R08/18
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 8. zasedání dne 26.03.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R08/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0260-18-P01.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R08/18

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 uvedeným v příloze č. 022818-P01 na nákup nové požární techniky a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi
dle příloh č. 0228-18-P01 a č. 0228-18-P02.

3

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat Zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2017, dle přílohy č. 0261-18-P01.

4

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R08/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0262-18-P01, v
Dětském domově Uherské Hradiště.
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5

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R08/18

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1190/3/090/068/04/16 – 03/03/18 na akci
"Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – pořízení
logistických a manipulačních technologií" - IROP, dle přílohy č. 0224-18-P01;
2. změnu plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982,
dle příloh č. 0224-18-P02 a č. 0224-18-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0075/2018, dle přílohy č. 0224-18-P04;
4. zvýšení investičního příspěvku v roce 2018 o 295.867 Kč na celkovou částku
512.867 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na přípravu a realizaci akce
"Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o., - expozice tragédie na Ploštině" - IROP, dle přílohy č. 0224-18-P05;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. „Slovácké muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského nářadí Topolná“ dle
přílohy č. 0224-18-P06;
2. „14|15 Baťův institut, p. o. – Zvýšení datové propustnosti – nákup core switche“
dle přílohy č. 0224-18-P07.

6

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R08/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1367/150/09/17 - 02/03/18 na akci
"Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken" - OPŽP, dle přílohy č. 022918-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1256/3/150/478/08/16 - 01/02/18 na akci
"Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce laboratoří přírodních věd" - IROP,
dle přílohy č. 0229-18-P02;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1269/3/150/490/09/16 - 01/02/18 na akci
"Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky" - IROP, dle přílohy č.
0229-18-P03;
d) dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1313/150/04/17 - 03/03/18 na akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce
elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 0229-18-P04;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218,
686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0229-18-P05;
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b) příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín,
Turkmenská 1612, 75501 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0229-18-P06;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0229-18P07;
b) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž, IČ
63458730, dle přílohy č. 0229-18-P08;
c) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411 dle přílohy č. 022918-P09;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018:
a) příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218,
686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, ve výši 216.000 Kč na přípravu a realizaci
akce "Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce laboratoří přírodních věd", dle
přílohy č. 0229-18-P10;
b) příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01
Kroměříž, IČ 63458730, ve výši 16.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Obchodní
akademie Kroměříž – laboratoř výpočetní techniky“, dle přílohy č. 0229-18-P11;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018:
a) příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218,
686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, ve výši 123.000 Kč na přípravu a realizaci
akce "Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce laboratoří přírodních věd", dle
přílohy č. 0229-18-P12;
b) příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01
Kroměříž, IČ 63458730, ve výši 190.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Obchodní
akademie Kroměříž – laboratoř výpočetní techniky“, dle přílohy č. 0229-18-P13;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 10.853.000 Kč a příspěvku na provoz
ve výši 269.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Základní
škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 75501 Vsetín, IČ
70238898, na realizaci akce "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa", dle přílohy č. 0229-18-P14;
7. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 2.991.000 Kč na 21.810.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka
2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504 na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a
Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“, dle přílohy č. 0229-18-P15;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0076/2018, dle přílohy č. 0229-18-P16;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0078/2018, dle přílohy č. 0229-18-P17;
10. zařazení akce "OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve
spojovacím krčku" příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a
Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín,
IČ 00566411, do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle
přílohy č. 0229-18-P18 z důvodu nutnosti zahájení přípravných a projekčních prací
na akci;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 5.785.000 Kč příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště,
Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, na akci "Gymnázium
Uherské Hradiště - rekonstrukce laboratoří přírodních věd", dle přílohy č. 0229-18P18;
b) ve výši 3.349.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž,
Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČ 63458730, na akci „Obchodní akademie
Kroměříž – laboratoř výpočetní techniky“ dle přílohy č. 0229-18-P19;
2. snížení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 135.000 Kč na 14.419.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka
2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a
Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“, dle přílohy č. 0229-18-P20;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace investiční akce "OA T. Bati a VOŠE Zlín –
rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku" příspěvkové organizace
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, náměstí
T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411.

7

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - přístavba budovy A - investiční
záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R08/18

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1195/3/170/200/05/16 - 04/03/18 s názvem "Kroměřížská nemocnice a. s. přístavba budovy A", dle přílohy č. 0233-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0077/2018, dle přílohy č. 0233-18-P02.

8

Zdravotnictví - UH a VS nemocnice - závěrečné zprávy akcí, souhlas vlastníka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R08/18

bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – demontáž balkonů na objektu č. p. 1195
ve Staré Tenici" dle přílohy č. 0225-18-P01,
2) "Vsetínská nemocnice a. s. – budova T – stavební úpravy jídelny" dle přílohy č.
0225-18-P02;
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vyjadřuje souhlas
s umístěním provozovny zapsaného spolku AKROPOLIS, IČ 28552709, se sídlem
Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, v budově č. p. 1195 v Uherském
Hradišti na ulici Stará Tenice, která je součástí pozemku p. č. st. 2375 k. ú. Uherské
Hradiště zapsaného na LV 568 pro obec a katastrální území Uherské Hradiště (dále
jen "dotčená nemovitá věc"), a to za účelem provozování živnosti na základě
živnostenského oprávnění – "Služby péče o dítě v dětské skupině zapsané do
evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku
do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6
hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je
zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte", a to nejdéle po dobu nájemního vztahu mezi Zlínským
krajem, jako pronajímatelem, a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915,
jako nájemcem, jehož předmětem je dotčená nemovitá věc;
pověřuje
Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje, podpisem prohlášení souhlasu vlastníka s
umístěním provozovny uvedeného v příloze č. 0225-18-P03.

9

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín - zhotovení stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R08/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná
služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – zhotovení stavby“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle přílohy č. 0234-18-P01 až č. 0234-18-P10,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a následným
odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0234-18-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Martin Prusenovský, Ing.
arch. Martina Hovořáková, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Mgr. Šárka
Vojkůvková, Ing. František Mikeštík, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Karol Muránsky, Ing. arch. Martina Hovořáková, Mgr.
Michal Uherek, Ing. Libor Pecháček, Ing. Josef Sýkora, a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Martin Prusenovský, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Jana Stašková,
Martina Chovancová, DiS., Ing. Hana Zarembová, Renata Šimečková.

10

Veřejná zakázka "Modernizace výtahů v 21. budově"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R08/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Modernizace výtahů ve 21. budově", dle přílohy č. 0231-18-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele EURO VÝTAHY s. r. o., se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00
Praha 8, IČ 24665631;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem EURO VÝTAHY s. r. o., se sídlem Ke
Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, IČ 24665631, dle příloh č. 0231-18-P02 a č. 023118-P03.

11

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R08/18

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2017, dle přílohy č. 0251-18P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
dopravy, kultury a zdravotnictví, dle seznamu uvedeného v příloze č. 0251-18-P04,
za rok 2017, dle přílohy č. 0251-18-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2017 v celkové výši 669.663,30 Kč a
příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových
organizací, dle přílohy č. 0251-18-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy, kultury a
zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 669.663,30 Kč, dle přílohy č. 0251-18-P02,
v termínu do 31.03.2018.

