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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 14. zasedání dne 04.06.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R14/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0513-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0171/R07/18 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Revitalizace
Baťova mrakodrapu" v souladu s investičním záměrem, dle přílohy č. 0184-18-P01,
do konečné podoby žádosti o podporu na projekt z Integrovaného regionálního
operačního programu včetně všech povinných příloh v termínu do 31.05.2018;“ - na
termín plnění 18.06.2018;
2. usnesení č. 0171/R07/18 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Revitalizace Baťova
mrakodrapu" v termínu do 31.05.2018.“ - na termín plnění 18.06.2018;
3. usnesení č. 0257/R09/18 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí, IČ 00845060, vypracovat a předložit krajskému úřadu investiční záměr na
projekt "KASKLO III" v termínu do 31.05. 2018.“ - na termín plnění 18.06.2018.

2

Rámec programu RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP12-19 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje dle přílohy č. 0466-18-P01.
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3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R14/18

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 individuálních účelových investičních dotací na nákup nové
požární techniky - cisternových automobilových stříkaček níže uvedeným obcím:
1. ve výši 500.000 Kč, městys Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov č. p.
454, IČ 00304131,
2. ve výši 500.000 Kč, městys Osvětimany, se sídlem Osvětimany č. p. 350, IČ
00291218,
3. ve výši 500.000 Kč, obec Strání, se sídlem Na Kopci č. p. 321, IČ 00291340,
4. ve výši 500.000 Kč, obec Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov č. p. 19, IČ
00284637,
5. ve výši 500.000 Kč, obec Zádveřice - Raková, se sídlem č. p. 460, IČ 00284718
a uzavření veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 0468-18-P01.

4

Vrbětice - rozpočtové opatření, smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R14/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0118/2018 dle přílohy č. 0474-18-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za
poskytnutí věcné a osobní pomoci mezi Zlínským krajem a Vojenským technickým
ústavem, s. p., IČ 24272523, se sídlem Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, dle
přílohy č. 0474-18-P03.

5

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R14/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 0476-18-P01, v Krajské
nemocnici Tomáše Bati, a. s.
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6

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, zánik funkce předsedy Výboru pro vnější
vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Stanislava Blahy, v souvislosti s jeho
odstoupením z funkce člena Zastupitelstva Zlínského kraje podle ustanovení § 48
odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.04.2018,
2. odvolat v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Zdeňka Pánka z funkce člena Výboru
pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje, ke dni 25.06.2018,
3. zvolit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 76 odst. 2
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Zdeňka Pánka
do funkce předsedy Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje, v
souvislosti se vznikem jeho mandátu člena Zastupitelstva Zlínského kraje podle
ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 26.06.2018,
4. zvolit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Stanislava Blahu do funkce člena Výboru
pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje, ke dni 26.06.2018.

7

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R14/18

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. Magda Krejčí, bytem ***;
4. Ing. Miroslava Motyčková, bytem ***;
5. Mgr. Ivo Lapčík, bytem ***;
6. Michaela Slavíčková, bytem ***;
7. Ivo Vaicenbacher, bytem ***;
8. Bc. Jitka Víchová, MBA, bytem ***;
9. Milena Vyroubalová, bytem ***;
10. Ing. Dagmar Zavadilová, bytem ***;
11. Josef Bartošek, bytem ***;
12. Stanislava Garžíková, bytem ***;
13. Bc. Lenka Hrdinová, DiS., bytem ***;
14. Ludmila Hřeben Štaudnerová, bytem ***;
15. Mgr. Jaroslav Jurák, bytem ***;
16. Ing. Jiří Konečný, Ph.D., bytem ***;
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17. Antonín Koníček, bytem ***;
18. Ing. Milan Lukeš, bytem ***;
19. Ing. Jiří Stodůlka, bytem ***;
b) vzít na vědomí návrhy kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Brně:
1. Lenka Karhanová, bytem ***;
2. Ing. Zdeněk Novák, bytem ***.

8

Podání projektové žádosti kraje o poskytnutí dotace z "Dotačního programu
na podporu samosprávy v oblasti stárnutí" v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R14/18

souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zlínského kraje "Aktivní senioři ve
Zlínském kraji 2018", do Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v
oblasti stárnutí na rok 2018, MPSV ČR dle přílohy č. 0452-18-P02;
pověřuje
Michaelu Blahovou, členku Rady Zlínského kraje, podepsáním a podáním žádosti o
poskytnutí dotace na projekt Zlínského kraje "Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018",
do Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok
2018, MPSV ČR dle přílohy č. 0452-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0127/2018 dle přílohy č. 0452-18-P03.

9

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - zařazení akcí
do SDP, investiční záměry, změna č. 2 Plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R14/18

schvaluje
1. zařazení následujících akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje na období 2018-2023, dle přílohy č. 0480-18-P01:
a) ZZS ZK – digitální rádiová komunikace s LZS sousedních krajů;
b) ZZS ZK – dýchací přístroje;
2. investiční záměry na akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137:
a) IZ č. 1430/170/04/18 na akci "ZZS ZK – digitální rádiová komunikace s LZS
sousedních krajů" o celkových nákladech 1.496.000 Kč, dle přílohy č. 0480-18-P02;
b) IZ č. 1432/170/05/18 na akci "ZZS ZK – dýchací přístroje" o celkových nákladech
3.005.000 Kč, dle přílohy č. 0480-18-P03;
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3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle
přílohy č. 0480-18-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením následujících akcí:
1) "ZZS ZK – digitální rádiová komunikace s LZS sousedních krajů";
2) "ZZS ZK - dýchací přístroje".

10

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 19
ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, dle přílohy č. 0479-18-P02.

11

Veřejná zakázka "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R14/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy vstupu do
21. budovy“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0472-18-P01
až č. 0472-18-P08, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
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;
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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 "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy" podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 047218-P09.

