč, na projekt RP0217DT1/030 Hřiště pro plážový volejbal;
34. Obec Soběsuky, IČ 00287741, dotace ve výši 348.000 Kč, na projekt RP0217DT1/042 Druhá etapa rekonstrukce vytápění kulturního domu Soběsuky;
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35. Obec Vigantice, IČ 00304441, dotace ve výši 947.000 Kč, na projekt RP0217DT1/082 Revitalizace hřbitova ve Viganticích;
III. rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2017, dle přílohy č. 0344-17-P06.

36

Dotační Programy Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R12/17

schvaluje
zadání přípravy dotačních Programů Zlínského kraje na rok 2018 v rozsahu, dle
přílohy č. 0336-17-P02;
ukládá
věcně příslušným odborům zodpovědným za administraci jednotlivých Programů
předat Odboru strategického rozvoje kraje finální verzi Programů na rok 2018 včetně
formulářů Žádostí o poskytnutí dotace v termínu do 31.05.2017.

37

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R12/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0065/2017, dle přílohy č. 0355-17-P01.

38

RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R12/17

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-17 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0289-17-P03 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č. 0289-17-P05 a č.
0289-17-P03;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-17 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji z důvodu uvedených v příloze č. 0289-17-P04.
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39

RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací v
rámci programu PR17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích jednotlivým
subjektům, dle přílohy č. 0290-17-P01, a uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh
č. 0290-17-P01 a č. 0290-17-P02.

40

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 61 a č. 62

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 61 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování místní části Vlčí Doly obce Věžky, dle přílohy č. 0288-17-P02;
2. změnu č. 62 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování místních částí Nětčice, Cvrčovice obce Zdounky, dle přílohy č. 028817-P03.

41

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI - individuální podpora 2017,
dodatek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R12/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, organizaci ProMancus, o. p. s., IČ 28621221, se sídlem Hlávkova
447/5, 702 00 Ostrava, ve výši 30.000 Kč na Zajištění 8. ročníku multižánrového
festivalu pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením "Nad oblaky
aneb Každý může být hvězdou" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0292-17-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě č. D/2948/2016/SOC, o poskytnutí dotace na realizaci projektu Park u
Domova pro seniory Jasenka, Vsetín mezi Zlínským krajem a městem Vsetín, IČ
00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, dle přílohy č. 0292-17-P05.
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42

Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb
Zlínského kraje" v rámci "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2017" dle přílohy č. 0291-17-P02.

43

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R12/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0296-17-P01.

44

Sociální služby - Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním
postižením Medlovice - I. fáze

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R12/17

schvaluje
Transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením - I. fáze, identifikátor 7895834, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle příloh č. 0297-17-P03 až č. 0297-17P12.

45

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R12/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0064/2017, dle přílohy č. 0324-17-P01.
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46

Školství - investiční záměr, odpisové plány, fondy investic, převody
prostředků z rezervních fondů, investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R12/17

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
1. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve výši 96.000 Kč;
2. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ 47935936, ve výši 500.000 Kč;
3. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, ve výši
50.000 Kč;
4. Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, ve výši 30.000
Kč;
5. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve výši 200.000 Kč;
6. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 100.000
Kč;
7. Plavecká škola Uherské Hradiště, IČ 48489573, ve výši 51.000 Kč;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2017, dle příloh č. 0326-17-P002 až č. 0326-17-P080;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, IČ
00837237, dle přílohy č. 0326-17-P085;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, dle přílohy č. 0326-17-P086;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0326-17-P087;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola Holešov,
IČ 47935910, dle přílohy č. 0326-17-P088;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Krajská pedagogicko-psychologická poradna
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle
přílohy č. 0326-17-P089;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 032617-P081;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0326-17-P082;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 0326-17-P083;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0326-17-P084;
3. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2017, dle příloh č. 0326-17-P097 a č. 0326-17-P098;
4. poskytnutí investičního příspěvku v roce 2017 ve výši 300.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova
628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na nákup 9místného vozidla, dle
přílohy 0326-17-P099;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0067/2017, dle přílohy č. 0326-17-P100;

32/44

R12/17

6. investiční záměr č. 1288/150/01/17 na akci "ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm Oprava sociálních zařízení" dle přílohy č. 0326-17-P101;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Oprava sociálních
zařízení" příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm, Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809.

