R25/18
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 25. zasedání dne 15.10.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R25/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0921-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0521/R17/18 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
1. Ing. Milanu Štáblovi, vedoucímu Odboru investic, dopracovat v termínu do
15.10.2018, podrobnou objemovou studii pro výstavbu nové budovy č. 1 pro lokalitu
budovy označované č. 1 a objektu ABS.“ - na termín plnění 30.04.2019.

2

Darovací smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R25/18

schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi Zlínským krajem a:
1. Mysliveckým spolkem Kudlov-Jaroslavice z. s., se sídlem Chrástka 267, IČ
48473138, dle přílohy č. 0878-18-P01,
2. Mysliveckým spolkem Stráž Zlín, se sídlem Březnice 497, IČ 48472603, dle
přílohy č. 0878-18-P02,
3. Mysliveckým spolkem Včelín Zlín-Louky, se sídlem Chlumská 5, IČ 48472557, dle
přílohy č. 0878-18-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským
krajem a Mysliveckým spolkem Ostřice, se sídlem Zálešná I 1381, IČ 48472689, dle
přílohy č. 0878-18-P04.
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3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Valašské Klobouky a
obcí Jablůnka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace:
1. č. D/2660/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a městem Valašské
Klobouky, IČ 00284611, dle přílohy č. 0879-18-P01,
2. č. D/2644/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Jablůnka, IČ
00303852, dle přílohy č. 0879-18-P02.

4

Dodatek č. 1 ke smlouvě se SH ČMS - Okresním sdružením hasičů Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R25/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0206/2018 dle přílohy č. 0920-18-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/0190/2018/KH uzavřené se SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Vsetín, IČ 63701456, se sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín, kterým dochází
k navýšení dotace o částku 20.000 Kč, dle přílohy č. 0920-18-P02.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R25/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce
Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 20.000 Kč pobočnému spolku Český
svaz včelařů, z. s., okresní organizace Uherské Hradiště, se sídlem Přemysla
Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod, IČ 65766121, na podporu činnosti okresní
organizace včelařů v Uherském Hradišti v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0880-18-P02.
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6

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Bc. Lubomír Koliba, bytem ***
2. JUDr. Stanislava Mikulcová, bytem ***

7

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R25/18

schvaluje
žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2019, ve znění přílohy č. 0874-18-P01;
pověřuje
Mgr. Pavlínu Novákovou, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového
sektoru Odboru Kancelář hejtmana, k elektronickému podepsání žádosti a odeslání
žádosti prostřednictvím webové aplikace Úřadu vlády ČR a podepsáním Potvrzení
o podání elektronického návrhu projektu do IS PATRIOT.

8

RP06-19 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví a RP07-19
Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování - rámce programů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
1. Rámec RP06-19 Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce
2019, dle přílohy č. 0922-18-P01;
2. Rámec RP07-19 Programu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019, dle přílohy č. 0922-18-P02.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
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1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2018 k
31.08.2018, dle přílohy č. 0887-18-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
31.08.2018 zobrazení v trendu 2016-2018 dle příloh č. 0887-18-P02 až č. 0887-18P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.8.2018 dle přílohy
č. 0887-18-P06.

10

Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 1.200.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0889-18-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se
sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČ 26822105, dle
přílohy č. 0889-18-P03.

11

Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu - vyrovnávací platby
na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 4.100.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0888-18-P06;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a.s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 27660915, v maximální výši 2.200.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2019 do 31.12.2019;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy
č. 0888-18-P07;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž IČ 27660532, v maximální výši 2.500.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 088818-P08;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a.s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, v maximální výši 3.400.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0888-18-P09;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., se sídlem U
Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, v maximální výši 2.500.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2019 do 31.12.2019;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí Valašské Meziříčí a.s.,
se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26822105, dle přílohy č.
0888-18-P10;
11. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 1.000.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2019 do 31.12.2019;
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12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0888-18-P17.
13. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, v maximální výši 9.000.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2019 do
31.12.2019;
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0888-18P19.