12

Zapojení finančních prostředků hospodaření z roku 2017, úprava příjmů a
výdajů rozpočtu roku 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2018, dle
přílohy č. 0258-18-P02.
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13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2320 v k. ú. Bílavsko, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku
v km 1,487 (km 1,623 uzlové staničení), včetně opevnění koryta toku před a za
propustkem, na služebném pozemku p. č. 2320 v k. ú. Bílavsko, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i propustku v km 1,487 (km 1,623 uzlové staničení),
včetně opevnění koryta toku před a za propustkem,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH, minimálně však 5.000 Kč + DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2257 v k. ú. Bílavsko, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku
v km 2,476, včetně opevnění koryta za propustkem, na služebném pozemku p. č.
2257 v k. ú. Bílavsko, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i propustku v km 2,476, včetně opevnění koryta toku za
propustkem,
na dobu existence panující stavby, za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH, minimálně však 5.000 Kč + DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013 a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 12702/73, p. č. 12702/1, p. č. 4877/2
v k. ú. Nový Hrozenkov, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 487-018), na služebných pozemcích p. č. 12702/73, p. č.
12702/1, p. č. 4877/2 v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 487-018),
na dobu existence panující stavby, za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č.
151/1997 Sb., zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných
v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a
to v souladu s cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je
stanovena obvyklá cena nájemného, + DPH, minimálně však 5.000 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti včetně dohody o narovnání mezi Zlínským
krajem a Česká republika – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602
00 Brno-Veveří, IČ 70890013, dle přílohy č. 0252-18-P02;
5. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Brusné,
se sídlem Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287091 a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 1172 v k. ú. Brusné, strpět ve prospěch každého
vlastníka stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43815) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43815-2), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1172 v k. ú. Brusné, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 412-120/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43815-2) včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
3177/11, p. č. 3177/12 v k. ú. Nedašov, strpět ve prospěch každého vlastníka
panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/50736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 50736-4), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 3177/11 v k. ú. Nedašov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 853-667/2016,
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/50736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 50736-6), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 3177/12 v k. ú. Nedašov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 854-667a/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostů (nyní evidovány pod ev. č. 50736-4 a ev. č.
50736-6), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
7. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
2505, p. č. 2506, p. č. 2600, p. č. 2601, p. č. 2602 v k. ú. Vsetín, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05735) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05735-1) na služebných pozemcích p. č. 2505, p. č. 2506,
p. č. 2600, p. č. 2601, p. č. 2602 v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem číslo 7437-7492/2017,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 05735-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
8. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234 a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
2157 v k. ú. Újezdec u Luhačovic, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, na služebném
pozemku p. č. 2157 v k. ú. Újezdec u Luhačovic, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 694-9/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 106.524 Kč +
DPH;
9. uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen - služebností s
vlastníky služebných pozemků v k. ú. Babice u Uherského Hradiště (uvedených v
příloze č. 0252-18-P03) spočívajících v povinnosti strpět:
- zřízení, provozování, udržování a rekonstrukce panující stavby liniového zařízení
"SO 436.6 Přípojka vedení NN u sil. III/43220", včetně jejích součástí a příslušenství,
včetně ochranného pásma podle příslušných předpisů na služebném pozemku a
dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek
v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který bude vypracován
po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN,
- na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši ceny zjištěné znaleckým
posudkem, vypracovaným znalcem v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí
ke dni uzavření budoucí smlouvy, s tím, že veškeré náklady včetně jednorázové
náhrady uhradí investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, a to ve prospěch každého
vlastníka panující stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. bodě 1. až 8. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18.12.2017, č. 0258/Z10/17, část
schvaluje, bod č. 4;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - VTL plynovodu včetně všech jeho
součástí a příslušenství v rámci stavby "SO 605 - Přeložka VTL plynovodu DN 400"
v pozemku p. č. 1340/8, orná půda, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3176-3/2015,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, realizací stavby,
stavebními úpravami, opravami, údržbou, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 66 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 2922/1, ostatní
plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 720/1, p. č. 815,
vše ostatní plocha, v k. ú. Rymice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.900 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 1090/6, p. č. 1109/61, vše ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
komunikační sítě + DPH, minimálně však 11.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 2660/59, p. č. 2660/88, vše ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 8600-133/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 12490/1, ostatní plocha, v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
p. č. 1581/36, p. č. 1581/37, p. č. 1581/39, vše ostatní plocha, v k. ú. Střítež nad
Bečvou, rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami nadzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1205, ostatní plocha, v k.
ú. Hrachovec, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 8147891/2012,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 1992/1, p. č. 1991/1, p.
č. 1974/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Kelč-Nové Město, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 321-213/2007,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 13.400 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, formou fyzické likvidace, a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značka 1Z1 8357, inv. č. 6444300050, rok
pořízení 2002, pořizovací cena 421.511 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
a to:
- automobilu Škoda Felicia kombi LXI, reg. značka UHJ 74-92, inv. č. 444-27, rok
pořízení 1999, pořizovací cena 290.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 13.11.2017, č. 0930/R28/17, část souhlasí, bod č. 2;
2. ze dne 26.02.2018, č. 0140/R06/18, část souhlasí, bod č. 1, odrážka čtvrtá.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R08/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemků
- p. č. 1969/59, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 1969/63, ostatní plocha, o výměře 114 m 2,
- p. č. 1975/5, ostatní plocha, o výměře 757 m 2,
- p. č. 1975/6, ostatní plocha, o výměře 113 m 2,
- p. č. 1975/9, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 1975/10, ostatní plocha, o výměře 214 m 2,
- p. č. 1975/13, ostatní plocha, o výměře 259 m 2,
- p. č. 1975/14, ostatní plocha, o výměře 357 m 2,
- p. č. 1975/16, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 1975/18, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 1975/32, ostatní plocha, o výměře 1267 m 2,
- p. č. 1975/48, ostatní plocha, o výměře 339 m 2,
- p. č. 1975/49, ostatní plocha, o výměře 127 m 2,
- p. č. 1975/51, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 1975/54, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
- p. č. 1975/56, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 1975/57, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 1975/58, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 1975/59, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
- p. č. 1975/62, ostatní plocha, o výměře 52 m2,
- p. č. 1975/63, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1975/66, ostatní plocha, o výměře 128 m 2,
- p. č. 1975/69, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 1975/71, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 1984/18, ostatní plocha, o výměře 156 m2,
- p. č. 1984/19, ostatní plocha, o výměře 1300 m 2,
- p. č. 1984/26, ostatní plocha, o výměře 249 m 2,
- p. č. 1984/27, ostatní plocha, o výměře 112 m 2,
- p. č. 1984/29, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1670 pro obec a k. ú. Nedakonice;
2. pozemků
- p. č. 418/2, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 418/3, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 418/4, ostatní plocha, o výměře 927 m 2,
- p. č. 418/5, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 418/6, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 419/1, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
- p. č. 419/9, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
- p. č. 419/11, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 419/14, ostatní plocha, o výměře 112 m 2,
- p. č. 419/15, ostatní plocha, o výměře 126 m 2,
- p. č. 419/16, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 419/18, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 419/22, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- p. č. 419/23, ostatní plocha, o výměře 24 m2,
- p. č. 419/25, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 432/26, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 432/27, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 414 pro obec Sušice a k. ú.Sušice u Uherského
Hradiště;
3. pozemků
- p. č. 3789/52, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 3789/53, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3789/5, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
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oddělených z původního pozemku p. č. 3789/5 geometrickým plánem č. 76321/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachovice.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
bezúplatný převod nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 5437/145, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 5437/146, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 5437/147, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 5437/149, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/150, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 5437/151, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5437/153, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 5437/155, ostatní plocha, o výměře 548 m 2,
- p. č. 5437/159, ostatní plocha, o výměře 523 m 2,
- p. č. 5437/160, ostatní plocha, o výměře 308 m 2,
- p. č. 5437/162, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5437/163, ostatní plocha, o výměře 3662 m 2,
- p. č. 5437/165, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 5466/80, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 5466/85, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