47

Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zlínského kraje Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a
Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0322-17-P01.

48

Školství - dodatek smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R12/17

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
příspěvkovou organizací Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, a Stass, a. s., se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 18811396, dle příloh č. 0323-17-P02 až č.
0323-17-P04.

49

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R12/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Luhačovice, IČ 61715999, a to fotovoltaického systému - demonstračního,
inventární číslo 17800, pořizovací cena 200.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 2004, formou fyzické likvidace.
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50

Veřejná zakázka "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R12/17

bere na vědomí
rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v řízení o rozkladu
č.j.: ÚOHS-R0295/2016/VZ-07279/2017/323/EBr, dle přílohy č. 0330-17-P03;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Poskytování služeb v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem“ z důvodu
uvedeného v rozhodnutí ve znění přílohy č. 0330-17-P04.

51

Mezinárodní projekt ve školství "Improvement of STEM Education for
Competitive Europe"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R12/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s podmínkami zmocnění Zlínského
kraje v mezinárodním projektu "Improvement of STEM Education for Competitive
Europe" mezi Zlínským krajem a partnery:
1. Trexima, spol. s r. o., se sídlem 763 02 Zlín-Louky, Třída Tomáše Bati 299, Česká
republika, IČ 44004508, dle přílohy č. 0321-17-P03,
2. Trenčianský samosprávný kraj, se sídlem 911 01 Trenčín, K dolnej stanici
7282/20A, Slovensko, dle přílohy č. 0321-17-P04,
3. Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, se sídlem 50100 Nevsehir, Camicedit
Mah.Camikebir Cad. 1/4, Turecko, dle přílohy č. 0321-17-P05,
4. Galway and Roscommon Education and Training Board, se sídlem Athenry, An
Coiléar Bán, Irsko, dle přílohy č. 0321-17-P06,
5. SES 13-19 Ltd., se sídlem ST4 7PP Stoke on Trent, 75 Stanley Rd, Velká Británie,
dle přílohy č. 0321-17-P07,
6. University of Cyprus, se sídlem 20537 Nicosia, KALLIPOLEOS STREET 75, Kypr,
dle přílohy č. 0321-17-P08.

52

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R12/17

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Jan Pijáček, Ing. Petr Hajný, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Vilma Hladíková,
Mgr. Milena Kovaříková.
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16. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R12/17

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 16. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje 2017, dle
přílohy č. 0320-17-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0320-17-P02.

54

Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R12/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
v členění dle přílohy č. 0335-17-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0335-17-P08 a 0335-17-P02b;
2) Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. 0335-17-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0335-17-P09 a 0335-17-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
z důvodu a v členění dle přílohy č. 0335-17-P04;
2) Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění dle přílohy č. 0335-17-P05;
bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
v členění dle přílohy č. 0335-17-P06 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0335-17-P08 a 0335-17-P02b;
2) Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. 0335-17-P07 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0335-17-P09 a 0335-17-P03b;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci:
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1) Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
z důvodu a v členění dle přílohy č. 0335-17-P06;
2) Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění dle přílohy č. 0335-17-P07.