12

Revitalizace Baťova mrakodrapu - výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi - dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R25/18

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Revitalizace Baťova
mrakodrapu“ - druhá část s dodavatelem K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se
sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy č. 0884-18-P01,
2) uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Revitalizace Baťova
mrakodrapu“ - první část s dodavatelem K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se
sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy č. 0884-18-P02;
3) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Budova č. 21 – obnova páternosteru" s dodavatelem EURO VÝTAHY s. r. o., IČ
24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, dle přílohy č. 0884-18-P03.

13

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R25/18

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č.1309/090/03/17-03/09/18 na akci "Muzeum
regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí", dle přílohy č. 0882-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0205/2018, dle příloh č. 0882-18-P02;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2018, dle přílohy č. 0882-18-P03;
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4. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2018 o 4.426.000 Kč na 5.093.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního
stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí", dle přílohy č. 0882-18-P04
a 0882-18-P07;
bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se
sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín; IČ 00098574, z Ministerstva kultury ve výši
700.000 Kč, dle přílohy č. 0882-18-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0334/2018/ŘDP,
kterou se ruší poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2018 ve výši 1.000.000
Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace,
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a realizaci projektu
"Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější
Trojice ve Valašském Meziříčí" dle přílohy č. 0882-18-P06.

14

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R25/18

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0885-18-P01:
a) "Gymnázium J.A.Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kuchyně",
b) "Gymnázium Valašské Klobouky - spojovací krček",
c) "OU a ZŠ Holešov - rekonstrukce hřiště",
d) "ZŠ Zlín, Mostní - rekonstrukce hřiště",
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1472/150/09/18 na
akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce střechy tělocvičny a DM" dle
přílohy č. 0885-18-P02;
3. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1441/150/05/18 – 02/10/18 na akci "SOŠ
Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce ústředního topení Benátky", dle přílohy č.
0885-18-P03;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1369/150/09/17 - 02/10/18 na akci "Střední
zdravotnická škola Kroměříž - zateplení budovy školy" - OPŽP, dle přílohy č. 088518-P04;
c) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1427/150/04/18 – 02/09/18 na akci "SOŠ
Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku", dle přílohy č. 0885-18-P05;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 9 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0885-18-P06;
b) změna č. 6 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, Benátky 1779, Vsetín 755 01, IČ 13643878, dle přílohy č. 0885-18-P07;
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c) změna č. 4 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž,
Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0885-18-P08;
d) změna č. 4 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, se sídlem Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle
přílohy č. 0885-18-P09;
e) změna č. 5 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ
00566411, dle přílohy č. 0885-18-P10;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 ve výši
996.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547 na realizaci akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce střechy tělocvičny a DM", dle přílohy č. 0885-18-P11;
6. navýšení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 5.147.000 Kč na celkovou částku 40.477.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Střední zdravotnická škola Kroměříž se sídlem na adrese Albertova 4261/25a, 767
01 Kroměříž, IČ 00637939, na přípravu a realizaci akce "Střední zdravotnická škola
Kroměříž – zateplení budovy školy" dle přílohy č. 0885-18-P12;
7. navýšení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 116.000 Kč na celkovou částku 2.034.000 Kč a snížení poskytnutého
účelového příspěvku na provoz o 213.000 Kč na celkovou částku 1.359.000 Kč pro
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na realizaci akce "OA a
VOŠE Zlín - rekonstrukce rozvodů vody a topení" dle přílohy č. 0885-18-P13;
8. snížení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 184.000 Kč na celkovou částku 23.686.000 Kč a navýšení poskytnutého
účelového příspěvku na provoz o 184.000 Kč na celkovou částku 884.000 Kč pro
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, na
realizaci akce "SPŠ stavební Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628",
dle přílohy č. 0885-18-P14;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2018, dle přílohy č. 0885-18-P16;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0204/2018, dle přílohy č. 0885-18-P17;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičních
záměrů, a tím i se zahájením realizace investičních akcí:
a) "Gymnázium J.A.Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kuchyně"
příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod, IČ
60371757;
b) "Gymnázium Valašské Klobouky - spojovací krček" příspěvkové organizace
Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČO
61716707;
c) "OU a ZŠ Holešov - rekonstrukce hřiště" příspěvkové organizace Odborné učiliště
a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, IČ 47935910;
d) "ZŠ Zlín, Mostní - rekonstrukce hřiště" příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Mostní, ul. Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČ 61716391;