- p. č. 5466/92, ostatní plocha, o výměře 606 m 2,
- p. č. 5466/93, ostatní plocha, o výměře 186 m 2,
- p. č. 5466/94, ostatní plocha, o výměře 630 m 2,
- p. č. 5466/95, ostatní plocha, o výměře 477 m 2,
- p. č. 5466/97, ostatní plocha, o výměře 1400 m 2,
- p. č. 5466/109, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
- p. č. 5466/111, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 6091, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 396 pro obec a k. ú. Polešovice, do vlastnictví
městyse Polešovice, Polešovice 242, 687 37 Polešovice, IČ 00291251;
2. pozemků
- p. č. 15529/69, ostatní plocha, o výměře 2009 m 2,
- p. č. 15529/31, ostatní plocha, o výměře 339 m2,
- p. č. 15529/42, ostatní plocha, o výměře 286 m 2,
- p. č. 15529/46, ostatní plocha, o výměře 284 m 2,
- p. č. 15529/51, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
- p. č. 15529/54, ostatní plocha, o výměře 330 m 2,
- p. č. 15528/23, ostatní plocha, o výměře 110 m2,
- p. č. 15528/25, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 15528/20, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
- p. č. 15528/28, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
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- p. č. 15528/36, ostatní plocha, o výměře 113 m 2,
- p. č. 15528/18, ostatní plocha, o výměře 25 m2,
- p. č. 15528/22, ostatní plocha, o výměře 136 m 2,
- p. č. 15529/55, ostatní plocha, o výměře 131 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do vlastnictví obce
Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ 00303801;
3. pozemků
- p. č. 400/6, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- p. č. 400/7, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 400/8, ostatní plocha, o výměře 659 m 2,
- p. č. 400/9, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 400/10, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 400/11, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 400/3, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 400/4, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 518/6, ostatní plocha, o výměře 80 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 406 pro obec Zdounky a k. ú. Nětčice, do vlastnictví
obce Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČ 00287938;
4. pozemků
- p. č. 612/44, ostatní plocha, o výměře 52 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/1,
- p. č. 612/45, ostatní plocha, o výměře 53 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/1,
- p. č. 612/46, ostatní plocha, o výměře 28 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/14,
- p. č. 612/47, ostatní plocha, o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 612/14,
geometrickým plánem č. 103-30/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Lhotka
u Kroměříže, do vlastnictví obce Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČ
00287253;
5. pozemků
- p. č. 674/3, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec Kostelany a k. ú. Lhotka u Kroměříže,
do vlastnictví obce Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČ 00287253;
6. pozemků
- p. č. 675/73, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 675/75, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 675/1 geometrickým plánem č. 2871091/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice, do vlastnictví města Kelč, Kelč
5, 75643 Kelč, IČ 00303925;
7. pozemků
- p. č. 4466/2, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3587/19, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 3577/20, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 3835/14, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 3577/21, ostatní plocha, o výměře 199 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice, do vlastnictví obce
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 00304352;
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8. pozemků:
- p. č. 14800/12, ostatní plocha, o výměře 1889 m 2,
- p. č. 14800/13, ostatní plocha, o výměře 1787 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
9. pozemků:
- p. č. 1917/36, ostatní plocha, o výměře 214 m 2,
- p. č. 1917/37, ostatní plocha, o výměře 762 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města
Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
10. pozemku:
- p. č. 1917/31, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1917/1 geometrickým plánem č. 999 –
293/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města Vsetín, se
sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
11. pozemku:
- p. č. 1917/32, ostatní plocha, o výměře 699 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1917/1 geometrickým plánem č. 1000 –
294/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
12. pozemku:
- p. č. 1917/33, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1917/1 geometrickým plánem č. 1001 –
295/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450;
13. pozemků
- p. č. 941/2, o celkové výměře 108 m 2,
- p. č. 941/3, o celkové výměře 30 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 941 geometrickým plánem č. 364-290/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka, do vlastnictví obce Seninka, Seninka č. 49,
756 11 Seninka, IČ 00635821;
14. 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. 759/2, p. č. 741/20 ostatní plocha, obec Bystřička a k. ú. Bystřička II, do
vlastnictví obce Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČ 00303739;
15. pozemků
- p. č. 977/4, ostatní plocha, o výměře 1407 m 2,
- p. č. 977/5, ostatní plocha, o výměře 170 m 2,
- p. č. 978/2, ostatní plocha, o výměře 2577 m 2,
- p. č. 978/4, ostatní plocha, o výměře 330 m 2,
- p. č. 1012/3, ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
- p. č. 1012/4, ostatní plocha, o výměře 1019 m 2,
- p. č. 1012/5, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1084/3, ostatní plocha, o výměře 1105 m 2,
- p. č. 1084/4, ostatní plocha, o výměře 885 m 2,
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- p. č. 1012/6, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1012/7, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 1012/8, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
- p. č. 1012/9, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
- p. č. 1012/10, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1012/11, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 880 pro obec a k. ú. Břest, do vlastnictví obce Břest,
Břest č. 87, 768 23 Břest, IČ 00287105;
II. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0068/Z04/17 ze dne 06.03.2017 – bod A. 6.;
- č. 0169/Z08/17 ze dne 11.09.2017 – bod A. 13;
- č. 0097/Z05/17 ze dne 15.05.2017 – bod A. 4.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 2421/14, ostatní plocha, o výměře 964 m 2,
- p. č. 5432/1, ostatní plocha, o výměře 3750 m 2,
- p. č. 5432/2, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 5432/11, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 5437/61, ostatní plocha, o výměře 650 m 2,
- p. č. 5437/81, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/126, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 5437/140, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/148, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 5437/156, ostatní plocha, o výměře 260 m 2,
- p. č. 5437/158, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 5437/161, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 5437/164, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 5437/166, ostatní plocha, o výměře 1204 m 2,
- p. č. 5466/7, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 5466/35, ostatní plocha, o výměře 22 m2,
- p. č. 5466/36, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 5466/37, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 5466/71, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5466/83, ostatní plocha, o výměře 203 m 2,
- p. č. 5466/88, ostatní plocha, o výměře 593 m2,
- p. č. 5466/90, ostatní plocha, o výměře 221 m 2,
- p. č. 5466/100, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 6078/4, ostatní plocha, o výměře 192 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Polešovice, Polešovice 242, 687 37
Polešovice, IČ 00291251;
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2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Racková:
- p. č. 712/1, ostatní plocha, o výměře 4235 m 2,
- p. č. 712/4, ostatní plocha, o výměře 1804 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 1509, ostatní plocha, o výměře 117 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 3263-7891/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice:
- p. č. 5599/2, ostatní plocha o výměře 8 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 5599,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 1500/18, ostatní plocha, o výměře 6289 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za podmínek dle
přílohy č. 0253-18-P03;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15529/28, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 16364/2, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 15529/45, ostatní plocha, o výměře 136 m 2,
- p. č. 889/12, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 15496/3, ostatní plocha, o výměře 465 m 2,
- p. č. 889/9, ostatní plocha, o výměře 452 m 2,
- p. č. 15940/14, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 888/6, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 15496/2, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 353/3, ostatní plocha, o výměře 79 m2,
- p. č. 15529/38, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ 00303801;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- id. podíl ve výši 8/24 p. č. 15566/2, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 1955 od obce Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČ 00303801;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Nětčice:
- p. č. 105/3, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 256/8, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 398/2, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 517/15, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 518/5, ostatní plocha, o výměře 131 m 2,
- p. č. 519/2, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 521, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČ
00287938;
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9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 731/10, ostatní plocha, o výměře 73m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 75643 Kelč, IČ 00303925;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 3577/23, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
zapsaného na LV č. 10001od obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756
27 Valašská Bystřice, IČ 00304352;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 539, ostatní plocha, o výměře 252 m 2,
- p. č. 14767/1, ostatní plocha, o výměře 6069 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ
00304450;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky - Zdislavice a k. ú. Troubky:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 2216/84, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
zapsaného na LV č. 500 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
- p. č. 5466/18, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 1773 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 1448/66,ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
zapsaného na LV č. 519 od ***, za cenu ve výši 3.100 Kč;
b)
- p. č. 1448/22, ostatní plocha, o výměře 37 m2,
- p. č. 1448/65, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
- p. č. 1448/97, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných na LV č. 262 od ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2297/55, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
zapsaného na LV č. 1109 od ***, za cenu ve výši 3.550 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/83, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
zapsaného na LV č. 304 od ***, za cenu ve výši 2.350 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/141, ostatní plocha o výměře 88 m 2,
zapsaného na LV č. 390 od ***, za cenu ve výši 4.400 Kč;