12

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R14/18

schvaluje
1. zařazení nové investiční akce s názvem "SŠ – COPt Uherský Brod – vybudování
nových učeben" do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0469-18-P01;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1435/150/05/18 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - stavební úpravy pro
učebnu informatiky", dle přílohy č. 0469-18-P02;
b) č. 1436/150/05/18 na akci "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební
úpravy - 3. etapa", dle přílohy č. 0469-18-P03;
c) č. 1437/150/05/18 na akci "SZŠ Kroměříž - rekonstrukce slaboproudých rozvodů",
dle přílohy č. 0469-18-P04;
d) č. 1438/150/05/18 na akci "SZŠ a VOŠZ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace",
dle přílohy č. 0469-18-P05;
e) č. 1434/150/05/18 na akci "SŠ – COPt Uherský Brod – vybudování nových
učeben", dle přílohy č. 0469-18-P06;
3. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1312/150/04/17 – 02/05/18 na akci "SZŠ a
VOŠZ Zlín – Rekonstrukce výměníkové stanice DM", dle přílohy č. 0469-18-P07;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1345/150/05/17 – 02/05/18 na akci "SPŠ
polytechnická – COP Zlín – Zřízení strojírensko-plastikářských dílen" - IROP, dle
přílohy č. 0469-18-P08;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 4 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0469-18P09;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž,
Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČ 70844534, dle přílohy č. 0469-18-P10;
c) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž,
Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0469-18-P11;
d) změna č. 2 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola s Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755
01 Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 0469-18-P12;
e) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, dle
přílohy č. 0469-18-P13;
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f) změna č. 2 pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, dle
přílohy č. 0469-18-P14;
g) změna č. 3 pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická
- Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle
přílohy č. 0469-18-P15;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
390.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 1.100.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ
61716707, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Valašské Klobouky – stavební
úpravy pro učebnu informatiky", dle přílohy č. 0469-18-P16;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
4.883.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 4.007.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1, 767 01
Kroměříž, IČ 70844534, na přípravu a realizaci akce "Konzervatoř P. J.
Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy – 3.etapa", dle přílohy č. 0469-18-P17;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
6.345.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola Kroměříž,
Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939, na přípravu a realizaci akce
"SZŠ Kroměříž – rekonstrukce slaboproudých rozvodů", dle přílohy č. 0469-18-P18;
8. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
1.186.000 Kč a příspěvku na provoz ve výši 4.843.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola s Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, na
přípravu a realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace", dle
přílohy č. 0469-18-P19;
9. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku o 2.936.000 Kč, z celkové výše
1.145.000 Kč na celkovou částku 4.081.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad
Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na přípravu a realizaci akce „SPŠ
polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“, dle přílohy č.
0469-18-P20;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod,
se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, k posílení jejího fondu
investic ve výši 50.000 Kč, dle přílohy č. 0469-18-P21;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením
projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje:
a) příspěvkovou organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, na akci
"Gymnázium Valašské Klobouky - stavební úpravy pro učebnu informatiky";
b) příspěvkovou organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ
70844534, na akci "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy –
3. etapa";
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c) příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, na
akci "SZŠ Kroměříž – rekonstrukce slaboproudých rozvodů";
d) příspěvkovou organizaci Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola s
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, na akci "SZŠ a VOŠZ Vsetín
– rekonstrukce elektroinstalace";
e) příspěvkovou organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, na akci "SŠ –
COPt Uherský Brod – vybudování nových učeben“;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 18.123.000 Kč na 3.000.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné
přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na přípravu
a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských
dílen“, dle přílohy č. 0469-18-P22.

13

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R14/18

souhlasí
s uzavřením:
1. smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi
Zlínského kraje: Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod,
příspěvková organizace, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ
14450437, a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, příspěvková organizace, se sídlem J. A.
Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0470-18-P01,
2. smlouvy o nájmu nemovitého majetku mezi příspěvkovou organizací Zlínského
kraje: Střední průmyslovou školou Otrokovice, příspěvková organizace, se sídlem tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, a Dopravní společností ZlínOtrokovice, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ 60730153, dle
přílohy č. 0470-18-P02.

14

Zdravotnictví - UH nemocnice - dodatek smlouvy o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R14/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci akce "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekty 2. etapa", dle přílohy č. 0477-18-P01, mezi
objednateli Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí, a zhotovitelem
„Společností UHN 2. etapa“ zastoupenou společníky:
- vedoucí společník GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III, IČ 28169522,
- společník Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 28315669.
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15

SPZ Holešov - Smluvní vztahy s Industry Servis ZK, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R14/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o sezónní údržbě Strategické průmyslové zóny Holešov mezi
Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČ 63080303, dle příloh č. 0512-18-P01 až č. 0512-18-P04.

16

RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP16-18 Stipendijní
program pro zdravotnické obory dle přílohy č. 0467-18-P02;
schvaluje
Program RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0467-18-P03 a č. 046718-P04, a to za podmínky schválení Rámce programu RP16-18 Stipendijní program
pro zdravotnické obory Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP1618 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle přílohy č. 0467-18-P05.

18

Individuální dotace na obnovu dětského dopravního hřiště Zlín-Malenovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje Centru služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 2.267.232 Kč, současně však
max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Rekonstrukce DDH
Zlín Malenovice" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0463-18-P02.
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19

Region Bílé Karpaty - dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
D/1944/2017/STR uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob Region Bílé
Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, ve znění
přílohy č. 0511-18-P03.

20

Energetická agentura Zlínského kraje - jmenování členů orgánů společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R14/18

jmenuje
1.*** do funkce člena správní rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje,
o. p. s., IČ 27688313, s účinností ke dni 02.07.2018, dle přílohy č. 0450-18-P01;
2. paní Margitu Balaštíkovou, Ing. Pavla Pustějovského, pana Josefa Zichu do
funkce člena/členky dozorčí rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje,
o. p. s., IČ 2768831, s účinností ke dni 02.07.2018, dle přílohy č. 0450-18-P01.

21

Dotace v oblasti kultury - Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., ZOO a
zámek Zlín-Lešná

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2433/2017/STR
uzavřené mezi Zlínským krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ
27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k
navýšení neinvestiční dotace na osobní náklady o 1.955.000 Kč na celkovou částku
25.605.000 Kč, dle přílohy č. 0489-18-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 10.000.000 Kč na
realizaci projektu "Oprava střechy zámku Lešná", organizaci ZOO a zámek ZlínLešná, příspěvková organizace, IČ 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0489-18P05.
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22

Dotace v cestovním ruchu - dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0143/2018/STR
uzavřené s organizací Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se
sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, kterým dochází k navýšení dotace o částku
50.000 Kč, ve znění přílohy č. 0501-18-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1969/2018/STR
uzavřené s organizací Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, se sídlem
Osvobození 25, 763 21 Slavičín, kterým dochází k navýšení dotace o částku 50.000
Kč, ve znění přílohy č. 0501-18-P04;
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1870/2018/STR
uzavřené s organizací Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ
68731841, se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště, kterým
dochází k navýšení dotace o částku 50.000 Kč, ve znění přílohy č. 0501-18-P06;
4. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0311/2018/STR
uzavřené s organizací KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČ
60575654, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, kterým dochází k
navýšení dotace o částku 50.000 Kč, ve znění přílohy č. 0501-18-P08;
5. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě
dotace kraje č. D/2460/2017/STR uzavřené s Centrálou cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, kterým dochází
k navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace o částku 100.000 Kč, ve znění přílohy
č. 0501-18-P10.

23

Individuální dotace na rekonstrukci objektu TJ Bystřice pod Hostýnem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace TJ
Bystřici pod Hostýnem, z . s., IČ 18188532, se sídlem Sportovní 1357, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, do výše 2.000.000 Kč, současně však max. 46,22 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Rekonstrukce objektu TJ
Bystřice pod Hostýnem - 1. etapa" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0502-18-P02.

11/44

R14/18

24

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. - dodatek
Smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R14/18

schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje s Ing. Jakubem Brablíkem, trvalým pobytem *** Pačlavice, datum
narození ***1990, a to dle přílohy č. 0503-18-P01.

25

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2017, dle přílohy č. 0509-18-P01;
b) účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2017, dle příloh č. 050918-P02 až č. 0509-18-P04 a Zprávy o přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za
rok 2017;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2018, dle přílohy č. 0509-18-P05;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2017 "bez
výhrad".