8/34

R25/18

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SŠZP
Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce střechy tělocvičny a DM" příspěvkovou
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/3027/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2018, kterým se snižuje návratná finanční výpomoc o 5.593.000 Kč na
částku 17.598.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola
Kroměříž se sídlem na adrese Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939,
na přípravu a realizaci akce " Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení
budovy školy ", dle přílohy č. 0885-18-P15;
bere na vědomí
změnu č. 3 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2017-2023, dle přílohy č. 0885-18-P22.

15

Školství, doprava - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R25/18

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Střední školou
- Centrem odborné přípravy technické Kroměříž, příspěvková organizace, IČ
00568945, a nájemcem Mojmírem Mrázkem, *** 767 01 Kroměříž, dle přílohy č.
0886-18-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi pronajímatelem Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, a nájemcem Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle přílohy č. 0886-18-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. O/0260/2014/EKO ze dne 24.11.2014
na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. st. 2028, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném
příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec
a k. ú. Uherské Hradiště, panu Zdeňku Sonntagovi, *** Velehrad, PSČ 687 06, IČ
46176080, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2019, dle přílohy č. 0886-18P03.
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16

Zdravotnictví - VS, UH a KM nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R25/18

schvaluje
1. dodatek č. 18 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 – 17/05/18 „Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního
pavilonu“, dle přílohy č. 0890-18-P01;
2. uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu" s dodavatelem VW
WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle přílohy
č. 0890-18-P02;
3. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1200/3/170/202/05/16 - 05/06/18 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Centrální objekty II. etapa – Infrastruktura", dle přílohy č. 0890-18-P03;
4. uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo na realizaci akce "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Centrální objekty 2. etapa" 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,
dle přílohy č. 0890-18-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0202/2018, dle přílohy č. 0890-18-P05.

17

SPZ Holešov – záměr výpůjčky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R25/18

schvaluje
záměr výpůjčky nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví či předpokládaném budoucím vlastnictví Zlínského kraje, a to:
p. č. 90/1 v části výměry 5 919 m 2, 90/14 v části výměry 65 m 2, p. č. 151/11 v části
výměry 1019 m 2, 151/34 v části výměry 2 508 m 2, 151/17 v části výměry 429 m 2,
151/16 v části výměry 60 m 2, 151/18 v části výměry 362 m2, 151/19 v části výměry
617 m2, 151/20 v části výměry 204 m 2, 151/33 v části výměry 732 m 2, 151/21 v části
výměry 259 m 2, 152 v části výměry 74 m 2 v k. ú. Zahnašovice, obci Zahnašovice.
Uvedené části pozemků jsou zakresleny jako pozemky č. 1005 a 1134 v příloze č.
0916-18-P01.

10/34

R25/18

18

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace č. D/2511/2016/STR uzavřené s organizační složkou státu Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje, IČ 70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín,
ve znění přílohy č. 0881-18-P02.

19

RP11-19 BESIP Zlínského kraje - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP11-19 BESIP Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0877-18-P01.

20

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě Technologické inovační centrum s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. D/2425/2017/STR uzavřené s
Technologickým inovačním centrem, s. r. o., IČ 26963574, se sídlem Vavrečkova
5262 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0915-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0199/2018 dle přílohy č. 0915-18-P03.

21

Zpracování Analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R25/18

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování Analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami
ve Zlínském kraji mezi Zlínským krajem a společností TREXIMA, spol. s r. o., IČ
44004508, se sídlem tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, dle přílohy č. 0917-18-P02.
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22

RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP01-19 Podpora
vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 0867-18-P01.