pracoviště
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6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
a)
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4480 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 90 od ***, za cenu ve výši 625 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 7078/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4480 m 2,
- podíl ve výši id. 7078/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 7078/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 90 od ***, za cenu ve výši 3.747 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tichov:
a)
- p. č. 52/1, trvalý travní porost, o výměře 13 m²,
- p. č. 52/6, ostatní plocha, o výměře 112 m²,
- p. č. 53/4, ostatní plocha, o výměře 120 m²,
- p. č. 53/5, ostatní plocha, o výměře 33 m²,
zapsaných na LV č. 147 od ***, za cenu ve výši 13.900 Kč;
b)
- p. č. 89/2, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
zapsaného na LV č. 148 od ***, za cenu ve výši 350 Kč;

pracoviště

8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u
Luhačovic:
- p. č. 959/134, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
zapsaného na LV č. 103 od *** za cenu ve výši 350 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachovice:
- p. č. 3831/42, ostatní plocha, o výměře 208 m 2,
zapsaného na LV č. 256 od *** za cenu ve výši 31.200 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice:
- p. č. 177/2, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 967/12, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
zapsaných na LV č. 108 od COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3,
130 00 Praha 3, IČ00032115, za cenu ve výši 4.050 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- p. č. 257/2, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
zapsaného na LV č. 532 od ***, za cenu ve výši 3.400 Kč;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Komárovice:
- p. č. 933/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 48 od ***, za cenu ve výši 150 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/12, ostatní plocha o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 787 od ***, za cenu ve výši 4.000 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
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a)
- podíl ve výši id. 76/288 p. č. 2783/6, ostatní plocha o výměře 192 m 2,
- podíl ve výši id. 76/288 p. č. 2783/16, ostatní plocha o výměře 19 m2,
zapsaných na LV č. 221 od***, za cenu ve výši 5.568 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 60/288 p. č. 2783/6, ostatní plocha o výměře 192 m 2,
- podíl ve výši id. 60/288 p. č. 2783/16, ostatní plocha o výměře 19 m 2,
zapsaných na LV č. 221 od ***, za cenu ve výši 4.396 Kč;
C. smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, v rozsahu a dle podmínek uvedených v
přílohách č. 0253-18-P04 až č. 0253-18-P16;
II. předat nemovité věci uvedené v částech A. - C. 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 části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0220/Z09/17 ze dne 06.11.2017 – bod B. 6. d);
- č. 0220/Z09/17 ze dne 06.11.2017 – bod. B. 6. j);
- č. 0220/Z09/17 ze dne 06.11.2017 - bod B. 10;
- č. 0138/Z06/17 ze dne 19.06.2017 - bod A. 11., odrážka třetí až šestá;
- č. 0098/Z05/17 ze dne 15.05.2017 - bod A. 2. a);
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 – bod I. A. 24.;
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 - bod I. A. 25;
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 - bod I. C.;
- č. 0727/Z22/16 ze dne 29.06.2016 - bod B. 8.

17

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R08/18

ukládá
Základní umělecké škole Zlín-Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín, IČ 00226327,
za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 18.647 Kč,
dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č.
2/2018, dle přílohy č. 0254-18-P04.

18

Vypořádání financování projektů realizovaných ORJ 200 za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R08/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0071/2018, dle přílohy č. 0255-18-P01.
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19

Projekty v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R08/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0068/2018, dle přílohy č. 0217-18-P01;
2. změnu č. 2 projektového rámce projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském
kraji II, dle přílohy č. 0217-18-P02;
3. změnu č. 2 projektového rámce projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních
služeb ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0217-18-P03.

20

Školství - investiční záměry příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R08/18

bere na vědomí
zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021
v programu 129 710 Centra odborné přípravy, dle přílohy č. 0239-18-P01;
schvaluje
1. zařazení akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup
učebních pomůcek II" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61,
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, do Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK, dle přílohy č. 0239-18-P02;
2. zařazení akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné přípravy
III" příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0239-18-P03;
3. zařazení akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami III" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž,
IČ 47935936, do Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 023918-P04;
4. za podmínky schválení bodů 1, 2 a 3 investiční záměry akce reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) č. 1414/150/03/18 s názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek II", dle přílohy č. 0239-18-P05,
b) č. 1412/150/03/18 s názvem "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum
odborné přípravy III", dle přílohy č. 0239-18-P06;
c) č. 1413/150/03/18 s názvem "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení
COP učebními pomůckami III", dle přílohy č. 0239-18-P07;
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5. za podmínky schválení bodu 4a poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, ve
výši 53.000 Kč, na přípravu a realizaci akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek II", dle přílohy č. 0239-18-P08;
6. snížení poskytnutého účelového příspěvku na provoz o 18.000 Kč, z celkové výše
719.000 Kč na celkovou částku 701.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium
Kroměříž, se sídlem Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309, na
přípravu a realizaci akce "Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení
učeben a laboratoří"; dle přílohy č. 0239-18-P09;
7. zvýšení poskytnutého účelového příspěvku na provoz o 84.000 Kč, z celkové výše
146.000 Kč na celkovou částku 230.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium
Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ 61716693, na přípravu a
realizaci akce "Gymnázium Otrokovice - Vybudování multimediální učebny, učebny
chemie a biologie"; dle přílohy č. 0239-18-P10;
8. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1358/150/07/17-01/03/18 na akci "Tauferova
SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy II", dle přílohy č. 0239-18P27;
9. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2018 pro příspěvkové organizace:
a) Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0239-18-P12,
b) Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy č. 0239-18P13;
c) Gymnázium Kroměříž, se sídlem Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, IČ
70843309, dle přílohy č. 0239-18-P14;
d) Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 756 13 Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0239-18-P15;
10. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0239-18-P11,
b) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, Kroměříž 767 01, IČ
47934832, dle přílohy č. 0239-18-P16;
c) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická
1781, 68801 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0239-18-P17;
d) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova
539, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0239-18-P28;
11. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova
1429,767 31 Kroměříž, IČ 63459086, o 1.000 tis. Kč na 2.000 tis. Kč. Odvod
prostředků schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0256/Z10/17 ze
dne 18.12.2017;
12. rozpočtové opatření č. RZK/0072/2018,dle přílohy č. 0239-18-P18;
13. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2018, dle přílohy č. 0239-18-P25;
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ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00843547, dopracovat a podat projekt "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek II" v souladu se zásadami, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710
Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do 30.03.2018;
2. ředitelce příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, dopracovat a podat
projekt "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné přípravy III" v
souladu se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o
dotaci v termínu do 30.03.2018;
3. řediteli příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž,
IČ 47935936, dopracovat a podat projekt "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace
vybavení COP učebními pomůckami III" v souladu se zásadami, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra
odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do 30.03.2018;
4. odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Střední škola-Centrum
odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, v celkové výši 1.000 tis. Kč v
termínu: částka ve výši 500.000 tis. Kč do 22.06.2018 a částka ve výši 500 tis. Kč v
termínu do 22.10.2018;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 1.645.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci akce "SŠ zemědělská
a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek II", dle přílohy
č. 0239-18-P19,
b) ve výši 1.044.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova Střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, na
přípravu a realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné
přípravy III", dle přílohy č. 0239-18-P20,
c) ve výši 1.656.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČ 47935936, na přípravu a realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III", dle přílohy č. 0239-18-P21;
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/0317/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, kterým se snižuje celková výše poskytnuté
návratné finanční výpomoci o 163.000 Kč z původní celkové částky 14.866.000 Kč
na částku 14.703.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž,
Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309, na přípravu a realizaci akce
"Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří", dle
přílohy č. 0239-18-P22;
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3. Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/0337/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, kterým se mění výše investiční a neinvestiční
návratné finanční výpomoci, přičemž celková výše návratné finanční výpomoci se
nemění, příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 756 13
Otrokovice, IČ 61716693, na přípravu a realizaci akce " Gymnázium Otrokovice Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie ", dle přílohy č. 023918-P23.

