R09/18
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 9. zasedání dne 09.04.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R09/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0320-18-P01.

2

Smlouva o výrobě a vysílání informačních pořadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R09/18

schvaluje
uzavření smlouvy o výrobě a vysílání informačních pořadů Rozhovor s... mezi
Zlínským krajem a společností Regionální televize CZ s. r. o., IČ 24141372, se
sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 dle přílohy č. 0285-18-P01.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1. o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k 28.02.2018
zobrazení v trendu 2016-2018 dle příloh č. 0295-18-P01 až č. 0295-18-P04;
2. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2017 k 31.12.2017 (předběžná data), dle přílohy č. 0295-18-P05;
3. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 28.02.2018, dle přílohy č. 0295-18-P06.

1/29

R09/18

4

Zdravotnictví - Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R09/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění prohlídek těl osob
zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle přílohy č. 0296-18-P01 až č. 0296-18-P09,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a následným
odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0296-18-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Karol Muránsky, Ing.
Helena Hořčicová, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Miluše Miklíková, Ing.
Klára Heinzová, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Karol
Muránsky, Ing. Helena Hořčicová, JUDr. Josef Valenta, Ing. Josef Sýkora, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Miluše Miklíková, Ing. Klára Heinzová, MUDr.
Dorián Pfeifer, MUDr. Anton Vaňo, Martina Chovancová, DiS.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi
Zlínským krajem, jako budoucím prodávajícím, a společností taneco, a. s., IČ
02721341, Horova 1016/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, jako budoucím
kupujícím, ve znění dle příloh č. 0288-18-P01 až č. 0288-18-P03 a č. 0288-18-P08,
za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) pro dílčí
akce projektu SPZ Holešov;
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem, jako
budoucím povinným, a společností taneco, a. s., IČ 02721341, Horova 1016/1, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, jako budoucím oprávněným, ve znění dle příloh
č. 0288-18-P10 a č. 0288-18-P12, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (návratné finanční výpomoci) pro dílčí akce projektu SPZ Holešov.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R09/18

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví či předpokládaném budoucím vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemku resp. části pozemků nově označeného jako pozemek p. č. 147/44, ostatní
plocha o výměře 12.310 m2, v katastrálním území Zahnašovice, obci Zahnašovice,
dle v příloze č. 0289-18-P03 přiloženého návrhu geometrického plánu č. 273034/2018 v katastrálním území Zahnašovice.
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Kultura - investiční akce - IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R09/18

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1182/3/090/067/04/16 - 03/03/18 na akci
„Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy" - IROP, dle přílohy č. 0281-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2018, dle příloh č. 0281-18-P02;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0281-18-P03;
4. odpisový plán investic na rok 2018 příspěvkové organizace Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0281-18-P04.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R09/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1369/150/09/17 - 01/03/18 na akci "SZŠ
Kroměříž - zateplení budovy školy" - OPŽP, dle přílohy č. 0290-18-P01;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1272/3/150/492/09/16 - 02/03/18 na akci "SŠ
COPT Kroměříž - Inovace laboratoří oboru Elektrotechnika a Elektrikář" dle přílohy
č. 0290-18-P02;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1388/150/11/17 - 01/03/18 na akci
"Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce zdravotechniky a
elektroinstalace" dle přílohy č. 0290-18-P03;
2. investiční záměr č. 1415/150/03/18 akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - odstranění havarijního stavu střechy", dle
přílohy č. 0290-18-P04;
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3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 029018-P05;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01
Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0290-18-P06;
b) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,
Nábělkova 539/3, Kroměříž, IČ 568945, dle přílohy č. 0290-18-P07;
c) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0290-18-P08;
5. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje 2018 příspěvkovým
organizacím:
a) Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ
00637939, ve výši 35.330.000 Kč, na přípravu a realizaci akce "SZŠ Kroměříž zateplení budovy školy" - OPŽP, dle přílohy č. 0290-18-P09;
b) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, se sídlem
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, ve výši 49.741 Kč na přípravu a
realizaci akce „SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a
Elektrikář“, dle přílohy č. 0290-18-P10;
6. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 1.417.000 Kč na 1.717.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00843393, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm odstranění havarijního stavu střechy", dle přílohy č. 0290-18-P11;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
6.083.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 171.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843393, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Rožnov pod
Radhoštěm - Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace", dle přílohy č. 029018-P12;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0089/2018, dle přílohy č. 0290-18-P13;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0091/2018, dle přílohy č. 0290-18-P14;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 23.191.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola
Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939, na přípravu a
realizaci akce "SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy" - OPŽP, dle přílohy č. 029018-P15;
b) ve výši 7.476.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3,767 01 Kroměříž, IČ
00568945, na akci „SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika
a Elektrikář“, dle přílohy 0290-18-P16;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace investiční akce "SZŠ a VOŠZ Vsetín rekonstrukce elektroinstalace" příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova
1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351.
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Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R09/18

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor mezi Římskokatolickou farností Valašské
Meziříčí, se sídlem Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 48739677 a
příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ
00843491, dle přílohy č. 0291-18-P01.

11

Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R09/18

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1370/170/09/17 – 01/03/18 na akci "Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u
budovy F", dle přílohy č. 0294-18-P01;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1271/3/170/209/09/16 - 03/03/18 na akci "Zdravotnická záchranná služba ZK vzdělávací a výcvikové středisko Zlín", dle přílohy č. 0294-18-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0086/2018, dle přílohy č. 0294-18-P03.
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Zdravotnictví - změna č. 1 plánu oprav a technického zhodnocení na majetku
Zlínského kraje pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a.s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R09/18

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2018 pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle
přílohy č. 0297-18-P03;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici stavby budova bez č. p./e. č. garáž,
jež je součástí pozemku p. č. st. 2823, zapsané v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568, vedeného
pro obec Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště, vedené pod
inventární číslem KUZLH000NIKM, dle přílohy č. 0297-18-P08;
schvaluje
a) investiční záměr na technické zhodnocení majetku Zlínského kraje č.
1421/170/03/18 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce obslužné
komunikace v areálu nemocnice. dle přílohy č. 0297-18-P05;
b) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Oprava komunikace a asfaltové
plochy a odstranění garáže na p. č. st. 2823" mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,
IČ 27660915, dle přílohy č. 0297-18-P06;
c) uzavření smlouvy na právo provést stavbu, na uvedení komunikací do
provozuschopného stavu (stavba na pozemcích p. č. 842/3, p. č. 383/1 a p. č. 383/16
ve vlastnictví ZK) mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E.
Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0297-18-P07;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0090/2018, dle přílohy č. 0297-17-P09.
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu financovaného z Integrovaného
regionálního operačního programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R09/18