26

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ 65993390, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 388/6, p. č. 408/17, p.
č. 1963/68, p. č. 2096/1 v k. ú. Rokytnice u Vsetína, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05735) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05735-1) na služebných pozemcích p. č. 388/6, p. č.
408/17, p. č. 1963/68, p. č. 2096/1 v k. ú. Rokytnice u Vsetína, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1445-7491/2017,
- 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 9.350 Kč + DPH;
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2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 478/5 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství, na služebném
pozemku p. č. 478/5 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku,
- 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 1.675 Kč;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1855/142 v k. ú. Nedašova Lhota, 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, na
služebném pozemku p. č. 1855/142 v k. ú. Nedašova Lhota, v rozsahu trvalého
záboru celého pozemku,
- 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 374 Kč;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ 65993390, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1959/2 (po nabytí do
vlastnictví povinného), p. č. 1959/3, p. č. 1959/11, p. č. 1959/12, p. č. 995/1 v k. ú.
Babice u Uherského Hradiště, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- 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 služebných pozemcích p.
č. 1959/2, p. č. 1959/3, p. č. 1959/11, p. č. 1959/12, p. č. 995/1 v k. ú. Babice u
Uherského Hradiště a dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět
na služebné pozemky p. č. 1959/2, p. č. 1959/3, p. č. 1959/11, p. č. 1959/12, p. č.
995/1 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště 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 100 Kč + DPH, a to ve prospěch
každého vlastníka panující stavby;
5. 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. 0504-18-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;
6. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti města Uherský Brod, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 17
Uherský Brod, IČ 00291463 strpět:
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- zřízení a provozování staveb inženýrských sítí v rámci stavby „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové stanoviště Uherský Brod“ v pozemku
p. č. 276/1, ostatní plocha a v pozemku p. č. 290/216, ostatní plocha, vše v k. ú.
Uherský Brod, a to:
- umístění a provozování přípojky vodovodu a kanalizace v pozemku p. č. 276/1 a
p. č. 290/216, k. ú. Uherský Brod v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 5243-25/2017,
- umístění a provozování přípojky NN v pozemku p. č. 276/1, k. ú. Uherský Brod, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5242 – 25/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s realizací, provozováním,
opravami a údržbou stavby a inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. bodě 1. až 5. 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;
- vedené v části I. bodě 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 23.04.2018, č. 0321/Z12/18, část
schvaluje, bod č. 9;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3556/1, ostatní plocha, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1515-1110b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN a VN v pozemcích p. č. 2684/1, p. č. 2684/12, vše ostatní plocha, v k. ú. Zlechov,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 872-1053a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN na pozemcích p. č. 7166/11, p. č. 7513/403, p. č. 6478/2, vše ostatní plocha, v
k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
5353-917/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.400 Kč + DPH;
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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 pozemku p.
č. 2141/1, ostatní plocha, v k. ú. Litenčice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 332-138/2017,
- 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 2.600 Kč + DPH;
5. 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. 3222/1, ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 7113-164/2017,
- 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 2.600 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. 5451/1, ostatní plocha, v k. ú. Zubří, 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 200 Kč/bm vedení
komunikační sítě + DPH, minimálně však 1.200 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se sídlem
nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování chodníku s nástupištěm na pozemku p. č. 1192/2, ostatní
plocha, v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1490-445/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem,
opravami a údržbou stavby chodníku s nástupištěm,
na dobu existence stavby;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN na pozemcích p. č. 459/2, p. č. 459/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Sušice u
Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
387-48/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN na pozemku p. č. 1046/44, ostatní plocha, v k. ú. Huštěnovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 656-48/2016,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VVN na pozemcích p. č. 4516/10, p. č. 6010/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3302-17/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VVN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 41.680 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VVN na pozemcích p. č. 4535/3, p. č. 7265/46, p. č. 7266/32, p. č. 7266/35, p. č.
7266/36, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3303-17/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VVN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 40.900 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN na pozemcích p. č. 4535/120, p. č. 7264/1, p. č. 7265/41, p. č. 7266/32, p. č.
7266/35, p. č. 7266/36, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3304-17/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 19.700 Kč + DPH;
13. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN na pozemku p. č. 7266/35, ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 330617/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.300 Kč + DPH;
14. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení zemního systému SOS - přípojky NN v pozemcích
p. č. 6007/227, p. č. 6007/228, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 331717/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami zařízení zemního systému SOS - přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;

16/44

R14/18

15. 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 v pozemcích p. č.
6214/229, p. č. 6214/339, p. č. 6214/340, p. č. 6214/341, vše ostatní plocha, v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3323-48/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, realizací stavby,
stavebními úpravami, opravami, údržbou, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 19.200 Kč + DPH;
16. 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 v pozemcích p. č.
4529/24, orná půda, p. č. 4529/181, p. č. 7264/51, p. č. 7265/41, p. č. 7266/32, vše
ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3294-048/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, realizací stavby,
stavebními úpravami, opravami, údržbou, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 73.300 Kč + DPH;
17. zřízení služebnosti pro oprávněného město Staré Město, se sídlem náměstí
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně
sloupů VO na pozemku p. č. 4516/10, ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
3316-17/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů VO,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.700 Kč + DPH;
18. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a společností
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s., se sídlem U Farmy 275, Kvítkovice, 765 02
Otrokovice, IČ 46979964, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 050418-P02;
souhlasí
1. 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:
- myčky podložních mís NINJO SP 1200, inv. č. 71-120, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 148.992 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. 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:
- kopírovacího stroje Konica Minolta Di251, inv. č. 5-401400003, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 153.012 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

17/44

R14/18

27

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R14/18

schvaluje
záměr převodu nemovité věci v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení za nejvyšší
nabídnutou kupní cenu dle podmínek uvedených v příloze č. 0508-18-P03:
pozemku
- p. č. 3741, zahrada, o výměře 275 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 10256 pro obec a k. ú. Vsetín;
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek do výběrového
řízení za nejvyšší nabídnutou kupní cenu na prodej nemovité věci v k. ú. Vsetín ve
složení: Ing. Alena Zmeková, Ing. Milan Štábl, Mgr. Simona Krátká;
náhradníky za člena komise: 1. Ing. Jana Stašková, 2. Bc. Pavla Kostelecká;
zapisovatel: Bc. Blanka Navrátilová.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
schválit
A. 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. 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 m2,
- 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 m2,
- 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,