21

Školství - projekty financované z programu INTERREG V-A

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R08/18

schvaluje
1. Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1224/3/150/456/06/16 - 01/03/18 na akci
"Gymnázium Valašské Klobouky - Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a
technických kompetencií študentov stredných škol na slovensko-českom pomedzí"
v rámci programu Interreg V-A SR-ČR dle přílohy č. 0242-18-P01;
2. Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1223/3/150/455/06/16 - 01/03/18 na akci
"SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - Rozvoj vzdělávacej infraštruktúry
Bielokarpatskej sklárskej základne" v rámci programu Interreg V-A SR-ČR dle
přílohy č. 0242-18-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ
00845060, dle přílohyč. 0242-18-P08;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0242-18P09;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0070/2018 dle přílohy č. 0242-18-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2220/2017/ŘDP s příspěvkovou organizací Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na akci
"Rozvoj vzdělávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základně" v rámci
programu Interreg V-A SK-CZ, dle přílohy č. 0242-18-P03;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2018:
a) ve výši 2.063.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Křásno nad Bečvou 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávacej
infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základně" v rámci programu Interreg V-A SKCZ, dle přílohy č.0242-18-P04;
b) ve výši 424.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se
sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci
projektu "Zvyšovanie exaktných prírodovedných a technických kompetencií
študentov stredných a vysokých škol na slovensko-českom pomedzí" v rámci
programu Interreg V-A SK-CZ, dle přílohy č. 0242-18-P05.
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Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R08/18

souhlasí
se zahájením realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území Zlínského kraje“ od 01.04.2018 před vydáním Rozhodnutí o
poskytnutí dotace;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0074/2018 dle přílohy č. 0237-18-P02;
2. uzavření partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci projektu
"Implementace Krajského akčního plánu pro rozvoj vzdělávání na území Zlínského
kraje", mezi Zlínským krajem a:
a) Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, IČ 46276327, dle
přílohy č. 0237-18-P03,
b) Integrovanou střední školou - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 023718-P04,
c) Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č.
0237-18-P05,
d) Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č.
0237-18-P06,
e) Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod, IČ 14450437,
dle přílohy č. 0237-18-P07,
f) Střední průmyslovou školou polytechnickou - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dle přílohy č. 0237-18-P08,
g) Střední školou – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle
přílohy č. 0237-18-P09,
h) Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0237-18-P10,
ch) Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
dle přílohy č. 0237-18-P11,
i) Střední školou zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0237-18-P12,
j) Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0237-18-P13,
k) Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy
č. 0237-18-P14,
l) Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 023718-P15,
m) Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, IČ
00559644, dle přílohy č. 0237-18-P16,
n) Střední odbornou školou Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0237-18-P17,
o) Střední školou leteckou s. r. o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
26286033, dle přílohy č. 0237-18-P18,
p) MESITstřední školou, o. p. s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 25318390, dle přílohy č. 0237-18-P19,
q) Střední školou obchodně technickou s. r. o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01
Zlín, IČ 26215829, dle přílohy č. 0237-18-P20,
r) Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ
70883521, dle přílohy č. 0237-18-P21,
s) Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČ 29319676 dle přílohy č. 0237-18-P22.
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Doprava - Investiční záměry, změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R08/18

schvaluje
A) investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1395/110/01/18, k provedení díla „Silnice III/05736: Vsetín,
opěrná zeď", o celkových nákladech 12.303.000 Kč, dle příloh č. 0221-18-P02a a č.
0221-18-P02b;
A2) investiční záměr č. 1393/110/01/18, k provedení díla „Silnice III/43227: Milovice",
o celkových nákladech 12.950.000 Kč, dle přílohy č. 0221-18-P03;
A3) investiční záměr č. 1397/110/01/18, k provedení díla „Silnice II/495: Pitín, most
ev. č. 495-034", o celkových nákladech 9.995.000 Kč, dle přílohy č. 0221-18-P04;
B) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle příloh č. 0221-18P05;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č.
0221-18-P06 a č. 0221-18-P07.

24

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R08/18

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:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0222-18-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0222-18-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0222-18-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0222-18-P05.

25

Doprava - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb (drážní
doprava)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R08/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy s dodavatelem HVH LEGAL advokátní kancelář s. r.
o., se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 25702599, dle
přílohy č. 0220-18-P01.
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26

Doprava - souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na vážní zařízení ve Starém
Hrozenkově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R08/18

souhlasí
1. s pronájmem silničních vah včetně všech součástí a příslušenství, vážní buňky
včetně všech součástí a příslušenství a movitých věcí příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ 70934860, se sídlem Zlín, K majáku 5001
společnosti TENZOVÁHY, s. r. o., IČ 48393789, se sídlem Olomouc, Machátova
345/3, Slavonín na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.06.2019. Nájemné, za každý
i započatý měsíc, bude sjednáno ve výši 20.400 Kč + DPH;
2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, se sídlem Zlín, K majáku 5001, a společností
TENZOVÁHY, s. r. o., IČ 48393789, se sídlem Olomouc, Machátova 345/3,
Slavonín, dle příloh č. 0223-18-P01 až č. 0223-18-P03.

27

Projekty "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti
2016-2017" a "2018-2019"- schválení podmínek realizace projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R08/18

schvaluje
a) podmínky realizace projektu: „Regionální stálá konference Zlínského kraje,
zajištění činnosti 2018-2019“ ve znění přílohy č. 0259-18-P02;
b) podmínky č. 3 realizace projektu: „Regionální stálá konference Zlínského kraje,
zajištění činnosti 2016-2017“ ve znění přílohy č. 0259-18-P04 a podmínky č. 4
realizace projektu: „Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti
2016-2017“ ve znění přílohy č. 0259-18-P06;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0073/2018, dle přílohy č. 0259-18-P07;
zmocňuje
Ing. Janu Koldovou, vedoucí oddělení absorpční kapacity Krajského úřadu
Zlínského kraje, aby elektronickým podpisem potvrdila souhlas s podmínkami
realizace projektu prostřednictvím portálu ISKP14+.

28

RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R08/18

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu RP0418 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0212-18-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle příloh č. 0212-18-P02 a č.
0212-18-P07;
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2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 021218-P02 a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz s těmito
subjekty dle příloh č. 0212-18-P02 a č. 0212-18-P08;
3. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu RP04-18 Podpora
ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0212-18-P03 z důvodu nízkého
bodového hodnocení;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0067/2018 dle přílohy č. 0212-18-P06.

29

RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R08/18

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-18 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0213-18-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č. 0213-18-P04 a č.
0213-18-P02;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-18 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji z důvodu uvedených v příloze č. 0213-18-P03.

30

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - obce
okresu Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje - okres Kroměříž dle přílohy č. 0211-18-P02.