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského
kraje" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle
příloh č. 0284-18-P01 a č. 0284-18-P02;
2. s realizací projektu "Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu
Zlínského kraje".
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Školství - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R09/18

schvaluje
1. projektový rámec projektu "KASKLO III", dle přílohy č. 0300-18-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372,
760 01 Zlín, IČ 00226319, dle příloh č. 0300-18-P02 a č. 0300-18-P03;
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3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín,
Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle příloh č. 0300-18-P06 a č. 030018-P07;
3. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz o 144.000 Kč na 325.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na přípravu a realizaci
akce „SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky
přírodovědných a zdravotnických oborů“, dle přílohy č. 0300-18-P04;
4. navýšení poskytnutí investičního příspěvku o 366.000 Kč na 1.145.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na přípravu a realizaci
akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“, dle
přílohy č. 0300-18-P08;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0088/2018, dle přílohy č. 0300-18-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit předložení žádosti o nenávratný finanční
příspěvek v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 za účelem
realizace projektu "KASKLO III" (P01), dále zajištění realizace projektu v souladu s
podmínkami Operačního programu Interreg V-A SR-ČR a spolufinancování projektu
Zlínským krajem ve výši 351.000 Kč, tj. ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů
příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí, IČ 00845060;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČ 00845060:
1. dopracovat projekt "KASKLO III" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č.
P01, do konečné podoby projektové žádosti a předložit žádost o poskytnutí podpory
z operačního programu Interreg V-A SR-ČR včetně všech povinných příloh v termínu
do 16.04.2018;
2. vypracovat a předložit krajskému úřadu investiční záměr na projekt "KASKLO III"
v termínu do 31.05. 2018.
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Veřejná zakázka "Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro
Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R09/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávka diskových polí a
koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0304-18-P01 až č. 0304-18-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martin
Kubín, Ing. Martin Prusenovský, a náhradníky: Martina Chovancová, Dis., RNDr. Ivo
Skrášek, Mgr. Šárka Vojkůvková;
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2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin
Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Martin Kubín, PhDr. Romana Habartová, Mgr. Radim
Nuc Dis. a náhradníky: Ing. Martin Prusenovský, Martina Chovancová, Dis., RNDr.
Ivo Skrášek, Ing. Andrea Šumberová, Mgr. Šárka Vojkůvková.
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Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových
organizací Zlínského kraje v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R09/18

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 0314-18-P02, na rok 2018, dle přílohy č. 0314-18-P03;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 0314-18-P02, na rok 2019 a 2020, dle
přílohy č. 0314-18-P03;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R09/18

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1221/3, ostatní plocha, v k. ú. Vigantice,
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 997-473/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.400 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 5193/1, p. č. 5193/46, p. č. 6764/2, vše
ostatní plocha, v k. ú. Hošťálková, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2189-R930/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;

8/29

R09/18

3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 8282/1, ostatní plocha, v k. ú. Velké
Karlovice, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2840874/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Teplárna Otrokovice a. s., se sídlem
Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČ 29290171, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení, umístění, provozování, kontrolu a údržbu rozvodů tepla, včetně obslužných
zařízení, tj. potrubních rozvodů na dodávky tepelné energie, včetně uzavíracích,
odkalovacích, vypouštěcích, odvzdušňovacích armatur, měřičů tepelné energie,
monitorovacího systému a přívodu NN k zařízení (dále vše jen „Energetické
zařízení“), v pozemku p. č. 1492/34, ostatní plocha, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- provádění na Energetickém zařízení úpravy za účelem jejich obnovy, výměny,
modernizace či zlepšení jejich výkonnosti, vč. odstranění a výkon práva vstupu,
spočívajícího v právu chůze a jízdy, oprávněného, vše za účelem provozování,
obsluhy, kontroly, údržby a obnovy a modernizace či zlepšení výkonnosti
Energetického zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.875 Kč + DPH;
5. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a ***, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0311-18-P03;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- elektrického konvektomatu s příslušenstvím, inv. č. 538-170B, rok pořízení 2003,
pořizovací cena 245.465 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R09/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2362/100, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
- p. č. 2362/101, ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
- p. č. 2362/102, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2362/45 geometrickým plánem č. 835135/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz;
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2. části kanalizační stoky K.1.4.1, dle přílohy č. 0315-18-P03,
v délce cca 14,18 bm, která začíná šachtou Š106 a končí šachtou Š107 v pozemku
p. č. 383/20 v k. ú. Uherské Hradiště. Šachta Š106 i šachta Š107 v pozemku p.č.
383/20 v k. ú. Uherské Hradiště jsou součástí předmětu převodu;
3. pozemků
- p. č. 2372/32, ostatní plocha, o výměře 59 m2,
- p. č. 2372/33, ostatní plocha, o výměře 375 m 2,
- p. č. 2372/34, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 2372/35, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 610 pro obec a k. ú. Všemina.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit úplatný převod nemovitých věcí včetně
veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 2002/36, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník, do
výlučného vlastnictví *** za kupní cenu v celkové výši 495 Kč;
2. pozemků
- p. č. 2002/35, ostatní plocha, o výměře 84 m2,
- p. č. 1643/2, orná půda, o výměře 32 m 2,
- p. č. 1646/3, orná půda, o výměře 26 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník, do výlučného vlastnictví
*** za kupní cenu v celkové výši 1.858 Kč;
3. pozemků
- p. č. st. 858, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 327 m 2, jehož součástí je stavba
č. p. 100,
- p. č. 836/12, ostatní plocha, o výměře 1047 m 2,
- p. č. 836/7, ostatní plocha, o výměře 249 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1454 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou, do výlučného vlastnictví Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí,
se sídlem Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47863561, za celkovou
kupní cenu 10.050.000 Kč, a to s tím, že nabyvatel nepřevede pozemky p. č. st. 858,
jehož součástí je stavba č. p. 100, p. č. 836/12 a p. č. 836/7 na třetí osobu po dobu
10 let od jejich nabytí do svého vlastnictví; v případě porušení této podmínky uhradí
Diakonie ČCE - středisko Valašské Meziříčí Zlínskému kraji částku ve výši 2.747.000
Kč rovnající se rozdílu mezi kupní cenou uhrazenou nabyvatelem a nejvyšší
nabídkou.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví
Zlínského kraje v očekávaných výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství bezúplatným převodem pozemku:
vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 1090/45, ostatní plocha, o výměře 954 m2,
zapsaného na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru, 760 01 Zlín,
IČ 00283924.