18/44

R14/18

- 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 m 2,
- 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 m 2,
- 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, do vlastnictví obce
Nedakonice, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice, IČ 00291153;
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 m2,
- 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 m 2,
- p. č. 419/25, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 432/26, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- 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, do vlastnictví obce Sušice, Sušice 54, 687 04 Traplice, IČ 00542261;
3. pozemků
- p. č. 2372/32, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- 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, do vlastnictví obce
Všemina, Všemina 162, 763 15 Slušovice, IČ 00544507;
4. částí pozemků
- dílu "a" o výměře 11 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 4453/7,
- dílu "b" o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 4453/7,
- dílu "c" o výměře 36 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 4453/17,
geometrickým plánem č. 1763-21/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín, do
vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
5. částí pozemků
- dílu "b" o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/4,
- dílu "f" o výměře 12 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
- dílu "j" o výměře 17 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
- dílu "r" o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/4,
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- dílu "s" o výměře 7 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
- dílu "u" o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6,
geometrickým plánem č. 511-147/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice
do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ 00284459;
6. stavby
- občanského vybavení č. p. 5189 na pozemku p. č. st. 8498,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5741 pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví statutárního
města Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
7. pozemků
- p. č. 677/9,ostatní plocha, o celkové výměře 134 m 2, oddělený z původních
pozemků p. č. 677/1, p. č. 677/9, p. č 682/1,
- p. č. 677/20, ostatní plocha, o celkové výměře 182 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 677/1,
geometrickým plánem č. 288-1136/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice, do
vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;
8. pozemku
- p. č. 139/29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6045 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Valašské Meziříčí-město, do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
9. pozemků
- p. č. 1239/4, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
- p. č. 1239/12, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 1217/57, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 604 pro obec a k. ú. Chropyně, do vlastnictví města Chropyně,
náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČ 00287245;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 2362/100, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
odděleného 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, do výlučného vlastnictví *** za kupní
cenu ve výši 2.460 Kč;
2. pozemku
- p. č. 2362/101, ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
odděleného 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, do výlučného vlastnictví *** za kupní
cenu ve výši 2.160 Kč;
3. pozemku
- p. č. 2362/102, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
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odděleného 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, do výlučného vlastnictví *** za kupní
cenu ve výši 2.220 Kč;
4. části kanalizační stoky K.1.4.1, dle přílohy č. 0507-18-P06,
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, do výlučného
vlastnictví Uherskohradišťské nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, za kupní cenu ve výši 54.000 Kč;
5. pozemku
- p. č. 3789/5, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
odděleného 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, do výlučného vlastnictví *** za kupní
cenu ve výši 640 Kč;
6. pozemku
- p. č. 3789/52, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného 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, do společného jmění manželů *** za
kupní cenu ve výši 160 Kč;
7. pozemku
- p. č. 3789/53, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
odděleného 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, do společného jmění manželů *** za
kupní cenu ve výši 200 Kč.

29

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R14/18

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
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1969/55, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- p. č. 1969/65, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 1975/4, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 1975/20, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 1975/21, ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
- p. č. 1975/23, ostatní plocha, o výměře 116 m 2,
- p. č. 1975/50, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 1975/55, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 1975/75, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,

21/44

pracoviště

R14/18

- p. č. 1984/24, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 1984/25, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 1984/28, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných na LV č. 1 od obce Nedakonice, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice, IČ
00291153;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sušice a k. ú. Sušice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 415/13, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 419/32, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 419/33, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Sušice, Sušice 54, 687 04 Traplice,
IČ 00542261;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2398/6, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 2400/4, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Všemina, Všemina 162, 763 15 Slušovice, IČ
00544507;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 2959, ostatní plocha, o výměře 971 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ
00284459;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Otrokovice:
- p. č. 3120/14, ostatní plocha, o výměře 156 m 2,
zapsaného na LV č. 3123 od Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02
Otrokovice, IČ 45788235;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Korytná:
a)
- p. č. 2113/97, ostatní plocha, o výměře 7662 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Korytná, Korytná 297, 687 52 Korytná, IČ
00291030;
b)
- p. č. 3853/8, ostatní plocha, o výměře 4905 m 2,
zapsaného na LV č. 6000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Bylnice:
- p. č. 1408/13, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
- p. č. 1408/33, ostatní plocha, o výměře 76 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;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1339/7, ostatní plocha, o výměře 30 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;
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9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6382/17, ostatní plocha, o výměře 616 m 2,
- p. č. 6382/18, ostatní plocha, o výměře 1036 m 2,
- p. č. 6382/28, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 6382/40, ostatní plocha, o výměře 313 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;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 730/18, ostatní plocha, o výměře 378 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 12552, ostatní plocha, o výměře 2718 m 2,
- p. č. 12556, ostatní plocha, o výměře 868 m2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Babice u Kelče:
- p. č. 621/4, ostatní plocha, o výměře 11997 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;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2856/40, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 2856/61, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 2856/62, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 2856/64, ostatní plocha, o výměře 59 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;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč - Nové Město:
- p. č. 2024/1, ostatní plocha, o výměře 3068 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;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Oznice:
- p. č. 1299/1, ostatní plocha, o výměře 21432 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;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 6037/2, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 6039/2, ostatní plocha, o výměře 720 m 2,
- p. č. 6040/2, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
- p. č. 6041/2, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
- p. č. 6049/2, ostatní plocha, o výměře 589 m2,
- p. č. 6107/2, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Loukov, Loukov 199, 76875 Loukov, IČ
00287440;
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B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bělov:
a)
- p. č. 558/34, ostatní plocha, o výměře 245 m 2,
zapsaného na LV č. 165 od ***, za cenu ve výši 12.250 Kč;
b)
- p. č. 558/38, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
zapsaného na LV č. 177 od ***, za cenu ve výši 5.000 Kč;
c)
- p. č. 558/46, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
zapsaného na LV č. 39 od D***, za cenu ve výši 4.050 Kč;
d)
- p. č. 558/59, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
zapsaného na LV č. 209 od ***, za cenu ve výši 1.800 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/87, ostatní plocha o výměře 41 m 2,
- p. č. 5441/93, ostatní plocha o výměře 29 m 2,
zapsaných na LV č. 180 od ***, za cenu ve výši 3.500 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Korytná:
a)
- p. č. 2113/9,ostatní plocha o výměře 640 m 2,
- p. č. 2113/13,ostatní plocha o výměře 1779 m 2,
- p. č. 2113/24,ostatní plocha o výměře 353 m 2,
- p. č. 2113/45,ostatní plocha o výměře 27 m 2,
- p. č. 2113/58,ostatní plocha o výměře 102 m 2,
- p. č. 2113/59,ostatní plocha o výměře 631 m2,
- p. č. 2113/64,ostatní plocha o výměře 48 m 2,
- p. č. 2113/73,ostatní plocha o výměře 1146 m 2,
- p. č. 2113/212,ostatní plocha o výměře 71 m 2,
- p. č. 2113/232,ostatní plocha o výměře 17 m 2,
- p. č. 2113/233,ostatní plocha o výměře 30 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Korytná, se sídlem Korytná 297, 687 52 Korytná,
IČ 00291030, za cenu ve výši 242.200 Kč;
b)
- podíl ve výši id. ½ p. č. 2113/22, ostatní plocha o výměře 58 m 2,
zapsaného na LV č. 976 od obce Korytná, se sídlem Korytná 297, 687 52 Korytná,
IČ 00291030, za cenu ve výši 2.900 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
a)
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od ***, za cenu ve výši 3.826 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
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- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od ***, za cenu ve výši 1.913 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od ***, za cenu ve výši 434 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od ***, za cenu ve výši 217 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
a)
- p. č. 1868/127, ostatní plocha o výměře 38 m 2,
zapsaného na LV č. 483 od ***, za cenu ve výši 1.900 Kč;
b)
- p. č. 1868/134, ostatní plocha o výměře 23 m 2,
zapsaného na LV č. 245 od ***, za cenu ve výši 1.150 Kč;
c)
- p. č. 1868/139, ostatní plocha o výměře 1 m 2,
- p. č. 1868/142, ostatní plocha o výměře 36 m 2,
zapsaných na LV č. 83 od Jozefa Lysáka, bytem Nedašova Lhota 187, 763 32
Nedašova Lhota, za cenu ve výši 1.850 Kč;
d)
- p. č. 1868/143, ostatní plocha o výměře 2 m 2,
zapsaného na LV č. 45 od ***, za cenu ve výši 100 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú.
Kněžpole u Uherského Hradiště:
- p. č. 2753/188, ostatní plocha o výměře 165 m 2,
- p. č. 2753/289, ostatní plocha o výměře 11 m 2,
zapsaných na LV č. 439 od ***, za cenu ve výši 22.534 Kč;
8. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 678-20060/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště:
- p. č. 1906/3, ostatní plocha, o výměře 10 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1906/2,
- p. č. 1936/116, ostatní plocha, o výměře 37 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1936/54,
od ***, za cenu ve výši 6.017 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
- id. 1/8 p. č. 1169/64, ostatní plocha, o výměře 285 m 2,
zapsaného na LV č. 361 od ***, za cenu ve výši 5.344 Kč;