31

Sociální služby - Individuální podpora 2018 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R08/18

schvaluje
1) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI
subjektům:
a) ProMancus, o. p. s., IČ 28621221, se sídlem Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava, ve
výši 30.000 Kč na projekt Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0219-18-P05;
b) Centrum pro rodinu Zlín z. s., IČ 48473936, se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín,
ve výši 60.000 Kč na projekt Středisko Family Point a Senior Point Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0219-18-P06;
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c) Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., IČ 22831738, se sídlem
Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava, ve výši 20.000 Kč na projekt Poradenská a
vzdělávací činnost SOS MaS, z. s., ve Zlínském kraji v roce 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0219-18-P07;
d) Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, se sídlem
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí, ve výši 20.000 Kč na projekt Kampaň
"Žijeme tu s vámi!" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace, dle přílohy č. 0219-18-P08;
2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje – sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI v roce 2018 v rámci SOC01-18 Programu na podporu sociálně
zdravotních aktivit dle přílohy č. 0219-18-P09, kterou se nahrazuje příloha č. 017618-P02 Smlouva o poskytnutí programové dotace - 2018 schválená usnesením
Rady Zlínského kraje č. 0183/R07/18.

32

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0218-18-P01.

33

Dodatek k Pověření, Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R08/18

schvaluje
Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, dle
přílohy č. 0216-18-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 č.
D/0255/2018/SOC mezi Zlínským krajem a poskytovatelem sociální služby IZAP
Slunečnice z. ú., IČ 48472042, sídlem třída Tomáše Bati 1276, Zlín, dle přílohy č.
0216-18-P03.
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Aktualizace přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2018" a přílohy
č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci přílohy č. 1 „Síť sociálních služeb“
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a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb" Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 dle příloh č. 0215-18-P02 až č. 0215-18-P03.
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Kultura KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R08/18

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-18, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0246-18-P03, v členění:
1. Římskokatolická farnost Jasenná, Jasenná 61, 763 13 Jasenná u Vizovic
IČ 48471674
ve výši 82.000 Kč
Obnova vstupního portálu kostela sv. Máří Magdaleny v Jasenné u Vizovic
2. Římskokatolická farnost Bílovice, Bílovice 42, 687 12 Bílovice
IČ 46257969
ve výši 150.000 Kč
Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Jana Křtitele v Bílovicích - závěrečná etapa
3. Marie Podstatzká, ***
***
ve výši 100.000 Kč
Oprava oken na Zámku Litenčice
4. Římskokatolická farnost Nedašov, Nedašov 72, 763 32 Nedašov
IČ 66599229
ve výši 132.000 Kč
Restaurování vitráží v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově - 1. etapa
5. Mgr. Radek Bryol, ***
***
ve výši 83.000 Kč
Babice u Kelče - zemědělská usedlost č. p. 7 - sanace kleneb a komína, obnova
oken a dveří
6. Římskokatolická farnost Branky, Branky 98, 756 45 Branky
IČ 48739685
ve výši 115.000 Kč
Vápencový kříž před kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie, Branky
7. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, 763 61 Napajedla
IČ 48471763
ve výši 151.000 Kč
Obnova oken a okenic na kostele sv. Jiljí v Pohořelicích
8. Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm
IČ 47997796
ve výši 150.000 Kč
Výmalba kostela Všech svatých
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9. Josef Jarka, ***
***
ve výši 200.000 Kč
Obnova sedlové střechy barokní sýpky zámku Uhřice
10. Římskokatolická farnost Nivnice, Náměstí Míru 178, 687 51 Nivnice
IČ 46256512
ve výši 180.000 Kč
Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Andělů Strážných
11. Josef Jarka, ***
***
ve výši 90.000 Kč
Rekonstrukce interiérových částí špaletových oken na zámku Uhřice
12. Římskokatolická farnost Ostrožská Nová Ves, Dědina 152, 687 22 Ostrožská
Nová Ves
IČ 46257977
ve výši 49.300 Kč
Kostel sv. Václava - oprava kamenných portálů a nátěr fasády bočního vstupu a
vstupních dveří
13. Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou,
Střítež nad Bečvou 120, 756 52 Střítež nad Bečvou
IČ 47658983
ve výši 68.400 Kč
Impregnace šindelové střešní krytiny kostela Českobratrské církve evangelické v
Rožnově pod Radhoštěm
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0246-18-P03 a č. 0246-18-P07;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-17, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0246-18-P05, v členění:
1. Římskokatolická farnost Dolní Bečva, Dolní Bečva 245, 756 55 Dolní Bečva
IČ 47997974
ve výši 175.220 Kč
II. etapa výměny oken v I. patře budovy fary Římskokatolické farnosti Dolní Bečva
2. Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5/3, 767 01
Kroměříž
IČ 65268831
ve výši 63.300 Kč
Restaurování zlaceného rámu a obrazu sv. Tekly
3. Mgr. Tomáš Chmela, ***
***
ve výši 191.700 Kč
Záchrana domkářského hospodářství ve Vysokém Poli, tzv. Zámečníkova chalupa
4. Ing. Libor Strakoš, ***, Ing. Marcela Strakošová, ***
***
ve výši 120.000 Kč
Výměna střešní krytiny na hospodářské budově příslušející k hájence Májová
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5. Martin Velísek, ***
IČ 65796969
ve výši 161.500 Kč
Oprava střechy Pivovaru Malenovice
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-18, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace
účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0246-18-P04, v členění:
1. Římskokatolická farnost Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČ 46257951
ve výši 300.000 Kč
Restaurování kazatelny v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí - 2. etapa
2. ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D., ***
***
ve výši 300.000 Kč
Žítková č. p. 29 - Kopaničářská Janúšova usedlost - Obnova souboru lidových
staveb, etapa č. 2
3. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173
ve výši 300.000 Kč
Hrad Lukov - Severní hradba, dolní úsek
4. Římskokatolická farnost Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín
IČ 48473626
ve výši 300.000 Kč
Oprava fasády kostela sv. Vojtěcha Slavičín - 2. a 3. etapa
5. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Štípa
IČ 48471712
ve výši 295.000 Kč
Obnova venkovních omítek kostelíka Panny Marie ve Štípě
6. Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
IČ 00290807
ve výši 260.000 Kč
Obnova objektu lidové architektury č. p. 302 - II. Etapa
7. Ing. Milan Pipal, ***
***
ve výši 300.000 Kč
Obnova fasády a repasování železných kazetových oken Válcového mlýna Šumice
81, (4. etapa, část 1.)
8. Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 123, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov
IČ 67026460
ve výši 300.000 Kč
Restaurování kazatelny v kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří
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9. Obec Návojná, Návojná 101, 763 32 Nedašov
IČ 00226220
ve výši 300.000 Kč
Oprava domu č. p. 4 v Návojné - 1. etapa
10. Římskokatolická farnost Bílavsko, Bílavsko 5, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ 47930471
ve výši 250.000 Kč
Restaurování nástěnných maleb v kostele v Bílavsku
11. Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ 00283819
ve výši 49.800 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Široká
12. Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČ 48471208
ve výši 300.000 Kč
Částečná obnova dlažby v kostele sv. Mikuláše
13. Římskokatolická farnost Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov
IČ 46308831
ve výši 279.000 Kč
Obnova fasády fary v Tlumačově
14. Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892
ve výši 73.400 Kč
Restaurování pamětního kříže na rozcestí ke hřbitovu v Kunovicích
15. Petra Goněcová, ***
***
ve výši 252.600 Kč
Oprava střešního pláště kovárny u č. p. 84, Kladná Žilín
16. Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ 00287351
ve výši 43.200 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
17. JUDr. Jaroslav Jakub Sviták, ***, Olga Svitáková, ***
***
ve výši 280.000 Kč
Obnova oken v přízemí západního křídla zámku Dřínov
18. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 00303712
ve výši 160.000 Kč
Obnova vnějších okenních výplní zámku v Brankách
19. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00291471
ve výši 49.000 Kč
Restaurování kamenného kříže na parcele č. 352 v k. ú. Sady
20. Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
IČ 00291463
ve výši 57.300 Kč
Restaurování sousoší Kalvárie na náměstí Svobody v Uherském Brodě
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a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0246-18-P04 a č. 0246-18-P07;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-18, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení
nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované
prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0246-18-P06, v členění:
1. Obec Podolí, Podolí 190, 686 04 Kunovice
IČ 00291242
ve výši 98.900 Kč
Restaurování kříže z roku 1890 v obci Podolí
2. Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová
IČ 00304476
ve výši 300.000 Kč
Klášter Zašová, Obnova rajského dvora, stavební úpravy - osazení nových oken a
dveří
3. Petra Kňourková, ***
***
ve výši 246 300 Kč
Výminek, Karolínka, Raťkov č. p. 285
4. Římskokatolická farnost Bratřejov, Bratřejov 117, 763 12 Vizovice
IČ 48471658
ve výši 281.400 Kč
Oprava střechy kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově u Vizovic, I. Etapa
5. Obec Pašovice, Pašovice 100, 687 56 Prakšice
IČ 00542326
ve výši 64.500 Kč
Restaurování památníku obětem I. sv. války v obci Pašovice
6. Římskokatolická farnost Bojkovice, Husova 62, 687 71 Bojkovice
IČ 46256431
ve výši 300.000 Kč
Sanace zdiva kostela sv. Vavřince v Bojkovicích
7. Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
IČ 00303836
ve výši 175.300 Kč
Obnova historické památky – Boží muka sv. Jana Sarkandera v obci HutiskoSolanec
8. Obec Drslavice, Drslavice 93, 687 33 Hradčovice
IČ 00360597
ve výši 200.000 Kč
Obnova Dolní kapličky v Drslavicích
9. Obec Křekov, Křekov 5, 766 01 Valašské Klobouky
IČ 46276041
ve výši 76.900 Kč
Restaurování pískovcového kříže v Křekově