21

Sociální služby - změny plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R09/18

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0275-18-P02a až
č. 0275-18-P02b;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2018, dle přílohy č. 0275-18-P03.
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Doprava - Investiční záměry, změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R09/18

schvaluje
A) investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1396/110/01/18, k provedení díla „Silnice II/496:
Luhačovice", o celkových nákladech 11.177.000 Kč, dle příloh č. 0278-18-P02a až
č. 0278-18-P02c;
A2) investiční záměr č. 1416/110/03/18, k provedení díla „Silnice III/43728: Bystřice
pod Hostýnem, most ev. č. 43728-1", o celkových nákladech 11.437.000 Kč, dle
přílohy č. 0278-18-P03a a 0278-18-P03b;
B) dodatek k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č.
1328/110/04/17-03/03/18, k provedení díla „Silnice III/49714, MK Uh. Brod, OK",
o celkových nákladech 5.225.000 Kč, dle přílohy č. 0278-18-P04;
C) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle příloh č. 0278-18P05a a č. 0278-18-P05b;
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bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č.
0278-18-P06 a č. 0278-18-P07.
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Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R09/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0083/2018, dle přílohy č. 0279-18-P05.
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BESIP - Revize a aktualizace strategie bezpečnosti silničního provozu
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R09/18

schvaluje
uzavření smlouvy s dodavatelem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem
Líšeňská 2657/33a, PSČ 636 00, Brno - Líšeň, IČ 44994575, dle přílohy č. 0277-18P02.
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RP11-18 BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti BESIP schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu RP11-18 BESIP
Zlínského kraje:
1. investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1 a č. 2 obcím v členění dle přílohy č.
0280-18-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle příloh
č. 0280-18-P04a a č. 0280-18-P03;
2. neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu č. 3 subjektům v členění dle přílohy č.
0280-18-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle příloh
č. 0280-18-P04b a č. 0280-18-P03;
b) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Město Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,
do výše 160.000 Kč, současně však max. 47 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0280-18-P06;
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2. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17
Uherský Brod, do výše 60.000 Kč, současně však max. 38 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště u Základní
školy Na Výsluní v Uherském Brodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0280-18-P08;
3. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 499.000 Kč, současně však max. 35 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění aktivit BESIP ve
Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0280-18-P10;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci Programu RP11-18
BESIP Zlínského kraje v rámci dotačního titulu č. 3 subjektům v členění dle přílohy
č. 0280-18-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací dle
příloh č. 0280-18-P04b a č. 0280-18-P03;
b) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442,
se sídlem tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice, do výše 120.000 Kč, současně
však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění výuky
dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení dětského dopravního
hřiště v Otrokovicích, pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0280-18-P12;
2. Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ
75046440, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, do výše 75.000
Kč, současně však max. 32 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních
soutěží a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
0280-18-P14;
3. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, IČ
70435651, se sídlem Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště, do výše 20.000 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Podpora chodu a využívání dětského dopravního hřiště při ZŠ Uherské Hradiště,
Sportovní 777, p. o., a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0280-18-P16;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0084/2018 dle přílohy č. 0280-18-P17.
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Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. - poskytnutí individuální dotace na
festival "LEADERFEST 2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč, spolku Místní akční skupina Rožnovsko,
z.s., IČ 27034925, se sídlem Zašová 36, 756 51 na organizaci festivalu
LEADERFEST 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0317-18-P02.
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Soutěž Inovační firma Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R09/18