23

RP02-19 Program na podporu obnovy venkova a RP18-19 Program na úpravu
lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu:
1. RP02-19 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0905-18-P01,
2. RP18-19 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0905-18-P02.

24

Změna stanov nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu stanov obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, dle přílohy č. 089118-P01,
2. změnu stanov obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, dle přílohy
č. 0891-18-P03;
3. změnu stanov obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532,
se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, dle přílohy č. 0891-18-P05;
4. změnu stanov obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, dle přílohy č. 0891-18-P07.

25

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2018, dle
přílohy č. 0909-18-P01.
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26

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 3686 v k. ú. Dolní Němčí, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/498) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 498-002) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebném pozemku p. č. 3686 v k. ú. Dolní Němčí, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1264-73/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby 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. 498-002), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 17.292 Kč +
DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 4550 v k. ú. Slavkov u Uherského
Brodu, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/498) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku
na služebném pozemku p. č. 4550 v k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 583-71/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.764 Kč +
DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČ 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1922/4 v k. ú. Bohuslavice u Zlína,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-019) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu a svodidel na služebném pozemku p. č. 1922/4 v k. ú. Bohuslavice u
Zlína, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 822-3/2018 v části
věcného břemene A,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby 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. 490-019), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu a svodidel,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 31.350 Kč +
DPH;
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4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, a každého vlastníka služebných
pozemků p. č. 159/13, p. č. 1581/40 v k. ú. Střítež nad Bečvou, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4868) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebných pozemcích p. č. 159/13, p. č. 1581/40 v k. ú. Střítež nad Bečvou, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši stanoveném
znaleckým posudkem zpracovaným podle oceňovacích předpisů platných v době
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu v místě a čase obvyklém +
DPH;
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. 0906-18-P02) spočívajících v povinnosti 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 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, která bude sjednána pro každý
z pozemků zatížených služebností v souladu s § 3b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, 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;
6. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České
republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděna
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234, a každého vlastníka služebného
pozemku p. č. 1261/1 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 služebném pozemku p. č.
1261/1 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště a dále v právu oprávněného za tímto
účelem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek p. č. 1261/1 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;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. až 6 tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 25.06.2018, č. 0366/Z13/18, část
schvaluje, bod č. 5;
schvaluje
1. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
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- trvalé umístění zpevněné plochy, vybudované v rámci stavby „Rekonstrukce
přístupových cest v centrální části města Zlín“ na pozemku p. č. 3539/40, ostatní
plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup oprávněného z věcného břemene a jím pověřených osob na zatěžovaný
pozemek za účelem provádění oprav a údržby zpevněné plochy,
na dobu existence stavby;
2. 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. 768/31, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, 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
veřejné komunikační sítě + DPH, minimálně však 38.000 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 zemního vedení
VN a NN v pozemku p. č. 1216/3, ostatní plocha, v k. ú. Štípa, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1630-22b/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN a NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.200 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 nadzemního vedení
NN včetně 1 ks betonového sloupu, vše na pozemku p. č. 3530/9, ostatní plocha, v
k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 8783577/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního NN včetně 1 ks
betonového sloupu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 13.700 Kč + DPH;
5. 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. 3250/4, ostatní plocha, v k. ú. Topolná, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 851-105d/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 4.400 Kč + DPH;
6. 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. 52/1, ostatní plocha, v k. ú. Šarovy, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 279-515b/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 8.200 Kč + DPH;
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7. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 192/1, p. č. 194/29, vše
ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3186-7341/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.890 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- provozování kanalizačního řadu v pozemku p. č. 2024/1, ostatní plocha, v k. ú.
Kelč-Nové Město, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