pracoviště

10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lechotice:
a)
- p. č. 1454, ostatní plocha, o výměře 250 m 2,
zapsaného na LV č. 26 od manželů ***, za cenu ve výši 12.500 Kč;
b)
- p. č. 1365, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
zapsaného na LV č. 65 od manželů ***, za cenu ve výši 5.200 Kč;
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c)
- p. č. 1002, ostatní plocha, o výměře 257 m 2,
zapsaného na LV č. 132 od ***, za cenu ve výši 12.850 Kč;
d)
- p. č. 1587, ostatní plocha, o výměře 354 m 2,
zapsaného na LV č. 137 od ***, za cenu ve výši 17.700 Kč;
e)
- p. č. 1368, ostatní plocha, o výměře 224 m 2,
zapsaného na LV č. 208 od ***, za cenu ve výši 11.200 Kč;
f)
- p. č. 1333, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 1451, ostatní plocha, o výměře 92 m2,
zapsaných na LV č. 315 od ***, za cenu ve výši 8.400 Kč;
g)
- p. č. 1385, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 1389, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
zapsaných na LV č. 366 od ***, za cenu ve výši 5.250 Kč;
h)
- p. č. 1369, ostatní plocha, o výměře 422 m2,
zapsaného na LV č. 372 od *** ***, za cenu ve výši 21.100 Kč;
i)
- p. č. 1384, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
zapsaného na LV č. 403 od ***, za cenu ve výši 13.200 Kč;
j)
- p. č. 1332, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaného na LV č. 420 od ***, za cenu ve výši 1.400 Kč;
k)
- p. č. 1322, ostatní plocha, o výměře 184 m 2,
- p. č. 1329, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
zapsaných na LV č. 434 od ***, za cenu ve výši 11.500 Kč;
l)
- p. č. 1293, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 1296, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 1371, ostatní plocha, o výměře 414 m 2,
- p. č. 1447, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
- p. č. 1459, ostatní plocha, o výměře 345 m 2,
- p. č. 1584, ostatní plocha, o výměře 279 m 2,
zapsaných na LV č. 308 od Zemědělská společnost KLM, s.r.o., se sídlem Míškovice
136, 768 52 Míškovice, IČ 49454307, za cenu ve výši 66.400 Kč;
m)
- p. č. 1324, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaného na LV č. 401 od ***, za cenu ve výši 5.450 Kč;
n)
- p. č. 1446, ostatní plocha, o výměře 103 m2,
zapsaného na LV č. 203 od ***, za cenu ve výši 5.150 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Libosváry u Bystřice
pod Hostýnem:
- p. č. 2262, ostatní plocha, o výměře 1578 m 2,
zapsaného na LV č. 14 od *** za cenu ve výši 116.690 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem:
- p.č. 6370, ostatní plocha, o výměře 1949 m 2,
zapsaného na LV č. 1565 od ***, za cenu ve výši 107.195 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
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- p. č. 1007/38, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
zapsaný na LV č. 328 od *** za cenu ve výši 2.950 Kč;
II. předat nemovité věci uvedené v částech A. - B. tohoto usnesení k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraj, příspěvková organizace, K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje.

30

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 21. května 2018, č. j. KUZL
32247/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu ve výši 56.447 Kč
Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury, Františka Vančury 3695, 767
01 Kroměříž, IČ 47935928, uloženého Platebním výměrem č. 3/2018 EKO na odvod
za porušení rozpočtové kázně ze dne 2. května 2018, č. j. KUZL 29483/2018, viz
příloha č. 0506-18-P03.

31

Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R14/18

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0456-18-P01.

32

Doprava - Investiční záměry, změna č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2018, Aktualizace Plánu přípravy akcí, Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o
poskytnutí investičního příspěvku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R14/18

schvaluje
A) investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1417/110/03/18, k provedení díla „Silnice III/4885:
Zádveřice", o celkových nákladech 5.507.000 Kč, dle příloh č. 0459-18-P02a a č.
0459-18-P02b;
A2) investiční záměr č. 1418/110/03/18, k provedení díla „Silnice II/438: Holešov,
OK ul. Tovární", o celkových nákladech 5.092.000 Kč, dle přílohy č. 0459-18-P03;
A3) investiční záměr č. 1420/110/03/18, k provedení díla „Silnice III/49516: Krhov,
most ev.č. 49516-2", o celkových nákladech 16.713.000 Kč, dle přílohy č. 0459-18P04;
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B) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle příloh č. 0459-18P05a až č. 0459-18-P05g;
C) Plán přípravy investičních akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje pro další období
(aktualizace duben 2018) dle přílohy č. 0459-18-P06;
D) Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2018/DOP „na stavební a
strojní investice“ - dodatek č. 1 dle přílohy č. 0459-18-P07a a č. 0459-18-P07b;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č.
0459-18-P08 a č. 0459-18-P11.

33

Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2018 - změna č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R14/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0119/2018, dle přílohy č. 0460-18-P05.

34

Doprava - schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 132S/2018 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
132S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2018 mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského
kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, a Zlínským krajem,
dle přílohy č. 0461-18-P03.

35

Doprava - dodatek č. 26 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 26 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0458-18P01 a č. 0458-18-P02.
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36

Doprava - Záměr budoucího bezúplatného převodu úseku stávající silnice
I/57 do majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Záměr budoucího bezúplatného převodu
úseku stávající silnice I/57 do majetku Zlínského kraje, dle příloh č. 0462-18-P03a
až č. 0462-18-P03d.