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zajištění organizace soutěže "Inovační firma Zlínského
kraje" mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum s. r. o.,
IČ 26963574, sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0318-18-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje realizovat v termínu do 30.11.2018
úkoly související s realizací soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, odsouhlasené
řídicím výborem pro přípravu a realizaci soutěže "Inovační firma Zlínského kraje".
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RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury - schválení dotací
dotačního titulu 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury v
členění dle přílohy č. 0271-18-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v přílohách č. 0271-18-P04 a č. 0271-18P03.
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RP02-18 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. Poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-18 Programu na
podporu obnovy venkova dle přílohy č. 0309-18-P02, v členění:
a) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 919.000 Kč, na projekt
18DT1/006 Revitalizace zámeckého nádvoří v Brankách;
2. Obec Karlovice, IČ 46276076, dotace ve výši 232.000 Kč, na projekt
18DT1/013 Modernizace místní komunikace v obci Karlovice;
3. Obec Březůvky, IČ 00283843, dotace ve výši 918.000 Kč, na projekt
18DT1/050 Březůvky – chodníky v úseku Centrum – Kaple, Obec Březůvky;
4. Obec Přílepy, IČ 00544531, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
18DT1/067 "Přílepy-pravostranný chodník podél silnice III/49011";
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5. Obec Korytná, IČ 00291030, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/070 Novostavba přírodního amfiteátru spojená s úpravou veřejného
prostranství;
6. Obec Loučka, IČ 00304069, dotace ve výši 139.000 Kč, na projekt RP0218DT1/096 Vícegenerační FIT hřiště Loučka;
7. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 637.000 Kč, na projekt RP0218DT1/004 Revitalizace veřejných ploch obce Sazovice - SO 202D - úprava místní
komunikace;
8. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 520.000 Kč, na projekt RP0218DT1/024 Revitalizace prostranství zbořeného zámečku Pepčín v k.ú.Drslavice;
9. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/031 Komunitní centrum Zlámanec;
10. Obec Police, IČ 00635804, dotace ve výši 981.000 Kč, na projekt RP0218DT1/032 Rekonstrukce chodníku v obci Police - II. etapa;
11. Obec Chvalnov - Lísky, IČ 00287270, dotace ve výši 735.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/059 Oprava hřbitovní zdi Chvalnov - lícová cihla;
12. Obec Šumice, IČ 00291404, dotace ve výši 315.000 Kč, na projekt RP0218DT1/008 Rozšíření dětského hřiště SKALKA Šumice;
13. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/010 Revitalizace veřejného prostranství Rudice střed;
14. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 955.000 Kč, na projekt RP0218DT1/020 Revitalizace veřejného prostranství u národní kulturní památky v obci
Velká Lhota;
15. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 637.000 Kč, na projekt RP0218DT1/029 Pozlovice - úprava veřejného prostranství u MŠ;
16. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/035 Rekonstrukce sportovního areálu Sokol v Kunovicích;
17. Obec Salaš, IČ 00362417, dotace ve výši 331.000 Kč, na projekt RP0218DT1/040 Dětské hřiště;
18. Obec Košíky, IČ 00542377, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/048 Víceúčelové hřiště Košíky;
19. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 919.000 Kč, na projekt RP0218DT1/051 Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice;
20. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 300.000 Kč, na projekt RP0218DT1/073 Okolí kaple Hostišová;
21. Obec Lužná, IČ 00304077, dotace ve výši 387.000 Kč, na projekt RP0218DT1/086 Regenerace veřejných prostranství v Lužné - hřiště u bytovky;
22. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 860.000 Kč, na projekt RP0218DT1/094 Rekonstrukce interiéru KD Provodov;
23. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 659.000 Kč, na projekt RP0218DT1/027 Komplexní úprava autobusových zastávek a přístřešků v obci Březnice;
24. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/045 Rekonstrukce opěrné zdi zpevněné plochy na p.č. 2017/3 k.ú. Rusava,
Oprava oplocení hřbitova;
25. Obec Podolí, IČ 00291242, dotace ve výši 994.000 Kč, na projekt RP0218DT1/080 Obnova objektu pro poskytování kulturních a volnočasových aktivit v
Podolí - Podolský ráj;
26. Obec Janová, IČ 00851841, dotace ve výši 996.000 Kč, na projekt RP0218DT1/011 Revitalizace hřbitova v Janové;
27. Obec LHOTA, IČ 00568635, dotace ve výši 427.000 Kč, na projekt RP0218DT1/014 Rekonstrukce místní komunikace navazující na silnici III. třídy v obci
Lhota;
28. Obec Loučka, IČ 00568643, dotace ve výši 67.000 Kč, na projekt RP0218DT1/016 Zřízení veřejné zeleně na návsi;
29. Obec Machová, IČ 00568651, dotace ve výši 183.000 Kč, na projekt RP0218DT1/017 KD Machová-výměna rozvodů a otopných těles;
30. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 620.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/021 Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u hřbitova ve
Starém Hrozenkově;
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31. Obec Ludslavice, IČ 00287466, dotace ve výši 624.000 Kč, na projekt RP0218DT1/022 Rekonstrukce a modernizace páteřního chodníku MK III. třídy k základní
a mateřské škole v Ludslavicích;
32. Obec Bařice-Velké Těšany, IČ 00287024, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na
projekt RP02-18DT1/033 "Modernizace šaten pro fotbalisty" Bařice-Velké Těšany,
Bařice;
33. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/037 Přístřešek v areálu hřiště a revitalizace veřejného prostranství;
34. Obec Choryně, IČ 00303844, dotace ve výši 770.000 Kč, na projekt RP0218DT1/043 Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ a MŠ v Choryni;
35. Obec Návojná, IČ 00226220, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/052 Rekonstrukce a modernizace MK č. 2cA Mlynisko v Návojné;
36. Obec Podhradí, IČ 48471798, dotace ve výši 523.000 Kč, na projekt RP0218DT1/061 Místní komunikace v obci Podhradí;
37. Obec Staré Hutě, IČ 00362476, dotace ve výši 685.000 Kč, na projekt RP0218DT1/063 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ STARÉ HUTĚ - etapa
2;
38. Obec Lutopecny, IČ 00287474, dotace ve výši 585.000 Kč, na projekt RP0218DT1/068 Šatny a sociální zařízení - dostavba a stavební úpravy - Lutopecny;
39. Obec Sehradice, IČ 00568724, dotace ve výši 405.000 Kč, na projekt RP0218DT1/078 Úprava ploch předprostoru OÚ Sehradice;
40. Obec Vážany, IČ 00542318, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/079 Rekonstrukce víceúčelového hřiště na parc. 362/15 a 362/31, Vážany;
41. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 374.000 Kč, na projekt RP0218DT1/087 Rozšíření zázemí víceúčelového sportovního areálu Rudimov;
42. Obec Trnava, IČ 00284581, dotace ve výši 631.000 Kč, na projekt RP0218DT1/089 Modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ Trnava;
43. Obec Hostějov, IČ 00362166, dotace ve výši 80.000 Kč, na projekt RP0218DT1/093 OPRAVA FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU A KULTURNÍHO DOMU V
HOSTĚJOVĚ - 2.etapa;
44. Obec Hvozdná, IČ 00283991, dotace ve výši 177.000 Kč, na projekt RP0218DT1/015 Cykloareál Hvozdná;
45. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 869.000 Kč, na projekt RP0218DT1/018 Rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov;
46. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 414.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/023 Rekonstrukce MK podél potoka u obecního úřadu;
47. Obec Zádveřice-Raková, IČ 00284718, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/036 Revitalizace obecního parku Zádveřice-Raková;
48. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 505.000 Kč, na projekt RP0218DT1/039 Revitalizace centra obce Drnovice 1.část- autobusová zastávka;
49. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/055 Revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II.
etapa - ulice ke kostelu;
50. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 582.000 Kč, na projekt RP0218DT1/056 Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov;
51. Obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dotace ve výši 476.000 Kč, na projekt RP0218DT1/097 Rekonstrukce parkového altánu (věže) na Kamelotu vč. obnovy veřejné
zeleně.;
52. Obec Sušice, IČ 00542261, dotace ve výši 162.000 Kč, na projekt RP0218DT1/101 Hřiště pro plážový volejbal;
53. Obec Březolupy, IČ 00290840, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/001 Statické zajištění oplocení hřbitova, Březolupy;
54. Obec Ratiboř, IČ 00304263, dotace ve výši 325.000 Kč, na projekt RP0218DT1/002 Úpravy centra obce Ratiboř;
55. Obec Jasenná, IČ 00284017, dotace ve výši 226.000 Kč, na projekt RP0218DT1/012 Revitalizace prostoru kolem sochy Portáše v Jasenné;
56. Obec Újezdec, IČ 00542288, dotace ve výši 287.000 Kč, na projekt RP0218DT1/019 Rekonstrukce soc. zařízení KD Újezdec;
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace s výše uvedenými
obcemi, dle příloh č. 0309-18-P04 a č. 0309-18-P02;
b) investiční dotace v rámci dotačního titulu č. 2:
1. Městys Polešovice, IČ 00291251, dotace ve výši 250.000 Kč, na projekt
18DT2/003 Návrh územního plánu Polešovice;
2. Obec Velehrad, IČ 00291536, dotace ve výši 170.000 Kč, na projekt
18DT2/006 Územní plán Velehrad 2019;
3. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 88.000 Kč, na projekt
18DT2/001 Změna Územního plánu č. 1 obce Hostišová;
4. Obec Loukov, IČ 00287440, dotace ve výši 118.000 Kč, na projekt
18DT2/007 Změna č. 1 Územního plánu Loukov;
5. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 105.000 Kč, na projekt
18DT2/009 Návrh změny územního plánu Vidče;
6. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 77.000 Kč, na projekt
18DT2/008 Návrh Územního plánu Nedašov - změna č. 1;
7. Obec Kudlovice, IČ 00291072, dotace ve výši 168.000 Kč, na projekt
18DT2/004 Návrh Územního plánu Kudlovice;
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace s výše uvedenými
obcemi, dle příloh č. 0309-18-P04 a č. 0309-18-P02;
c) neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu č. 1:
1. Městys Litenčice, IČ 00287431, dotace ve výši 279.000 Kč, na projekt RP0218DT1/026 Oprava sportovního areálu Litenčice;
2. Obec Oznice, IČ 00304140, dotace ve výši 587.000 Kč, na projekt RP0218DT1/044 Kulturní dům Oznice oprava sálu a zázemí;
3. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 156.000 Kč, na projekt RP0218DT1/095 Regenerace veřejné zeleně v Kaňovicích;
4. Obec Nítkovice, IČ 00544591, dotace ve výši 971.000 Kč, na projekt RP0218DT1/034 Rekonstrukce 1. PZ (suterenu) objektu bývalé školy Nítkovice;
5. Obec Nedašova Lhota, IČ 00226211, dotace ve výši 79.000 Kč, na projekt RP0218DT1/058 Oprava střechy obecního domu;
6. Obec Uhřice, IČ 00287857, dotace ve výši 521.000 Kč, na projekt RP0218DT1/088 Stavební úpravy hřbitova;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s výše
uvedenými obcemi, dle příloh č. 0309-18-P04 a č. 0309-18-P02;
II. Neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-18 Programu
na podporu obnovy venkova, z důvodů dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu věcného hodnocení ve vazbě na alokované prostředky Programu, dle
přílohy č. 0309-18-P03, v členění:
1. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 723.000 Kč, na projekt RP0218DT1/049 Tupesy, Za lékárnou, oprava místní komunikace;
2. Obec Valašská Polanka, IČ 00304361, dotace ve výši 428.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/057 Stavební úpravy šaten + sociálního zařízení TJ Sokol Valašská
Polanka;
3. Obec Ořechov, IČ 00542300, dotace ve výši 356.000 Kč, na projekt RP0218DT1/069 Rekonstrukce místní komunikace v ulici před rodinným domem č.p.1 Ořechov;
4. Obec Študlov, IČ 00304336, dotace ve výši 58.000 Kč, na projekt RP0218DT1/065 Kulturní dům Študlov - vnitřní úpravy;
5. Obec Nedakonice, IČ 00291153, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/082 Nedakonice-oprava místní komunikace c36;
6. Obec Poteč, IČ 00568694, dotace ve výši 193.000 Kč, na projekt RP0218DT1/085 Rekonstrukce chodníku "Podlání - Zastávka ČSAD" v Poteči;
7. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/091 Rekonstrukce vytápění a stropu kulturního domu v Komárně;
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8. Obec Částkov, IČ 00360392, dotace ve výši 278.000 Kč, na projekt RP0218DT1/092 Rekonstrukce sportovně, kulturně rekreačního areálu s dětským hřištěm
v Částkově;
9. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/098 Revitalizace objektu šatny TJ Doubravy;
10. Obec Pozděchov, IČ 00304204, dotace ve výši 109.000 Kč, na projekt RP0218DT1/100 Výměna topných těles KD Pozděchov;
11. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 574.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/003 Oprava plotu areálu fotbalového hřiště ve Francově Lhotě;
12. Obec Seninka, IČ 00635821, dotace ve výši 250.000 Kč, na projekt RP0218DT1/009 Rekonstrukce klubovny pro spolkovou činnost;
13. Obec Krhová, IČ 01265750, dotace ve výši 447.000 Kč, na projekt RP0218DT1/028 Komunikace ke hřbitovu a Pod Kameněm;
14. Obec Brusné, IČ 00287091, dotace ve výši 568.000 Kč, na projekt RP0218DT1/030 Rekonstrukce pódia Brusné;
15. Obec Horní Lideč, IČ 00303780, dotace ve výši 363.000 Kč, na projekt RP0218DT1/053 Oprava povrchu víceúčelového hřiště;
16. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/060 Sportovní areál, Horní Němčí;
17. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 149.000 Kč, na projekt RP0218DT1/062 Revitalizace středu obce Bratřejov;
18. Obec Slavkov pod Hostýnem, IČ 00287733, dotace ve výši 64.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/066 Akustické úpravy společenských místností.;
19. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt RP0218DT1/074 Rekonstrukce víceúčelového hřiště a zázemí;
20. Obec Martinice, IČ 00287482, dotace ve výši 912.000 Kč, na projekt RP0218DT1/084 Bezbariérové úpravy - 1.etapa;
21. Obec Vidče, IČ 00304433, dotace ve výši 712.000 Kč, na projekt RP0218DT1/090 Úpravy interiéru KD Vidče;
22. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt RP0218DT1/102 Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Křekově;
23. Obec Újezd, IČ 00284602, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/005 Újezd, rekonstrukce místní komunikace - Rybníčky;
24. Obec Komárov, IČ 00568597, dotace ve výši 225.000 Kč, na projekt RP0218DT1/007 "Obnova herních prvků v areálu zahrady MŠ Komárov";
25. Obec Horní Lhota, IČ 00568554, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/064 Revitalizace objektu č.p.155 v Horní Lhotě;
26. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/077 Obnova místní komunikace Pitínské paseky – 1. etapa;
27. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 601.000 Kč, na projekt RP0218DT1/081 Oprava střechy na budově pro organizace v Lidečku;
28. Městys Polešovice, IČ 00291251, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt RP0218DT1/025 Komunikace pro lokalitu Díly Polešovice;
29. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 231.000 Kč, na projekt RP0218DT1/047 Modernizace místní komunikace Pohořelice Uličky;
30. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, dotace ve výši 461.000 Kč, na projekt
RP02-18DT1/054 Modernizace místní komunikace C2-Za tratí Valašské Příkazy;
31. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 429.000 Kč, na projekt RP0218DT1/071 NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU;
32. Obec Chvalčov, IČ 00488895, dotace ve výši 245.000 Kč, na projekt RP0218DT1/038 Stavební úprava zpevněné plochy před restaurací U Králů v obci
Chvalčov;
33. Obec Rataje, IČ 00287679, dotace ve výši 714.000 Kč, na projekt RP0218DT1/076 Místní komunikace v obci Popovice p.č. 219;
34. Obec Kostelany, IČ 00287253, dotace ve výši 99.000 Kč, na projekt RP0218DT1/042 Sídelní zeleň Kostelany;
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schvaluje
Rozpočtové opatření č. RZK/0082/2018, dle přílohy č. 0309-18-P06.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. - dodatky
Smluv o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R09/18