672-238/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.175 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.08.2018, č. 0609/R19/18, část schvaluje,
bod č. 12.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk:
- p. č. 4878/24, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 4878/45, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 4878/46, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 4878/47, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 4878/54, ostatní plocha, o výměře 240 m 2,
- p. č. 4901/7, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 4901/32, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 4994, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 4995, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 4996, ostatní plocha, o výměře 38 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČ 00284602;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 1930/13, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 1935/39, ostatní plocha, o výměře 437 m 2,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51
Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1817/1, ostatní plocha, o výměře 1082 m 2,
- p. č. 1817/6, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1817/9, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ 00283819;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice
u Uherského Hradiště:
- p. č. 1302/18, ostatní plocha, o výměře 48 m²,
- p. č. 1302/21, ostatní plocha, o výměře 17 m²,
- p. č. 2025/23, ostatní plocha, o výměře 258 m²,
- p. č. 2025/31, ostatní plocha, o výměře 555 m²,
- p. č. 2025/35, ostatní plocha, o výměře 167 m²,
- p. č. 2028/15, ostatní plocha, o výměře 13 m²,
zapsaných na LV č. 451 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek:
- p. č. 2603/26, ostatní plocha, o výměře 2 m²,
zapsaného na LV č. 1182 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4008/4, ostatní plocha, o výměře 258 m²,
zapsaného na LV č. 235 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlámanec:
- p. č. 1069/11, ostatní plocha, o výměře 2 m²,
zapsaného na LV č. 332 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5460/12, ostatní plocha, o výměře 58 m²,
zapsaného na LV č. 689 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudice:
- p. č. 2595/49, ostatní plocha, o výměře 1 m²,
- p. č. 2595/107, ostatní plocha, o výměře 10 m²,
- p. č. 2612/15, ostatní plocha, o výměře 8 m²,
zapsaných na LV č. 571 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vápenice a k. ú. Vápenice u Starého
Hrozenkova:
- p. č. 10036/8, ostatní plocha, o výměře 106 m²,
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zapsaného na LV č. 413 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Němčí:
- p. č. 5240/3, ostatní plocha, o výměře 19 m²,
zapsaného na LV č. 1244 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1383/2, ostatní plocha, o výměře 27 m²,
- p. č. 1384/3, ostatní plocha, o výměře 3 m²,
zapsaných na LV č. 408 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník:
- p. č. 2002/3, ostatní plocha, o výměře 1583 m²,
- p. č. 2002/110, ostatní plocha, o výměře 8 m²,
- p. č. 2002/111, ostatní plocha, o výměře 11 m²,
zapsaných na LV č. 549 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Veletiny:
- p. č. 2751/7, ostatní plocha, o výměře 25 m²,
zapsaného na LV č. 770 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Svárov a k. ú. Svárov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1037/3, ostatní plocha, o výměře 89 m²,
zapsaného na LV č. 239 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Růžďka:
- p. č. 5402/46, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 5402/47, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- zapsaných na LV č. 1006 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3473/5, ostatní plocha, o výměře 156 m 2,
- p. č. 3502/45, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 3502/47, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 3502/49, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3502/51, ostatní plocha, o výměře 310 m2,
- zapsaných na LV č. 1090 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451.
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
a)
- p. č. 1969/23, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
zapsaného na LV č. 542 od ***, za cenu ve výši 7.850 Kč;
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b)
- p. č. 1969/30, ostatní plocha, o výměře 122 m 2,
zapsaného na LV č. 231 od ***, za cenu ve výši 6.100 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice
u Slavičína:
- p. č. 904/6, ostatní plocha, o výměře 60 m2,
- p. č. 904/8, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 904/9, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 904/14, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 909/3, ostatní plocha, o výměře 443 m 2,
- p. č. 916/27, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 916/29, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
zapsaných na LV č. 359 od společnosti TVD-Technická výroba, a.s., č. p. 203, 763
21 Rokytnice, IČ 26252937, za cenu ve výši 36.650 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6413/7, ostatní plocha, o výměře 207 m²,
zapsaného na LV č. 5158 od ***, za cenu ve výši 46.390 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 523/43, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaného na LV č. 595 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- podíl ve výši id. 1/6 p. č. 276/2, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- podíl ve výši id. 1/6 p. č. 755/20, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
zapsaného na LV č. 405 od LUKROM plus s. r. o., č. p. 81, 763 11 Lípa,
IČ 25329979, za cenu ve výši 917 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;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0368/Z13/18 ze dne 25. 6. 2018 – bod B. 10 c).
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R25/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 6273/2, ostatní plocha, o výměře 1134 m 2,
- p. č. 6543/8, orná půda, o výměře 1406 m 2,
- p. č. 6622/17, ostatní plocha, o výměře 557 m 2,
- p. č. 6622/18, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1294 pro obec a k. ú. Strání;
2. pozemků
- p. č. 959/99, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 959/135, ostatní plocha, o výměře 89 m 2,
- p. č. 959/137, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Luhačovic;
3. pozemků
- p. č. 2436/2, ostatní plocha, o výměře 633 m 2,
- p. č. 2436/3, ostatní plocha, o výměře 499 m 2,
- p. č. 2457/6, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 2457/7, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1931 pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě.