34/43

R08/18

10. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem
IČ 00287113
ve výši 46.500 Kč
Oprava kaple v Hlinsku pod Hostýnem
11. Římskokatolická farnost Holešov, Nám. Dr. E. Beneše 40/13, 769 01 Holešov
IČ 47930217
ve výši 250.000 Kč
Oprava věže kaple sv. Martina v Holešově
12. Obec Bílovice, Bílovice 70, 687 12 Bílovice
IČ 00290793
ve výši 119.900 Kč
Restaurování piety v obci Bílovice
13. Obec Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
IČ 00283991
ve výši 51.000 Kč
Restaurování památníku k založení první republiky „Lev“ - Hvozdná.
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Programová podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R08/18

rozhodla
u Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU u
podporovaných opatření Individuální sportovní odvětví a Kolektivní sportovní odvětví
o krácení dotací ve výši 25 %;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU v členění dle přílohy č. 0247-18-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18-P14 a č. 0247-18P02b;
2) Programu MaS02-18 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL v
členění dle přílohy č. 0247-18-P06 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18-P15 a č. 0247-18-P03b;
3) Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. 0247-18-P07 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18-P16 a č. 0247-18-P04b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU z důvodu a v členění dle přílohy č. 0247-18-P08;
2) Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění dle přílohy č. 0247-18-P09;
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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 MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU v členění dle přílohy č. 0247-18-P10 a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18-P14 a č. 0247-18P02b;
2) Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. 0247-18-P11 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle vzoru v příloze č. 0247-18-P16 a č. 0247-18-P04b;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU z důvodu a v členění dle přílohy č. 0247-18-P12;
2) Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění dle přílohy č. 0247-18-P13.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R08/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0069/2018, dle přílohy č. 0238-18-P01.

38

Školství - vyřazení movitého majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R08/18

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, automobilu Škody
Felicia Combi GLXi, inventární číslo 400057, pořizovací cena 301.191 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1995, a to formou prodeje za cenu v čase a místě
obvyklou;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Františka Palackého
Valašské Meziříčí, IČ 00843369, elektrické pánve, inventární číslo 3220 ZP 61,
pořizovací cena 125.859 Kč, zůstatková cena k 01.03.2018 činí 29 Kč, rok pořízení
2001, a to formou ekologické likvidace;
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schvaluje
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0245-18P03;
b) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0245-18-P04.
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Školství - výroční zprávy o činnosti p. o. zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R08/18

bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2016-2017, dle příloh č. 0244-18-P003 až č. 0244-18-P101.
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Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2016-2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R08/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2016-2017, ve znění přílohy č.
0243-18-P02.
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Školství - konkursní řízení p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R08/18

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, dle přílohy č. 0240-18-P01;
vyjadřuje souhlas
1. s návrhem konkursní komise na vyřazení uchazeče *** z konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherský Brod, IČ
46254552, dle přílohy č. 0240-18-P03, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních
požadavků stanovených ve vyhlášení konkursu, dle přílohy č. 0240-18-P02;
2. s návrhem konkursní komise na vyřazení uchazeče *** z konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherské Hradiště, IČ
46254323, dle přílohy č. 0240-18-P04, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních
požadavků stanovených ve vyhlášení konkursu, dle přílohy č. 0240-18-P02.
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Školství - Ocenění žáků Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R08/18

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 17. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje 2018, dle
přílohy č. 0241-18-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0241-18-P02.
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Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R08/18

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů na Ocenění školních metodiků prevence Zlínského
kraje 2018 za kvalitní a přínosnou práci v oblasti prevence dle přílohy č. 0236-18P01;
2. nominační formulář dle přílohy č. 0236-18-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr školních metodiků prevence Zlínského kraje k ocenění
za kvalitní a přínosnou práci v oblasti prevence, dle přílohy č. 0236-18-P03.

44

Cílové odměny ředitelů školských příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R08/18