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s:
1. ***Pláškem, trvalým pobytem ***Slavičín, datum narození ***1975, a to dle přílohy
č. 0308-18-P01;
2. ***Orságovou, trvalým pobytem ***Vsetín, datum narození ***1988, a to dle
přílohy č. 0308-18-P02;
3. ***Skřivánkovou, trvalým pobytem *** Zlín, datum narození ***1956, a to dle
přílohy č. 0308-18-P03.
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Veřejná zakázka "Revize plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
- návrh opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R09/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revize
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – návrh opatření ke zmírnění
negativních dopadů sucha", dle přílohy č. 0272-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele VODING HRANICE, spol. s r. o., se sídlem Zborovská 583,
Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 42866456;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem VODING HRANICE, spol. s r. o., se sídlem
Zborovská 583, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 42866456, dle přílohy č. 027218-P02.
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Zadání zpracování znaleckého posudku (AMP) - zrušení usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R09/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.09.2017 č. 0744/R23/17, kterým Rada
Zlínského kraje:
a) schválila:
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1. zadání zpracování znaleckého posudku společnosti AZET KONZULT – znalecký
ústav s. r. o., se sídlem Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín, IČ 29310652, k
určení výše škod způsobených v důsledku nařízení Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj SVS/2017/091405-Z zemědělským subjektům, v
celkové ceně do 50.000 Kč bez DPH;
2. poskytnutí bezúplatné a nevýhradní podlicence společnostem AGRODELTA s. r.
o., se sídlem Za Dvorem 305, Štípa, 763 14 Zlín, IČ 25582844, FYTOS CZ,
zemědělská obchodní, s. r. o., se sídlem Letiště 1876, 765 02 Otrokovice, IČ
25584073, PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s., se sídlem U Farmy 275, Kvítkovice, 765
02 Otrokovice, IČ 46979964, DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Zádveřice –
Raková 425, PSČ 763 12, IČ 46971483, k výkonu práva užít dílo - znalecký posudek
k určení výše škod způsobených v důsledku nařízení Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj SVS/2017/091405-Z;
b) uložila vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství zajistit v termínu do
11.12.2017 zpracování znaleckého posudku k určení výše škod způsobených v
důsledku nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj SVS/2017/091405-Z zemědělským subjektům.
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Sociální služby - zřízení poskytování sociální služby, úprava kapacity
stávající služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R09/18