55

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R12/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
a) ve výši 100.000 Kč, spolku "Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových
kurzů", IČ 26633221, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, na realizaci akce
Akademie Václava Hudečka v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P02;
b) ve výši 100.000 Kč, spolku Malovaný kraj, z. s., IČ 27010511, se sídlem 17.
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, na vydání národopisného a vlastivědného
časopisu Malovaný kraj v roce 2017 – č. 1/2017 a č. 2/2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P03;
c) ve výši 100.000 Kč, příspěvkové organizaci Klub sportu a kultury Vlčnov, IČ
60371587, se sídlem Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov na realizaci akce Jízda králů ve
Vlčnově 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0332-17-P04;
d) ve výši 100.000 Kč, spolku Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., IČ 62831585,
se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice na realizaci akce Mezinárodní dětský
folklorní festival Kunovské léto v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P05;
e) ve výši 70.000 Kč, obecně prospěšné společnosti Základní umělecká škola B-Art,
o. p. s., IČ 29396662, se sídlem Zašová 43, 756 51 Zašová na realizaci akce
Mezinárodní festival soudobé umělecké taneční tvorby TANECVALMEZ v roce 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17P06;
f) ve výši 100.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Letní škola
barokní hudby 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0332-17-P07;
g) ve výši 100.000 Kč, MgA. Libuši Rudinské, IČ 76155579, se sídlem Matějkova
2123/11, 190 00 Praha 9, na natáčení dokumentárního filmu „O Jindřichu Štreitovi“
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17P08;
h) ve výši 70.000 Kč, obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda
Luhačovice, o.p.s., IČ 29188172, se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26
Luhačovice na realizaci akce Festival Janáček a Luhačovice 2017 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P09;
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ch) ve výši 70.000 Kč, spolku Cimbálová asociace České republiky, z.s., IČ
64123367, se sídlem Růžová 153, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí na
realizaci akce Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí v roce 2017 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P10;
i) ve výši 70.000 Kč, spolku JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z.s., IČ 22830260, se sídlem
Chodská 2829/19i, 612 00 Brno na realizaci akce Medzinárodný festival
slovenského folklóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT v roce 2017 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P11;
bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
a) ve výši 2.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci Zlín Film Festivalu - Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P12;
b) ve výši 200.000 Kč, organizaci Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151, se sídlem
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, na realizaci akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě
2017 – Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P13;
c) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín, IČ 00094838,
se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, na kulturní činnost Městského divadla Zlín
v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0332-17-P14;
d) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště,
IČ 00094846, se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště na kulturní
činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P15;
e) ve výši 400.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČ 61387550,
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce Letní filmová škola
Uherské Hradiště v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0332-17-P16;
f) ve výši 300.000 Kč, městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště na realizaci akce Slovácké slavnosti vína a
otevřených památek v Uherském Hradišti v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17-P17;
g) ve výši 100.000 Kč, městu Hluk, IČ 00290939, se sídlem Hřbitovní 140, 687 25
Hluk na realizaci akce Dolňácké slavnosti písní a tanců s Jízdou králů v Hluku 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0332-17P18.
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestiční účelové dotace
z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
ve výši 1.000.000 Kč, Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, IČ 46257918, se
sídlem Masarykovo náměstí 36, 686 01 Uherské Hradiště na projekt: oprava fasády
kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti z důvodu nenaplnění
dotačních pravidel Fondu Zlínského kraje.
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Kultura - Darovací smlouva, Smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R12/17

ruší
Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422,
právo hospodaření k movitým věcem uvedeným v příloze č. 0333-17-P03 ke dni
nabytí účinnosti darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Statutárním městem
Zlínem, jejímž předmětem jsou movité věci uvedené v téže příloze;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským
krajem a Statutárním městem Zlínem, IČ 00283924 dle příloh č. 0333-17-P02 a č.
0333-17-P03;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422 a Statutárním městem Zlínem, IČ
00283924, dle přílohy č. 0333-17-P04 až č. 0333-17-P07.

57

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - personální změny v orgánech
společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R12/17

odvolává
1. Ing. Michala Hanačíka, nar. *** z funkce člena správní rady společnosti
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286 ke dni 10.04.2017;
2. Ing. Ladislava Kryštofa, nar. *** z funkce člena dozorčí rady společnosti
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, ke dni 10.04.2017;
jmenuje
1. Mgr. Miroslava Kašného, nar. ***, trvale bytem ***, do funkce člena správní rady
společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, s účinností od
11.04.2017,
2. Mgr. Ing. Zdeňka Vašátka, nar. ***, trvale bytem ***, do funkce člena dozorčí rady
společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, s účinností od
11.04.2017,
3. PhDr. Romanu Habartovou, nar. ***, trvale bytem ***, do funkce člena dozorčí
rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, s účinností
od 11.04.2017.
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Prodloužení podpory licencí produktů společnosti Microsoft v licenčním
programu Enterprise Agreement

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R12/17

schvaluje
žádost o realizaci minitendru v souladu s § 3 odst. 1 písm. b) a § 92 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s Rámcovou smlouvou na pořizování licencí k produktům Microsoft, dle přílohy č.
0337-17-P01.