37

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R14/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0124/2018, dle přílohy č. 0449-18-P01.

38

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019,
Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2018 a aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 včetně příloh
č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku, č. 3 Dočasné sítě a č. 4 Priorizace potřeb dle
příloh č. 0451-18-P03 až č. 0451-18-P07;
b) Aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018
včetně příloh č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku a č. 3 Dočasné sítě dle příloh č.
0451-18-P08 až č. 0451-18-P11;
c) Aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
období 2016-2019, doplněním kapitoly 15, dle přílohy č. 0451-18-P12.
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39

Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění
dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby
a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0453-18-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
25.06.2018 schválí aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období 2016-2019, doplněním kapitoly 15 a Akční plán rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 včetně příloh č. 1 Základní sítě, č.
2 Zásobníku, č. 3 Dočasné sítě a č. 4 Priorizace potřeb.

40

Sociální služby - zřízení poskytování nové sociální služby chráněné bydlení
ve Starém Městě a rozšíření služby chráněné bydlení v Kroměříži

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R14/18

schvaluje
1. zřízení poskytování pobytové sociální služby typu chráněné bydlení s kapacitou 8
lůžek, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město,
organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to s účinností od 01.07.2018,
2. zvýšení kapacity pobytové sociální služby chráněné bydlení, ID 69521, z kapacity
8 lůžek začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice,
organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, na 14 lůžek, a to s účinností od 01.07.2018, za podmínky, že navýšená
kapacita služby ID 69521, bude doplněna do sítě sociálních služeb Zlínského kraje
schválením aktualizovaných Akčních plánů rozvoje sociálních služeb pro rok 2018 a
2019 na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 25.06.2018;
souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí pro účel poskytování sociální
služby typu chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, a pronajímateli paní ***, bytem 686 01 Uherské Hradiště, ***,
datum narození ***1980, a panem ***, bytem 686 01 Uherské Hradiště, ***, datum
narození ***1978, uvedené v příloze č. 0457-18-P03,
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí pro účel poskytování sociální
služby typu chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, a pronajímateli paní ***, bytem 767 01 Kroměříž, ***, datum
narození ***1976, a panem ***, bytem 767 01 Kroměříž, ***, datum narození ***1977,
uvedené v příloze č. 0457-18-P08, za podmínky, že navýšená kapacita služby ID
69521, bude doplněna do sítě sociálních služeb Zlínského kraje schválením
aktualizovaných Akčních plánů rozvoje sociálních služeb pro rok 2018 a 2019 na
jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 25.06.2018.
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41

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 25 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 0454-18-P02;
2. dodatek č. 22 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0454-18-P03;
3. dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro seniory Loučka, příspěvková
organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0454-18-P04;
4. dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková
organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0454-18-P05;
5. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro seniory Napajedla, příspěvková
organizace, IČ 70850976, dle přílohy č. 0454-18-P06;
6. dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvková
organizace, IČ 70851042, dle přílohy č. 0454-18-P07;
7. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro seniory Lukov, příspěvková
organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0454-18-P08;
8. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0454-18-P09;
9. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ
70850968, dle přílohy č. 0454-18-P10;
10. dodatek č. 7 ke zřizovací listině Sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, dle přílohy č. 0454-18-P11;
11. dodatek č. 11 ke zřizovací listině Centra poradenství pro rodinné a partnerské
vztahy, příspěvková organizace, IČ 70850992, dle přílohy č. 0454-18-P12;
12. dodatek č. 10 ke zřizovací listině Dětského centra Zlín, příspěvková organizace,
IČ 00839281, dle přílohy č. 0454-18-P13;
13. dodatek č. 8 ke zřizovací listině Centra ÁČKO, příspěvková organizace, IČ
00851710, dle přílohy č. 0454-18-P14.
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Změny financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R14/18

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČ 70947422, dle příloh č. 0497-18-P01 a č. 0497-18-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138,
dle příloh č. 0497-18-P03 a č. 0497-18-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0126/2018, dle přílohy č. 0497-18-P05;
4. snížení investičního příspěvku v roce 2018 o 1.000 Kč z celkové výše 67.000 Kč
na celkovou výši 66.000 Kč příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, dle přílohy
č. 0497-18-P07;
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5. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, o částku 16.000 Kč na celkovou výši 28.237.000 Kč,
dle přílohy č. 0497-18-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, kterým se snižuje celková
výše poskytnuté návratné finanční výpomoci o 15.000 Kč z původní celkové částky
1.477.000 Kč na částku 1.462.000 Kč s příspěvkovou organizací Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422,
na realizaci akce "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování
komplexního depozitního centra", dle přílohy č. 0497-18-P08.
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Dotace na památky - Individuální dotace z Fondu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
schválit poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v
členění:
1. Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132, Hulín
IČ 46998357
ve výši 1.500.000 Kč
na projekt "Oprava střechy kostela sv. Václava v Hulíně, objekty SO02 a SO03"
2. Římskokatolická farnost Vsetín, Horní náměstí 134, 75501 Vsetín
IČ 48739341
ve výši 750.000 Kč
na projekt "Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a fary na Vsetíně"
3. Římskokatolická farnost Morkovice, Nádražní 17, Morkovice-Slížany, Morkovice
IČ 18190341
ve výši 750.000 Kč
na projekt "Oprava střechy věže kostela sv. Jana v Morkovicích"
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních
dotací z Fondu Zlínského kraje s výše uvedenými právnickými osobami, dle přílohy
č. 0491-18-P06, 0491-18-P07, 0491-18-P08.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R14/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 70.000 Kč obecně prospěšné společnosti Základní umělecká škola B-Art,
o.p.s., IČ 29396662, se sídlem Zašová 43, 756 51 Zašová, na realizaci akce
TANECVALMEZ 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0490-18-P02;
2. ve výši 100.000 Kč spolku UNITED 3P, z. s., IČ 03642259, se sídlem Podsedky
950, 755 01 Vsetín, na realizaci akce Festival UNITED v roce 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0490-18-P03;
3. ve výši 100.000 Kč spolku Hudební sdružení, z. s., IČ 48471178, se sídlem třída
Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, na realizaci akce FEDO Zlín 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0490-18-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 130.000 Kč, obecně prospěšné společnosti Post Bellum, o. p. s., IČ
26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, na realizaci akce
Exteriérová výstava Paměť národa Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0490-18-P05;
2. ve výši 300.000 Kč, organizaci Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 00092100, se sídlem Hradební 1198, Uherské Hradiště PSČ 686 01,
na realizaci akce Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0490-18-P06;
3. ve výši 2.000.000 Kč, organizaci Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace,
IČ 00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na kulturní činnost
Městského divadla Zlín v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0490-18-P07;
4. ve výši 2.000.000 Kč, organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 00094846, se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště na
kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0490-18-P08;
5. ve výši 300.000 Kč, organizaci Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151, se sídlem
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc na realizaci akce Dny lidí dobré vůle 2018 –
Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje a výstava „Sv. Ludmila se vrací na
Velehrad“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0490-18-P09;
6. ve výši 350.000 Kč, spolku Festival světel Valašsko, z.s., IČ 06151604, se sídlem
Hranická 93, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí na realizaci akce
Festival SVĚTLO VALMEZ 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0490-18-P10.
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Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Návratná finanční
výpomoc, souhlas zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši
637.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na realizaci akce „Dušan S.
Jurkovič - náš architekt“, dle přílohy č. 0494-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0121/2018, dle přílohy č. 0494-18-P03;
souhlasí
s podáním žádosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizace, o
nadační příspěvek nadace ČEZ v rámci programu Podpora regionů 2018 na projekt
„Úprava prostoru zbrojnice na hradě v Malenovicích“ dle přílohy č. 0494-18-P05 a
následným přijetím nadačním příspěvku do rozpočtu Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace.