schvaluje
1. zřízení sociální služby domovy se zvláštním režimem, poskytované v Domově pro
seniory Uherské Hradiště, organizační jednotce začleněné do Sociálních služeb
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, s kapacitou 32 lůžka, s
účinností od 01.05.2018;
2. snížení kapacity sociální služby domovy pro seniory, identifikátor služby 8332631,
poskytované v Domově pro seniory Uherské Hradiště, organizační jednotce
začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, ze 152 na 112 lůžek, s účinností od 01.05.2018.
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Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu; aktualizace
přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2018" a přílohy č. 3
"Dočasná síť soc. služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje soc. služeb
ve ZK pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb dle
přílohy č. 0274-18-P08 a aktualizaci Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2018 v
rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 dle
přílohy č. 0274-18-P09;
schvaluje
vzor Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Dočasnou
síť sociálních služeb (dále jen „Pověření“) dle přílohy č. 0274-18-P02;
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pověřuje
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 23.04.2018 schválí aktualizaci
Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje, níže uvedené poskytovatele
sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu:
a) NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Centrum
Archa, ID 8709161, dle příloh č. 0274-18-P02 a č. 0274-18-P03,
b) Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, odborné sociální
poradenství, Poradna pro rodinu, ID 7290495, dle přílohy č. 0274-18-P02 a č. 027418-P04,
c) Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, Terénní asistenční služba Vsetín, ID 9542194, dle příloh
č. 0274-18-P02 a č. 0274-18-P05,
d) Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, MOZAIKA, ID 7370148, dle příloh č. 0274-18-P02 a č. 0274-18-P06.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R09/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0085/2018, dle přílohy č. 0298-18-P01.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R09/18

bere na vědomí
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ00843547, a to:
a) počítačová síť, inventární číslo 5143, pořizovací cena 499.958 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok výroby 2003;
b) počítač, inventární číslo 5062, pořizovací cena 113.989 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
rok výroby 2003;
c) konvektomat CED 110, inventární číslo 4017, pořizovací cena 237.878 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1994.
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Školství - konkursní řízení p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R09/18