59

Příspěvková organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R12/17

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ky Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace,
IČ 70850909, dle přílohy č. 0310-17-P01;
jmenuje
s účinností od 01.06.2017 *** na pracovní místo ředitelky Domova pro seniory
Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0310-17-P02;
stanovuje
s účinností od 01.06.2017 plat paní *** ředitelce Domova pro seniory Luhačovice,
příspěvková organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0310-17-P03.

60

Stanovení ceny za pronájem parkovacích míst na ul. J. A. Bati pro ČR Krajské ředitelství policie ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R12/17

schvaluje
zahájení jednání s ČR – Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje o navýšení
nájemného za parkovací místa na pozemku par.č. 1119/4, ostatní plocha, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV 263 pro k.ú. a obec Zlín na částku 1.000 Kč bez DPH za 1
parkovací místo za 1 měsíc a o uzavření dodatku k nájemní smlouvě.
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Záměr pronájmu - nebytové prostory a parkovací místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R12/17

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově označované č. 1, na p. č. st. 3290,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro
obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0342-17-P01, a části pozemku p. č. 1119/28, ostatní
plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0342-17-P02.

62

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R12/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) projektem Zlin Design Week realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521;
2) sportovní akcí Akropolis Cup Uherské Hradiště pořádanou spolkem AKROPOLIS,
z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709;
3) slavností pořádanou k vydání zakládací listiny ke klášteru a poutnímu chrámu
Narození Panny Marie ve Štípě u Zlína pořádanou Římskokatolickou farností Štípa,
se sídlem Mariánské nám. 57, 763 14 Zlín-Štípa, IČ 48471712;
4) přehlídkou mateřských škol Zlínský Škrpálek pořádanou spolkem Ředitelé
mateřských škol Zlínského kraje, z. s., se sídlem Svat. Čecha 516, Prštné, 760 01
Zlín, IČ 26664623;
4) benefiční akcí – módní přehlídkou pořádanou Diakonií ČCE – středisko ve
Valašském Meziříčí, se sídlem Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
47863561;
5) Světovým pohárem národů v lovu pstruhů TROUT UNION CUP CZECH
REPUBLIC 2017 pořádaným pobočným spolkem Český rybářský svaz, z. s., územní
svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ 00434167, ve Valašském Meziříčí;
6) XV. ročníkem soutěže „Stavba roku 2016 Zlínského kraje“ pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v České republice, se sídlem Národní 138/10, Nové
Město, 110 00 Praha, IČ 01541641;
7) XII. ročníkem Mezinárodního festivalu cimbálu pořádaným Cimbálovou asociací
České republiky, z. s., se sídlem Růžová 153, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 54123367;
8) 15. ročníkem benefice Luhačovice – město zdraví a módy pořádaným spolkem
KORUNKA LUHAČOVICE, z. s., se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ
22875930;
9) projektem „Významné osobnosti města Zlína a Zlínského kraje“ realizovaným
Jadranem Šetlíkem, místo podnikání Holečkova 51, 150 00 Praha 5, IČ 10132155;
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b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad:
1) charitativním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., pod názvem
"Muzikanti, hrajte aneb filharmonie pod širým nebem" pořádaným organizací 14I15
Baťův institut, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346;
2) 11. ročníkem odborné konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti
drogám pořádaným Oblastní charitou Kroměříž, se sídlem Ztracená 63, 767 01
Kroměříž, IČ 18189750;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) charitativním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., pod názvem
"Muzikanti, hrajte aneb filharmonie pod širým nebem" pořádaným organizací 14I15
Baťův institut, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346;
2) 11. ročníkem mezinárodního turnaje dětských domovů v házené pořádaným
Dětským domovem Zašová, se sídlem Zašová 172, PSČ 756 51, IČ: 60990597;
3) Mistrovstvím České republiky v sálové cyklistice juniorů pořádaným pobočným
spolkem Tělocvičná jednota Sokol Zlín – Prštné, se sídlem U Sokolovny 100, Prštné,
760 01 Zlín, IČ 65823061;
4) cyklem koncertů „Čtvero roční období“ pořádaným spolkem Svatováclavský
hudební festival, z. s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ 26632578, v roce 2017;
d) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad:
1) 42. ročníkem mezinárodního filmového ekologického festivalu Týká se to také
Tebe pořádaným Klubem kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se
sídlem Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště, IČ 00092100;
2) akcí "Dožínky Zlínského kraje" pořádanou Okresní agrání komorou Kroměříž, se
sídlem Nám. Míru 3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, v roce 2017;
e) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) pravidelným setkáním regionálních firem jižního Valašska pořádaným
Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školou Slavičín, se sídlem Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ 46276327, v roce 2017;
2) mezinárodní konferencí přírodovědného a technického vzdělávání Ať nás věda
objeví! pořádanou Střední průmyslovou školou Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše
Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, v roce 2017.
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Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.05.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R12/17