46

Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, změny Fondů investic
příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R14/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0122/2018, dle přílohy č. 0495-18-P02;
b) č. RZK/0123/2018, dle přílohy č. 0495-18-P03;
2. navýšení příspěvku na provoz o 117.000 Kč na celkovou výši 6.540.000 Kč
Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00098639, dle přílohy č.
0495-18-P04;
3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2018 Krajské galerii výtvarného
umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00094889 dle přílohy č. 0495-18-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití Fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 0009863, dle přílohy č. 0495-18-P06;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití Fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0495-18-P07;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití Fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 049518-P08;
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bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, ve výši 100.000
Kč, dle přílohy č. 0495-18-P05;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, odvod
prostředků do rozpočtu zřizovatele z Fondu investic ve výši 297.000 Kč, v termínu
do 30.06.2018;
2. příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, odvod prostředků do
rozpočtu zřizovatele z Fondu investic ve výši 100.000 Kč, v termínu do 30.06.2018.
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Kultura - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) dodatek č. 9 Zřizovací listiny Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace, IČ 00092126, dle přílohy č. 0493-18-P02;
b) dodatek č. 9 Zřizovací listiny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČ 00089982, dle přílohy č. 0493-18-P03;
c) dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ
00091138, dle přílohy č. 0493-18-P04;
d) dodatek č. 8 Zřizovací listiny Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 00094889, dle přílohy č. 0493-18-P05;
e) dodatek č. 5 Zřizovací listiny 14|15 Baťova institutu, příspěvková organizace, IČ
72563346, dle přílohy č. 0493-18-P06;
f) dodatek č. 7 Zřizovací listiny Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
příspěvková organizace, IČ 70947422, dle přílohy č. 0493-18-P07;
g) dodatek č. 5 Zřizovací listiny Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace, IČ 00098639, dle přílohy č. 0493-18-P08;
h) dodatek č. 11 Zřizovací listiny Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace,
IČ 00098574, dle přílohy č. 0493-18-P09.
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Program MaS04-18 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R14/18

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu MaS0418 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI v členění:
1) 3. přední hlídka Royal Rangers Valašsko, se sídlem Generála Klapálka 620, 755
01 Vsetín, IČ 68898410, ve výši 59.000 Kč na projekt Letní tábory 2018,
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2) Klub občanských a studentských aktivit - K.O.S.A., z.s., se sídlem Bartošova
757/21, 769 01 Holešov, IČ 28558294, vy výši 58.000 Kč na projekt Letní pobytový
tábor pro děti - Loď na obzoru,
3) Junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s., se sídlem Záviše Kalandry 1290, 755
01 Vsetín, IČ 41084624, vy výši 58.000 Kč na projekt Junáci vzhůru, volá den,
4) Salesiánský klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého, se sídlem P. I. Stuchlého
26/27, 763 16 Fryšták, IČ 67026346, vy výši 56.000 Kč na projekt Protože mladí za
to stojí 3,
5) 8.Přední hlídka Royal Rangers Zlín, se sídlem Bratří Sousedíků 1076, 760 01 Zlín,
IČ 65766946, ve výši 46.000 Kč na projekt Podpora činnosti Royal Rangers ve Zlín,
6) ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK., se sídlem Podlesí 32, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 70893675, ve výši 29.000 Kč na projekt Cesty poznání,
7) KČT Vsetín,z.s., se sídlem Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín, IČ 47863587, ve
výši 33.000 Kč na projekt Volnočasové aktivity turistických oddílů mládeže (TOM)
KČT Vsetín,z.s.,
8) Taneční soubor Popovjánek z.s., se sídlem Popovice 235, 686 04 Popovice, IČ
26516705, ve výši 28.000 Kč na projekt Pohodový Tábor Pohádka,
9) Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, se sídlem Sokolská 70, 769
01 Holešov, IČ 67029698, ve výši 48.000 Kč na projekt Tudy z nudy 3,
10) Národopisný spolek Klobučan, se sídlem Záhumení 517, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 46310878, ve výši 34.000 Kč na projekt Hudbou, zpěvem, tancem,
11) Atmosféra, z.s., se sídlem Vlnitá 18, 763 14 Zlín, IČ 26623307, ve výši 46.000
Kč na projekt Mám větší jasno III,
12) Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště, z.s., se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26605660, ve výši 39.000 Kč na projekt Příměstské tábory 2018,
13) Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00426351, ve výši 16.000 Kč na projekt Instruktor
mladých zdravotníků
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru v
příloze č. 0496-18-P02 a č. 0496-18-P01b.
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Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R14/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.03.2018 č. 0241/R08/18 - část schvaluje,
bod 6., kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT, příspěvkové organizaci Dům dětí a
mládeže Sluníčko Otrokovice, 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;
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schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v
členění:
1. Vrchařská koruna Valašska, z.s., IČ 03543340, se sídlem Dolní Jasenka 750, 755
01 Vsetín, ve výši 50.000 Kč na projekt Vrchařská koruna Valašska 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0492-18-P07;
2. Asociace amatérských sportů ČR, z.s., IČ 22856072, se sídlem Václavské
náměstí 837/11, 110 00 Praha, ve výši 20.000 Kč na projekt Hejtmanův pohár
(4.ročník) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0492-18-P08;
3. ŠK Zlín, z.s., IČ 49158023, se sídlem Hradská 854, PSČ 760 01 Zlín, ve výši
115.000 Kč na akci Mistrovství České republiky školních družstev v šachu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0492-18-P09;
4. Klub moderní gymnastiky Zlín, z.s., IČ 65792840, se sídlem Hradská 854, 760 01
Zlín, ve výši 25.000 Kč na akci Mistrovství světa v estetické skupinové gymnastice
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0492-18-P10;
5. 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. 0492-18-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro: ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE
ČUS, IČ 70925003, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši 90.000 Kč na projekt
Zajištění činnosti jezdectví ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0492-18-P12.
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Školství - fond investic, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R14/18

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, IČ 47935928, dle přílohy č.
0483-18-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2018, dle
přílohy č. 0483-18-P02.
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Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0488-18-P01 až č. 0488-18-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0125/2018, dle přílohy č. 0488-18-P05.