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČ 70842884,
dle přílohy č. 0299-18-P02;
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schvaluje
vyhlášení konkursů, dle přílohy č. 0299-18-P03, na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456;
2. Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČ
70842884;
vyjadřuje souhlas
1. s návrhem konkursní komise na vyřazení uchazeče *** z konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy F. X. Richtera, IČ
63414937, dle přílohy č. 0299-18-P05, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních
požadavků stanovených ve vyhlášení konkursu, dle přílohy č. 0299-18-P04;
2. s návrhem konkursní komise na vyřazení uchazeče ***z konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0299-18-P06, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních
požadavků stanovených ve vyhlášení konkursu, dle přílohy č. 0299-18-P04;
3. s návrhem konkursní komise na vyřazení uchazečky *** z konkursního řízení na
pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova Kroměříž, IČ 63458691, dle
přílohy č. 0299-18-P07, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků
stanovených ve vyhlášení konkursu, dle přílohy č. 0299-18-P04.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R09/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 100.000 Kč spolku "Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových
kurzů", IČ 26633221, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, na realizaci akce
Akademie Václava Hudečka v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P02;
2. ve výši 100.000 Kč spolku Malovaný kraj, z. s., IČ 27010511, se sídlem 17.
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, na vydání národopisného a vlastivědného
časopisu Malovaný kraj v roce 2018 – č. 1/2018 a č. 2/2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P03;
3. ve výši 120.000 Kč příspěvkové organizaci Klub sportu a kultury Vlčnov, IČ
60371587, se sídlem Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov, na realizaci akce Jízda králů ve
Vlčnově 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0302-18-P04;
4. ve výši 150.000 Kč spolku Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., IČ 62831585, se
sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, na realizaci akce Mezinárodní dětský
folklorní festival Kunovské léto v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P05;
5. ve výši 80.000 Kč obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice,
IČ 29188172, se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, na realizaci
akce Festival Janáček a Luhačovice 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P06;
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6. ve výši 80.000 Kč spolku JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., IČ 22830260, se sídlem
Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, na realizaci akce Medzinárodný festival
slovenského folklóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT v roce 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P07;
7. ve výši 150.000 Kč společnosti s ručením omezeným Mezinárodní filmový festival
Praha - FEBIOFEST, IČ 26721546, se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha 1, na
realizaci akce 25. Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest 2018 - Regionální
ozvěny Zlín a Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0302-18-P08;
8. ve výši 80.000 Kč spolku Collegium musicale, z. s., IČ 6564160, se sídlem
náměstí Míru 350/2a, 760 01 Kroměříž, na realizaci akce Letní hudební akademie
Kroměříž a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0302-18-P09;
9. ve výši 70.000 Kč spolku Společnost pro kulturu obce Strání, z. s, IČ 62831895,
Na kopci 216, 687 65 Strání, na realizaci akce 31. masopustní festival Fašank a
uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18P10;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 2.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci Zlín Film Festivalu - Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P11;
2. ve výši 800.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČ 61387550,
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce Letní filmová škola
Uherské Hradiště v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0302-18-P12;
3. ve výši 120.000 Kč, městu Kunovice, IČ 567892, se sídlem nám. Svobody 361,
686 04 Kunovice, na realizaci akce Jízda králů Kunovice 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0302-18-P13;
4. ve výši 100.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Letní škola
barokní hudby 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0302-18-P14.
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KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z KUL04-18 Program
na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v členění:
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1. Evolution Films, s. r. o., Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, IČ 27563481
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
TvMiniUni a Zloděj otázek
2. 8 Heads Productions, s. r. o., Bílkova 868/10, 110 00 Praha 1, IČ 29025346,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Smečka
3. IS Produkce, s. r. o., Moravní 958, 765 02 Otrokovice, IČ 28315707,
ve výši 964.000 Kč na projekt:
Úsměvy smutných mužů
4. Xova Film, s. r. o., Sudoměřská 893/52, 130 00 Praha 3, IČ 2807271,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Erhart
5. Filmové ateliéry, s. r. o., Filmová 174, 760 01 Zlín, IČ 27672786,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Malí velcí detektivové
6. Wallachia, z. s., Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 70641846,
ve výši 1.036.000 Kč na projekt:
Největší dar
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými společnostmi dle příloh č.
0303-18-P03 a č. 0303-18-P05;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2018 z KUL0418 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení
nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované
prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0303-18-P04:
1. Lucky Man Films, s. r. o., Perlová 1020/8, 110 00 Praha, IČ 25778447,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Zátopek
2. CINEBONBON, s. r. o., Erbenova 5, 602 00 Brno, IČ 05047358,
ve výši 250.000 Kč na projekt:
Lovci starožitností
3. Libuše Rudinská, Matějkova 2123/11, 190 00 Praha 9, IČ 76155579,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt:
Trumpová se vrací do Zlína
4. Jan Jurka - Bohemia Film Int., Golfová 13/938, 102 00 Praha 10, IČ 49633252,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Eliška a svět fantazie
5. Alfedus spol. s r. o./Marek Dobeš, Pod Kavalírkou 231/41, 150 00 Praha 5, IČ
25685287,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
40ka na krku
6. Czech Film, s. r. o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČ 24215911,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Tichý společník
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7. Piranha Film, s. r. o., Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČ 26904951,
ve výši 700.000 Kč na projekt:
Civilizace - seriál
8. Piranha Film, s. r. o., Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČ 26904951,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Civilizace - film
9. MAUR Film, s. r. o., Konvitská 1055/7, 110 00 Praha 1, IČ 27075508,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt:
Fany byla při tom
10. Bio Illusion, s. r. o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČ 62908049,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt:
Případ mrtvého nebožtíka
11. Bio Illusion, s. r. o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČ 62908049,
ve výši 2.500.000 Kč na projekt:
Živá voda
12. Kudlovské ateliéry, o. p. s., Tečovice 349, 763 02 Tečovice, IČ 02350998,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt:
Dana a Emil Zátopkovi (animovaný dokument - první díl)
13. Post Bellum, o. p. s., Štěpánská 704/36 110 00 Praha 1, IČ 26548526,
ve výši 276.000 Kč na projekt:
Zapomenutý odpor
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R09/18