schvaluje
návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 15.05.2017 uvedený
v příloze č. 0305-17-P02.
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64

Sociální služby - Dům sociálních služeb Návojná, p. o., - havarijní stav
kotelny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R12/17

bere na vědomí
informaci o havarijním stavu plynové kotelny v příspěvkové organizaci Dům
sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 0295-17-P02;
schvaluje
1. snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, o 2.400.000 Kč, z částky
2.500.000 Kč na celkovou výši 100.000 Kč;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Dům
sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, na rok 2017 dle přílohy č. 0295-17-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0070/2017 dle přílohy č. 0295-17-P05;
4. zařazení akce "Dům sociálních služeb Návojná, p. o. - odstranění havarijního
stavu kotelny" do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0295-17-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, výkonem
funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Dům sociálních služeb Návojná, p. o. - odstranění
havarijního stavu kotelny";
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, Mgr. Lence
Zgarbové, předložit investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava
a realizací akcí reprodukce majetku na akci "Dům sociálních služeb Návojná, p. o. odstranění havarijního stavu kotelny" na zasedání Rady Zlínského kraje dne
10.07.2017.

65

Změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R12/17

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje a s tím související
organizační změnu dle přílohy č. 0361-17-P02 s účinností od 01.05.2017.
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66

Zdravotnictví - UH nemocnice - Centrální objekt II. etapa - příprava stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R12/17

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty 2. etapa - výkon funkce
TDS a koordinátora BOZP", dle přílohy č. 0319-17-P02;
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem Ing. Jindřich Navrátil KOMPLETPROJEKT, se sídlem Derflanská 1009, 686 05 Uherské Hradiště Mařatice, IČ 12415685, dle přílohy č. 0319-17-P03.

67

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R12/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.03.2017 č. 0241/R10/17 - část bere na
vědomí a doporučuje, bod B, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a
doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro město Brumov-Bylnice, IČ
00283819, se sídlem H. Synkové 942, PSČ 763 31 Brumov-Bylnice ve výši
22.200.000 Kč na projekt Přístavba kuželny a stavební úpravy tělocvičny v BrumověBylnici z důvodu uvedeném v příloze č. 0265-17-P32.

68

Podání projektové žádosti kraje o poskytnutí dotace z "Dotačního programu
na podporu samosprávy v oblasti stárnutí" v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R12/17

bere na vědomí
Metodiku MPSV pro Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti
stárnutí na rok 2017 dle přílohy č. 0364-17-P01;
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zlínského kraje "Aktivní senioři ve
Zlínském kraji" do Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti
stárnutí na rok 2017 MPSV ČR dle přílohy č. 0364-17-P02;
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pověřuje
členku Rady Zlínského kraje Michaelu Blahovou podepsáním a podáním žádosti o
poskytnutí dotace na projekt Zlínského kraje "Aktivní senioři ve Zlínském kraji" do
Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
MPSV ČR dle přílohy č. 0364-17-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0072/2017 dle přílohy č. 0364-17-P03.

Zlín 10. dubna 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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