schvaluje
úkoly a částky cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací pro rok 2018, dle
přílohy č. 0235-18-P01.
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Zajištění komplexní systémové podpory hostované spisové služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R08/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování údržby a komplexní provozní podpory systému
hostované spisové služby pro zakládané a zřizované organizace Zlínského kraje
mezi Zlínským krajem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, dle přílohy č. 0249-18-P02.
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Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R08/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) projektem Svatá Ludmila 1100 let realizovaným spolkem SVATÁ LUDMILA 1100
LET, z. s. , se sídlem Za Lužinami 1084/33, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 04924479;
2) 6. ročníkem Vrchařské koruny Valaška pořádaným spolkem Vrchařská koruna
Valašska z. s., se sídlem Dolní Jasénka 750, 755 01 Vsetín, IČ 03543340;
3) seminářem "VČELÍ PASTVA pro přežití o rozvoj populací opylovatelů" pořádaným
SPOLKEM PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA, se sídlem č. p. 48, 331 44 Kožlany,
IČ 02662469;
4) 2. ročníkem Ondrášovy valašky pořádaným městem Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271,
příspěvkovou organizací Valašské muzeum v přírodě, se sídlem Palackého 147, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604, spolkem Folklorní sdružení JÁNOŠÍK
Brno, z. s., se sídlem Štefánikova 122/53A, Ponava, 602 00 Brno, IČ 65761707;
5) 22. ročníkem jezdeckých závodů v parkurovém skákání "O Pohár města
Kroměříže" pořádaným Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, se sídlem Na
Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832;
6) 2. ročníkem Evropského festivalu Route 66 pořádaným Agenturou Publikum s. r.
o., se sídlem Na Kopci 5350, 760 01 Zlín, IČ 26915715;
7) oslavou 80. výročí od založení SHD Bořenovice a 645 let od první písemné
zmínky o obci Bořenovice pořádanou obcí Bořenovice, se sídlem Bořenovice 36,
769 01 Holešov, IČ 00544523;
8) krajským kolem podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku pořádaným
společností Communa s. r. o., se sídlem Ovenecká 380/9, Holešovice, 170 00 Praha
7, IČ 27599264, v roce 2018;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad 20. ročníkem
krajského kola soutěže mladých včelařů "Zlatá včela" pořádaným Českým svazem
včelařů, z. s., základní organizace Uherské Hradiště, se sídlem Palackého náměstí
293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 70820287, a příspěvkovou organizací Dům dětí a
mládeže Uherské Hradiště, se sídlem J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 5089602, Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště;
c) 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 příspěvkovou
organizací 14I15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346;
2) 8. ročníkem benefiční akce "Jonáškovo zábavné odpoledne" pořádaným
Nadačním fondem "JONÁŠEK", se sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 28643755;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) nad charitativním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. pod názvem
"Muzikanti, hrajte aneb filharmonie pod širým nebem" pořádaným příspěvkovou
organizací 14I15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346;
2) mezinárodní soutěží O pohár hejtmana Zlínského kraje a primátora Města Zlín Zlínským tanečním festivalem v tanečním sportu pořádanou Tanečním klubem
FORTUNA Zlín z. s., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ 48472166;
3) krajským finále McDonald´s Cupu 2017/2018 pořádaným Asociací školních
sportovních klubů České republiky, z. s., se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín,
162 00 Praha, IČ 45773688, a Fotbalovou asociací České republiky, se sídlem
Diskařská 2341/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 00406741, v roce 2018;
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4) oceňování knihoven a knihovníků Zlínského kraje pořádanou Krajskou knihovnou
Františka Bartoše, příspěvkovou organizací, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 70947422;
e) záštitu náměstka hejtmana Josefa Zichy nad seminářem s názvem "Vize
energetické strategie 2030 ve Zlínském kraji" pořádaným Fakultou managementu a
ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČ70883521;
f) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) Krajským kolem Středoškolské odborné činnosti pořádaným Gymnáziem J. A.
Komenského a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod,
se sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757;
2) 3. Konferencí pedagogů volného času ve Zlínském kraji pořádanou příspěvkovou
organizací Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, se sídlem tř. Osvobození 168,
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 8677144;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní
dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ
45333378, v roce 2018;
b) rozpočtového opatření č. RZK/0081/2018 dle přílohy č. 0232-18-P08.
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RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R08/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2018, dle přílohy č. 0214-18-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových dotací v rámci programu
RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích jednotlivým subjektům, dle
přílohy č. 0214-18-P02, a uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0214-18-P02
a č. 0214-18-P03.
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Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R08/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., IČ 25076914, se sídlem Ke kurtům
382/5, Písnice, PSČ 142 00 Praha 4, ve výši 10.000 Kč na projekt Dítě v krizi a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0268-18-P20;
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2. Moto sport klub v AČR, IČ 01171844, se sídlem Slavomírova 1101, 686 03 Staré
Město, ve výši 100.000 Kč na akci XVI. Slovácký okruh a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P21;
3. Patrik Hetmer, datum narození ***1983, adresa *** Luhačovice, ve výši 40.000 Kč
na projekt Patrik Hetmer – alpské lyžování zrakově postižených sportovců a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0268-18-P22;
4. Okresní hospodářská komora Kroměříž, IČ 60730960, se sídlem Komenského
nám. 435, 767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na akci Seminář Celoživotního učení
Kroměříž 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 026818-P23;
5. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště, IČ
70932328, se sídlem Za Humny 1420, 688 01 Uherský Brod, ve výši 20.000 Kč na
akci Podpora reprezentace Zlínského kraje na Republikovém finále AŠSK ve florbale
v Praze a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0268-18-P24;
6. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442,
se sídlem tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice, ve výši 20.000 Kč na akci
Konference pedagogů volného času ve ZK a ČR a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P25;
7. AVZO TSČ ČR ZO Vizovice, p. s., IČ 22709070, se sídlem Razov 710, 763 12
Vizovice, ve výši 35.000 Kč na akci 43. ročník "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál
Josefa Sláčíka" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 0268-18-P26;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. Český volejbalový svaz, IČ 00540285, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha,
ve výši 275.000 Kč na akci Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U18 ve Zlíně a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0268-18-P27;
2. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, se sídlem Hradská 854,
760 01 Zlín, ve výši 150.000 Kč na projekt Činnost ZKO ČUS - SCS v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0268-18-P28;
3. Sokolská župa Komenského, IČ 16361083, se sídlem Sokolská 4427, 760 01 Zlín,
ve výši 150.000 Kč na akci Podpora XVI. Všesokolského sletu v Praze a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P29;
4. Drásal Team Holešov z. s., IČ 47935251, se sídlem Střelnice 208/47, 769 01
Holešov, ve výši 100.000 Kč na akci 25. ročník Bikemaratonu Drásal a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P30;
5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s., IČ 46956808, se sídlem Stonky 860,
686 01 Uherské Hradiště, ve výši 150.000 Kč na akci Atletické Mistrovství ČR
družstev mužů a žen na dráze a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P31;
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6. Českomoravský svaz hokejbalu, IČ 49626485, se sídlem Zátopkova 100/2, 160
17 Praha, ve výši 150.000 Kč na akci 2018 ISBHF Ball Hockey World Cup U16 a
Women´s U20 - Světový pohár v hokejbalu U16 a žen U20 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P32;
7. Spolek ZUŠKA?ZUŠKA!, IČ 04944429, se sídlem Štefánikova 2987, 760 01 Zlín,
ve výši 200.000 Kč na projekt Malí velcí herci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P33;
8. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, pobočný spolek, IČ 65823061, se sídlem
U Sokolovny 100, 760 01 Zlín, ve výši 90.000 Kč na akci Mistrovství Evropy v kolové
hráčů do 23 let (ME U23 kolová) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P34;
9. Post Bellum o. p. s., IČ 26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha,
ve výši 90.000 Kč na projekt Příběhy našich sousedů a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P35;
10. Berani Zlín, s. r. o., IČ 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve výši
2.000.000 Kč na projekt Individuální podpora ledního hokeje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P36;
11. Město Vsetín, IČ 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, ve výši
2.000.000 Kč na projekt Stavební úpravy stadionu Na Lapači - II. B etapa a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P37;
12. Petr Zouhar, datum narození ***1965, adresa Březnice ***, 760 01 Zlín, ve výši
50.000 Kč na projekt ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ - Natálie Zouharová a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0268-18-P38.
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností Stass,
a. s., Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R08/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. D/2039/2010/KŘHS
mezi Zlínským krajem a společností Stass, a. s., IČ 18811396, se sídlem J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0248-18-P01.

52

Veřejná zakázka "Expozice v 21. budově ve Zlíně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R08/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Expozice v 21. budově ve Zlíně“
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0230-18-P01 až č. 0230-18-P06;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Pavla Hošková, Ing.
František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Jan Hanus, a náhradníky: Mgr. Blanka
Bohunová, Petr Ruber, Martina Chovancová, DiS., Ing. Zlatomír Zambal;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Petr Kedra, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing. Pavla Hošková,
Mgr. Jan Hanus, Ing. arch. Martina Hovořáková, a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Ing. Jitka Václavíková, Martina Chovancová, DiS.,
Mgr. Blanka Bohunová, Ing. Zlatomír Zambal, Petr Ruber;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická
804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Expozice v 21. budově ve Zlíně" podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 023018-P07.
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Doprava - Pověření ŘSZK k příjmu finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R08/18

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
2018, 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. 0270-18-P02b a č.
0270-18-P02c.

Zlín 26. března 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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