29

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný 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 obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 4878/52, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 4878/53, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
- p. č. 4967/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 4967/6, ostatní plocha, o výměře 102 m 2,
- p. č. 5000, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk, do vlastnictví obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČ 00284602;
2. 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, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
3. pozemků
- p. č. 7/5, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
7/1,
- 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,
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geometrickým plánem č. 793-96/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú.
Havřice, do vlastnictví města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00291463;
4. 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, do
vlastnictví obce Březolupy, č. p. 90, 687 13 Březolupy, IČ 00290840;
5. 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, do
vlastnictví obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína, IČ
00283789;
6. pozemků
- dílu "a", o výměře 214 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1903/1,
- p. č. 1934/7, ostatní plocha, o výměře 63 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1934/2,
- p. č. 1934/8, ostatní plocha, o výměře 49 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1934/2,
geometrickým plánem č. 845-69/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u
Zlína, do vlastnictví obce Bohuslavice u Zlína, č. p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína,
IČ 00283789;
7. pozemků
- p. č. 1939/12, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/12,
- p. č. 1939/30, o výměře 76 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/31, o výměře 25 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/32, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- p. č. 1939/36, o výměře 17 m 2, odděleného z původních pozemků p. č. 1939/20 a
p. č. 1945/1
geometrickým plánem č. 564-1096/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice do
vlastnictví obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČ 00635812;
8. pozemků
- dílu "h" o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "r" o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "k" o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "p" o výměře 0,13 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/6,
- dílu "o" o výměře 0,21 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1939/3,
geometrickým plánem č. 564-1096/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice do
vlastnictví obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČ 00635812;
9. pozemku
- p. č. 5775/2, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5775 geometrickým plánem č. 1234306/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Vítonice a k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem do
vlastnictví obce Vítonice, Vítonice 82, 768 61 Vítonice, IČ 00380873;
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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. pozemků
- p. č. 2598/63, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 2598/64, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2598/65, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2598/47 geometrickým plánem č. 98128/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břestek a
- p. č. 2598/10, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek do výlučného vlastnictví ***, za
kupní cenu ve výši 3.950 Kč;
2. pozemku
- p. č. 1220/22, ostatní plocha, o výměře 225 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 510 pro obec a k. ú. Podkopná Lhota do společného jmění
manželů *** *** za kupní cenu ve výši 11.250 Kč.
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Sociální služby - změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R25/18

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2018, dle přílohy č. 0872-18-P02.
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2018, dle přílohy č. 0872-18-P03.

31

Kultura - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R25/18

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15 Baťův
institut, IČ 72563346, na rok 2018, dle přílohy č. 0903-18-P01.

32

Doprava - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu ZK - KOVED, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/2464/2017/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, dle přílohy č. 0875-18-P01;
2. navýšení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/2464/2017/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 27677761, o částku 240.000 Kč na
celkovou částku 11.670.000 Kč.

33

Doprava - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb (drážní
doprava)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R25/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 smlouvy s dodavatelem HVH LEGAL advokátní kancelář s. r.
o., se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 25702599, dle
přílohy č. 0876-18-P01.

