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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 20. zasedání dne 27.08.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R20/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0758-18-P01.

2

Veřejná zakázka "Tisk publikací Zlínského kraje pro rok 2018"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R20/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Tisk
publikací Zlínského kraje pro rok 2018", dle přílohy č. 0743-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele TISK CENTRUM s. r. o., Bratislavská 855/48, 602 00 Brno, IČ
26263564;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem TISK CENTRUM s. r. o., Bratislavská
855/48, 602 00 Brno, IČ 26263564, dle přílohy č. 0743-18-P02.

3

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R20/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 0756-18-P01, v Odborném
učilišti Kelč.
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4

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1. o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k 30.06.2018
zobrazení v trendu 2016-2018 dle příloh č. 0745-18-P01 až č. 0745-18-P04;
2. informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro
rok 2018 k 30.06.2018 (předběžná data), dle přílohy č. 0745-18-P05.

6

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R20/18

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati" s dodavatelem ALSPO ZLÍN s.
r. o., se sídlem Kudlov 71, 760 01 Zlín, IČ 26954532, dle přílohy č. 0742-18-P01;
2. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
o 4.883.000 Kč, z celkové výše 4.883.000 Kč na celkovou částku 0 Kč a snížení
poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 3.829.000
Kč, z celkové výše 4.007.000 Kč na celkovou částku 178.000 Kč příspěvkové
organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, se sídlem 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. 0742-18-P02.

7

Kultura, zdravotnictví - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R20/18

souhlasí
s uzavřením:
1. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti, příspěvková organizace, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 61 Uherské
Hradiště, IČ 00092126, a městem Staré Město, IČ 00567884, dle přílohy č. 074018-P01;
2. dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti, příspěvková organizace, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 61 Uherské
Hradiště, IČ 00092126, a městem Staré Město, IČ 00567884, dle přílohy č. 074018-P03;
schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
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1. pozemku parc. č. st. 2028 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba zapsaných v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou od
01.01.2019 do 31.12.2019 dle přílohy č. 0740-18-P07;
2. dvou částí pozemku parc. č. 448/2 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
215 m2, zapsaného v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na
LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou od 15.10.2018 do
31.12.2019, k parkování zákazníků a vozidel dopravní obsluhy a k umístění
krátkodobých reklam, dle přílohy č. 0740-18-P06.

8

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2018, dle
přílohy č. 0748-18-P01.

9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R20/18

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. 1948/1, ostatní plocha, v k. ú. Pašovice na Moravě, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 492-451/2018,
- 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 1.000 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 včetně 1 ks přípojkové skříně, vše na pozemku p. č. 69/1, ostatní plocha, v k. ú.
Zádveřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1481511/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.300 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění a 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 300 (dříve v
katastru nemovitostí evidován jako p. č. 300 a p. č. 284/3), vše ostatní plocha, v k.
ú. Ludslavice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.1198155b/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.300 Kč + DPH;
4. 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. 1090/51, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 1.000 Kč + DPH;
5. 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:
- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 6382/2, ostatní plocha, v k.
ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
6. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a ***, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0746-18-P02;
7. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a ***, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0746-18-P03;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.07.2018, č. 0536/R17/18, část schvaluje,
bod č. 5.

10

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R20/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 6452/12, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 6452/13, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 6452/1 geometrickým plánem č. 540897/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
2. pozemků
- p. č. 7/5, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
7/1,

4/10

R20/18

- p. č. 668/11, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 668/1,
- p. č. 668/12, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 668/1,
geometrickým plánem č. 793-96/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú.
Havřice;
3. pozemku
- p. č. 3580/7, ostatní plocha, o výměře 852 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 484 pro obec a k. ú. Březolupy;
4. pozemků
- p. č. 1903/17, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 1934/4, ostatní plocha, o výměře 426 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína;
5. pozemků
- dílu "b", o výměře 214 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1903/1,
- dílu "f+i", o výměře 112 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1934/2,
geometrickým plánem č. 831-18/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína.

11

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R20/18

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 pozemku:
odděleného z původního pozemku p. č. 14786/1 geometrickým plánem č. 761828/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14786/3, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
od města Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín, IČ 00304450;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1969/36, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
zapsaného na LV č. 506 od ***, za cenu ve výši 5.150 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/52, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
- p. č. 5427/55, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
- p. č. 5427/123, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,

pracoviště
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- p. č. 5427/124, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaného na LV č. 714 od ***, za cenu ve výši 6.750 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- p. č. 1220/10, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 1220/11, ostatní plocha, o výměře 204 m 2,
zapsaných na LV č. 390 od ***, za cenu ve výši 12.350 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Zlámanka:
- p. č. 1213/10, ostatní plocha o výměře 20 m 2,
- p. č. 1213/25, ostatní plocha o výměře 62 m 2,
zapsaných na listu vlastnictví č. 172 od ***, za cenu ve výši 15.720 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6413/4, ostatní plocha o výměře 59 m2,
- p. č. 6413/8, ostatní plocha o výměře 147 m 2,
zapsaných na listu vlastnictví č. 5158 od*** za cenu ve výši 46.170 Kč;

pracoviště

II. předat nemovité věci
- uvedené v části A. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ
00098574, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