52

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R14/18

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a to:
- osobní automobil Škoda Felicie, inventární číslo 3219 1161, pořizovací cena
288.947 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999,
- plynový kotel 145 l PVK 300, inventární číslo 3219 1167, pořizovací cena 131.822
Kč, zůstatková cena 256 Kč, rok pořízení 2002,
- UNIstroj včetně příslušenství, inventární číslo 3219 163, pořizovací cena 105.346
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1997,
- digitální analytické váhy, inventární číslo 3219 1099, pořizovací cena 116.348 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1997,
a to formou ekologické likvidace.
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Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R14/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti školství, dle příloh č. 0482-18-P002 až č. 048218-P100.

38/44

R14/18

55

Školství - konkursní řízení p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R14/18

bere na vědomí
1. zápis z jednání komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0485-18-P01;
2. 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. 0485-18-P02;
3. zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
umělecké školy F. X. Richtera Holešov, IČ 63414937, dle přílohy č. 0485-18P03.
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Školství - jmenování ředitele p. o., a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R14/18

jmenuje
s účinností od 01.08.2018 pana *** na pracovní místo ředitele Základní umělecké
školy F. X. Richtera Holešov, IČ 63414937, dle přílohy č. 0484-18-P01;
stanovuje
1. s účinností od 01.08.2018 plat řediteli Základní umělecké školy F. X. Richtera
Holešov, IČ 63414937, dle přílohy č. 0484-18-P02;
2. s účinností od 01.07.2018 plat ředitelce Odborného učiliště a Základní školy
Holešov, IČ 47935910, dle přílohy č. 0484-18-P03.
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Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o. a platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R14/18

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelky Centra ÁČKO, příspěvková organizace, IČ
00851710, dle přílohy č. 0455-18-P01;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Centra ÁČKO,
příspěvková organizace, IČ 00851710, dle přílohy č. 0455-18-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Michaela Blahová, Jan Pijáček, Mgr. Helena Miklová,
Ing. Petr Valášek, Ing. Petr Kedra;
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stanovuje
s účinností od 01.07.2018 plat řediteli Domova pro seniory Napajedla, příspěvková
organizace, IČ70850976, dle přílohy č. 0455-18-P03.
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Veřejná zakázka "Obnova podpory pro zálohovací aplikace Veeam"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R14/18

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
"Obnova podpory pro zálohovací aplikace Veeam", dle přílohy č. 0498-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava, IČ 47676795;
2. uzavření Kupní smlouvy s dodavatelem AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795, dle přílohy č. 0498-18-P02.

59

Prodej majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R14/18

schvaluje
uzavření kupní smlouvy s ***, dle přílohy č. 0515-18-P01.
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Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R14/18

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0499-18-P01 až č. 0499-18-P05;
bere na vědomí
nabídku nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci
hospodářství kraje, dle přílohy č. 0499-18-P06.
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Záměr pronájmu - nebytové prostory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R14/18

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově označované č. 1, na p. č. st. 3290,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro
obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0500-P01.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R14/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Velkomoravským koncertem pořádaným městem Staré Město, se sídlem nám.
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) účastí družstva Estetické skupinové gymnastiky Zlín na Mistrovství světa v
Estetické skupinové gymnastice Klubu moderní gymnastiky Zlín, z. s., se sídlem
Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 65792840;
2) putovní výstavou Paměť národa Zlínského kraje pořádanou společností POST
BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad benefičním koncertem
POMOC DOTEKEM 2018 pořádaným PAHOP, Zdravotním ústavem paliativní a
hospicové péče, z. ú., se sídlem Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 04977408;
schvaluje
b) rozpočtového opatření č. RZK/0128/2018 dle přílohy č. 0475-18-18-P04.

64

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R14/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 195.000 Kč
společnosti Sun Drive Communications s. r. o., se sídlem Haraštova 370/22, 620 00
Brno, IČ 26941007, na realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0520-18-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje poskytnout investiční účelové dotace z Fondu
Zlínského kraje ve výši 100.000 Kč obci Ořechov, se sídlem Ořechov 105, PSČ 687
37, IČ 00542300, na realizaci památníku Dr. Jaroslava Němce v Ořechově a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0520-18-P04.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R14/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.3.2018 č. 0213/R08/18 - část ukládá, bod
4., kterým Rada Zlínského kraje uložila 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;
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1439/150/05/18 na akci "SŠ COPT Kroměříž - výměna oken v podkroví", dle
přílohy č. 0521-18-P01;
b) č. 1441/150/05/18 na akci "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce
ústředního topení Benátky", dle přílohy č. 0521-18-P02;
c) č. 1427/150/04/18 na akci "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku",
dle přílohy č. 0521-18-P03;
2. dodatek investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1340/150/05/17 – 02/05/18 na akci "OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna
pro výuku přírodovědných předmětů", dle přílohy č. 0521-18-P04;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č.
0521-18-P05;
b) změna č. 4 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, p. o., Benátky 1779, Vsetín 755 01, IČ 13643878, dle přílohy č. 0521-18P06;
c) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, dle přílohy
č. 0521-18-P07;
4. poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
6.154.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, na
přípravu a realizaci akce "SŠ - COPT Kroměříž – výměna oken v podkroví", dle
přílohy č. 0521-18-P08;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
12.000.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, p. o., Benátky 1779, Vsetín 755 01, IČ 13643878, na přípravu a
realizaci akce "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce ústředního topení
Benátky", dle přílohy č. 0521-18-P09;
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6. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz o 53.000 Kč, z celkové výše
189.000 Kč na celkovou částku 136.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, na přípravu a realizaci akce „OA T.
Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“; dle
přílohy č. 0521-18-P10;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0120/2018, dle přílohy č. 0521-18-P11;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0129/2018, dle přílohy č. 0521-18-P12;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením
projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje:
a) příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, na akci "SŠ - COPT Kroměříž – výměna oken v podkroví";
b) příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, p. o.,
Benátky 1779, Vsetín 755 01, IČ 13643878, na akci "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
– rekonstrukce ústředního topení Benátky";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zvýšení poskytnuté návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 53.000 Kč na 2.446.000 Kč
příspěvkové organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411,
na přípravu a realizaci akce „OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro
výuku přírodovědných předmětů“; dle přílohy č. 0521-18-P13.
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Záměr odkupu části objektu podzemní chodby vedoucí z bývalého areálu
Svit, a. s., na ulici Březnická statutárním městem Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R14/18

bere na vědomí
informaci statutárního města Zlína o záměru odkupu části objektu podzemní chodby
od správce konkurzní podstaty úpadce Svit, a. s., Zlín, vedené v soupisu konkurzní
podstaty jako položka "Stavba - Štola CO - podzemní stavba krytu civilní obrany" dle
přílohy č. 0522-18-P01 s přihlédnutím k právnímu stanovisku uvedeném v příloze č.
0522-18-P03.
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Veřejná zakázka „Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací
chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R14/18

bere na vědomí
sdělení vybraného dodavatele RIVAL FLOOR, s. r. o., o neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy, dle přílohy č. 0523-18-P01;
schvaluje
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Obnova
teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy Krajského úřadu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0523-18-P02.

Zlín 4. června 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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