34

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. ověřit dle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad aktualizace
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění
aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Ministerstva pro
místní rozvoj ČR;
2. vydat jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona za použití ust. § 36 odst. 4 a 42, odst. 4 a 9 stavebního zákona, v souladu s
ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a ust. § 6 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve
znění pozdějších předpisů, aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
dle přílohy č. 0914-18-P02, kterou se mění Zásady územního rozvoje Zlínského
kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne
10.09.2008 s nabytím účinnosti 23.10.2008, ve znění aktualizace č. 1 vydané
Zastupitelstvem Zlínského kraje, usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 s
nabytím účinnosti dne 05.10.2012.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 70 včetně
aktualizace části kanalizace obce Valašské Příkazy, změna č. 71 a aktualizace
vodovodů obce Březnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 70 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části obce
Študlov, včetně aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
části odkanalizování obce Valašské Příkazy, dle přílohy č. 0863-18-P02;
2. změnu č. 71 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Zlobice a její místní části Bojanovice, dle přílohy č. 0863-18P03;
3. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v oblasti zásobování pitnou
vodou obce Březnice, dle přílohy č. 0863-18-P04.

36

RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP04-19 Podpora
ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 0864-18-P01.
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RP08-19 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP08-19 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0865-18-P01.

38

RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP17-19 Podpora zmírnění
následků sucha v lesích, dle přílohy č. 0866-18-P01.
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39

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R25/18

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. 0868-18-P02 až č. 0868-18-P04;
2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2019, přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 2
"Zásobník rozvojových záměrů" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019 dle příloh č. 0868-18-P05 až č. 0868-18-P07.

40

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 jmenování hodnotící komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R25/18

jmenuje
hodnoticí komisi pro výběr žádostí o finanční podporu v rámci Programu pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 ve složení: Michaela Blahová,
Ing. Bc. Anna Blechová, PhDr. Petra Karlíková, Mgr. Radovan Klabal, Mgr. Helena
Miklová, Mgr. Eliška Olšáková, Ing. Jana Pobořilová.

41

SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - rámec
programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu SOC01-19 Program na
podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2019, dle přílohy č. 0871-18-P01.
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Projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R25/18