12

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R20/18

schvaluje
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Centrum
Áčko, IČ 00851710, na rok 2018, dle přílohy č. 0737-18-P01;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2018, dle přílohy č. 0737-18-P02;
c) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, na rok 2018, dle přílohy
č. 0737-18-P03;
d) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0737-18-P04;
e) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2018, dle přílohy č. 0737-18-P05;
ukládá
a) příspěvkové organizaci Centrum ÁČKO, IČ 00851710, odvod prostředků do
rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 284.000 Kč, v termínu do 02.10.2018;
b) příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, odvod
prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 284.000 Kč, v termínu do
02.10.2018;
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c) příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ
70850917, odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši
797.000 Kč, v termínu do 02.10.2018;
d) navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 2.178.000 Kč v
termínu do 02.10.2018, na celkovou částku 6.178.000 Kč;
e) příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, odvod prostředků
do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 1.923.000 Kč, v termínu do
02.10.2018.
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Individuální dotace na výstavbu dětského dopravního hřiště v Holešově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje městu Holešov, IČ 00287172, se sídlem Masarykova 628,
769 17 Holešov, do výše 4.500.000 Kč, současně však max. 47 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu: „Dětské dopravní hřiště v Holešově“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0739-18-P02.
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RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací
dotačního titulu 1 a 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury obcím
v členění dle přílohy č. 0735-18-P02b a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v přílohách č. 0735-18-P03 a č. 0735-18P04 a v souladu s přílohou č. 0735-18-P02b.

16

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a pro rok
2019 - aktualizace příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č.
2 "Zásobník rozvojových záměrů" a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2018 dle příloh č. 0736-18-P02 až č. 0736-18-P04;
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2. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č.
2 "Zásobník rozvojových záměrů" a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2019 dle příloh č. 0736-18-P05 až č. 0736-18-P07;
schvaluje
zrušení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
poskytovatele NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, se sídlem Palackého 138, 755 01
Vsetín, dle přílohy č. 0736-18-P12.

17

Veřejná zakázka - Oprava průmyslové podlahy v 4. NP a 1. NP parkoviště KÚ budovy č. 11 ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R20/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Oprava průmyslové podlahy ve 4. NP a 1. NP parkoviště KÚ – budovy č. 11", dle
přílohy č. 0751-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Průmyslové podlahy Plaček, a. s., Pod lesem 2650, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25362836;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Průmyslové podlahy Plaček, a. s., Pod
lesem 2650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25362836, dle přílohy č. 0751-18P02.

18

Veřejná zakázka - Výměna záložních zdrojů UPS KÚ1 a KÚ2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R20/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Výměna záložních zdrojů UPS KÚ1 a KÚ2", dle přílohy č. 0752-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele UPS Technology, spol. s r. o., Za školou 648/3, 617 00 Brno-jih,
IČ 41605373;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem UPS Technology, spol. s r. o., Za školou
648/3, 617 00 Brno-jih, IČ 41605373, dle přílohy č. 0752-18-P02.
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19

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 4 ke smlouvě o
provozování stravovacího zařízení a poskytování souvisejících služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R20/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování stravovacího zařízení a
poskytování souvisejících služeb uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední
průmyslovou školou Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0750-18-P01.

20

Uzavření smluv o svěření vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R20/18

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání a
k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem
a:
1. Mgr. Petrem Gazdíkem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, registrační značka 6Z3 5790, dle přílohy č. 0755-18-P01,
2. Ing. Milanem Štáblem MBA, ředitelem krajského úřadu Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Octavia, registrační značka 5Z6 8727, dle přílohy č.
0755-18-P02.

21

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R20/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 22. Mistrovstvím České republiky v balónovém létání pořádaným spolkem Balon
Klub Slovácko z. s., se sídlem Břestek č.p. 316, PSČ 687 08, IČ 62830538;
2) výstavou Slezákovy závody: 110 let výroby kovového nábytku v Bystřici pod
Hostýnem pořádanou Národním centrem nábytkového designu, obecně prospěšnou
společností, se sídlem Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 01827863;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad 11. ročníkem soutěže
plšQworky ve Zlínském kraji pořádaným spolkem Student Cyber Games, z.s., se
sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČ 26678586.
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22

Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
10.09.2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R20/18

schvaluje
návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
10.09.2018, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0757-18-P02.

23

Individuální dotace z Fondu ZK - památky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje Římskokatolické duchovní správě Svatý Hostýn, IČ
46998497, se sídlem Svatý Hostýn 107, 768 72 Chvalčov, ve výši 1.925.000 Kč na
projekt "Obnova keramické mozaiky Jano Koehlera na X. zastavení Jurkovičovy
křížové cesty" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
neinvestiční dotace dle přílohy č. 0759-18-P03.

24

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R20/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit úplatný 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:
pozemku
- p. č. 2040/5, orná půda, o výměře 5017 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1405 pro obec a k. ú. Napajedla, do
společného jmění manželů ***, za kupní cenu v celkové výši 159.300 Kč.

Zlín 27. srpna 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

10/10