stanovuje
a) s účinností od 01.03.2018 plat zástupkyni statutárního orgánu Domu sociálních
služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0283-18-P01;
b) s účinností od 01.05.2018 plat:
1. ředitelce Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
dle přílohy č. 0283-18-P02;
2. řediteli Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č. 0283-18-P03.
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Smlouva o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R09/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET mezi Zlínským
krajem a společností CESNET, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem
Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ 63839172, dle příloh č. 0306-18-P02 a č. 030618-P03.
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Směrnice SM/82/01/18 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R09/18

schvaluje
směrnici SM/82/01/18 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů, dle přílohy č.
0305-18-P01.
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Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R09/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) pietním aktem k 73. výročí vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice, č.
p. 113, 763 25 Drnovice, IČ 00557889;
2) akcí „Soutěžní den IZS“ pořádanou obcí Popovice, č. p 303, 686 04 Popovice, IČ
00291269, a Amfíkem Bukovina Popovice, p. o., se sídlem č. p. 379, 686 04
Popovice, IČ 71294953;
3) 5. ročníkem multižánrového festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!“ pořádaným Spolkem
ZUŠKA?ZUŠKA!, se sídlem Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín, IČ 04944429;
4) 9. ročníkem projektu „Noc kostelů 2018“ pořádaným Arcibiskupstvím
olomouckým, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ 00445151;
5) 12. ročníkem mezinárodního turnaje dětských domovů v házené pořádaným
Dětským domovem Zašová, se sídlem č. p. 172, 756 51 Zašová, IČ 60990597;
6) turnajem „O Putovní pohár hejtmana Zlínského kraje“ pořádaným spolkem Golf
Club Lázně Kostelec u Zlína, spolek, se sídlem Lázně 493, Kostelec, 763 14 Zlín, IČ
26614979;
7) Chovatelským dnem ZH Tlumačov 2018 pořádaným Zemským hřebčincem
Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov, IČ 71294571;
8) 5. ročníkem mezinárodního kulturního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY
2018 pořádaným spolkem Slovanská unie z. s., se sídlem Lohniského 853/8,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ 48133396;
9) 58. ročníkem Kopaničářských slavností pořádaným obcí Starý Hrozenkov, č. p. 3,
687 74 Starý Hrozenkov, IČ 00291331;
10) akcí „Pouť rodin ke sv. Zdislavě“ pořádanou spolkem Rodina sv. Zdislavy, z. s.,
se sídlem Solanec pod Soláněm 395, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 65469623;
11) mezinárodní vědeckou konferencí „Cyrilometodějská tradice v novodobých
československých dějinách“ pořádanou Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a
Metoděje, z. s. p. o., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad 12. ročníkem odborné
konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám pořádanou Charitou
Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, IČ 18189750;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad 13. ročníkem
Mezinárodní soutěže dovednosti mladých grafiků pořádaným Střední průmyslovou
školou polytechnickou – Centrem odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV
2528, 760 01 Zlín, IC 14450500;
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schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 20.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755;
2) ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní
Morava, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ
28618734;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 25.000
Kč Klubu výsadkových veteránů Holešov zapsanému spolku, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČ 26581981, na činnost spolku v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0293-18-P06.

45

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. František Dvořáček, bytem ***;
2. Ing. Bronislav Fuksa, bytem ***
3. Ing. Pavel Karhan, bytem ***
4. Magda Krejčí, bytem ***
5. Ing. Miroslava Motyčková, bytem ***
6. RSDr. Jaroslav Procházka, bytem ***
7. Mgr. Ivo Lapčík, bytem ***
8. Michaela Slavíčková, bytem ***
9. Ing. Jan Škopík, bytem ***
10. Ivo Vaicenbacher, bytem ***
11. Bc. Jitka Víchová, MBA, bytem ***
12. Milena Vyroubalová, bytem ***
13. Ing. Dagmar Zavadilová, bytem ***
b) vzít na vědomí návrhy kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Brně:
1. Lenka Karhanová, bytem ***
2. Ing. Petr Venený, bytem ***

46

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - schválení
dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R09/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 100.000 Kč Agentuře Publikum s. r. o., se sídlem Na Kopci 5350, 760 01
Zlín, IČ 26915715, na pořádání II. Evropského festivalu Route 66 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0322-18-P02;
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2) ve výši 10.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, na realizaci projektu Život není zebra 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0322-18-P04.

47

Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje a poskytování
příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R09/18

ruší
směrnici SM/11 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným
členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2018;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, příspěvku na
podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci
uvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje ze Zaměstnaneckého fondu
Zlínského kraje s účinností od 01.05.2018 dle přílohy č. 0307-18-P02;
2.směrnici SM/83/01/18 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu
uvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2018 dle přílohy č. 0307-18P02;
3. Statut ST/01/04/18 - Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje s
účinností od 01.05.2018 dle přílohy č. 0307-18-P03.

48

Společný nákup automobilů - smlouva o společném postupu zadavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R09/18

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky
"Nákup automobilů 2018" dle přílohy č. 0287-18-P01.

49

Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R09/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0092/2018 dle přílohy č. 0323-18-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit individuální dotaci ve výši 500.000 Kč pro ČR
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ
70887306, na pořízení vyšetřovacího automobilu s pohonem 4x4 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0323-18-P02.

50

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
23.04.2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R09/18

schvaluje
návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
23.04.2018, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0324-18-P02.

51

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2018, dle
přílohy č. 0316-18-P02.

52

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018 - II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R09/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 1.500.000 Kč, spolku Czech
Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u
Valašského Meziříčí na realizaci akce Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0325-18P02.

Zlín 9. dubna 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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