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
se sídlem Riegrovo náměstí 159, Kroměříž
v souladu s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019, dle příloh č. 0870-18-P01 a č. 0870-18-P02;
2. uzavření dodatku č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro:
- Handicap Zlín, z. s., IČ 46277633, sídlem Padělky VI 1367, Zlín,
- Auxilium o. p. s., IČ 02083825, sídlem Hošťálková 428,
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IĆ 25909614,
sídlem Hrbová 1561, Vsetín,
- Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, se sídlem Na Stavidle 1266,
Uherské Hradiště,
- Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
sídlem Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178, sídlem Strmá 34, Vsetín,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín,
- Charita Holešov, IČ 47930063, sídlem Tovární 1407/28, Holešov,
- Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, sídlem Na Uličce 1617,
Otrokovice,
- Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345,
Valašské Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČ 44740778, sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Iskérka o. p. s., IČ 28647912, sídlem Chodská 534,
Rožnov pod Radhoštěm,
- LUISA, IČ 27030075, sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod,
- NADĚJE, IČ 00570931, sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
- Charita Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž,
- ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČ 00537675,
sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, Praha 1,
- Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672, sídlem Kollárova 658/13,
Kroměříž,
- Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ IČ 00092096, sídlem
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČ 71230629, sídlem Za Humny 2292, Uherský Brod,
- Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481, sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1,
- Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
sídlem Na Rybníkách 1628, Vsetín,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019, dle příloh č. 0870-18-P01 a č. 0870-18-P03;
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3. uzavření dodatku č. 3 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro:
- Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 2530003, se sídlem Mostní 4058, Zlín,
- Charita Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115, Slavičín,
- Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031, sídlem Volkova 523, Rožnov pod
Radhoštěm,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, sídlem Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13, Uherský
Brod,
- Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451, sídlem Lázeňská 485/2, Malá Strana,
Praha 1,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019, dle příloh č. 0870-18-P01 a č. 0870-18-P04;
4. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
pro rok 2019 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, v souladu s Programem
Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019,
dle přílohy č. 0870-18-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2019, dle přílohy č. 0870-18-P05;
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:
- Handicap Zlín, z. s., IČ 46277633, sídlem Padělky VI 1367, Zlín,
- Auxilium o. p. s., IČ 02083825, sídlem Hošťálková 428,
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IĆ 25909614,
sídlem Hrbová 1561, Vsetín,
- Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí,
- Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083, sídlem Mostní 4058, Zlín,
- Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, se sídlem Na Stavidle 1266,
Uherské Hradiště,
- Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
sídlem Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí,
- Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178, sídlem Strmá 34, Vsetín,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín,
- Charita Holešov, IČ 47930063, sídlem Tovární 1407/28, Holešov,
- Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, sídlem Na Uličce 1617,
Otrokovice,
- Charita Slavičín, IČ 70435618, sídlem Komenského 115, Slavičín,
- Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, sídlem Kpt. Zavadila 1345,
Valašské Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČ 44740778, sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Iskérka o. p. s., IČ 28647912, sídlem Chodská 534,
Rožnov pod Radhoštěm,
- Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031, sídlem Volkova 523,
Rožnov pod Radhoštěm,
- LUISA, IČ 27030075, sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod,
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- Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451, sídlem Lázeňská 485/2,
Malá Strana, Praha 1,
- NADĚJE, IČ 00570931, sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
- Charita Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž,
- Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, sídlem Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
- Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, sídlem Mariánské nám. 13,
Uherský Brod,
- ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČ 00537675,
sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, Praha 1,
- Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672, sídlem Kollárova 658/13,
Kroměříž,
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem
Riegrovo náměstí 159, Kroměříž,
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČ 71230629, sídlem Za Humny 2292, Uherský Brod,
- Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481, sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1,
- Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
sídlem Na Rybníkách 1628, Vsetín,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2019, dle příloh č. 0870-18-P05 a č. 0870-18-P06.

43

Školství - změny struktury nákladů a dodatku investičního záměru
příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R25/18

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2018:
a) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ
00559482, dle přílohy č. 0897-18-P01;
b) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0897-18-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1424/150/04/18 - 01/09/2018 s názvem "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín –
nákup frézek", dle přílohy č. 0897-18-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0197/2018, dle přílohy č. 0897-18-P04;
4. snížení poskytnutého investičního příspěvku o 5.000 Kč, z celkové výše 470.000
Kč na celkovou částku 465.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, na přípravu a realizaci akce
„SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření“, dle přílohy č. 0897-18-P05;
5. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187,760 01
Zlín, IČ 00559482 o 475 000 Kč na 1.820.000 Kč;

28/34

R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/0349/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o
21.000 Kč na 1.775.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín,
třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, na přípravu a realizaci akce „SPŠ
Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření“, dle přílohy č. 0897-18-P06.

44

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o modernizaci systému elektronické kontroly
vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na
systém EKV, systému PZTS (EZS) a systému monitoringu elektrické požární
signalizace (EPS)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R25/18

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o modernizaci systému elektronické kontroly
vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV,
systému PZTS (EZS) a systému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS)
dle příloh č. 0912-18-P01 a č. 0912-18-P02.

45

Podpora řemesel v odborném školství - smlouva o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace soukromé škole

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R25/18

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vyplacení finančních příspěvků žákům v
rámci "podpory řemesel v odborném školství" soukromé střední škole:
- Střední škola obchodně technická s. r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
760 01 Zlín, IČ 26215829, ve výši 111.800 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0892-18-P03.

46

RP19-19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu RP19-19 s názvem
"PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI
PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ", dle přílohy č. 0893-18-P01.
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47

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R25/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0200/2018, dle přílohy č. 0896-18-P01.

48

Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek ke zřizovací listině Základní
umělecké školy Uherský Brod, IČ 46254552, dle přílohy č. 0895-18-P01.

49

Školství - vyřazení movitého majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R25/18

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, a to:
- konvektomat parní COMBI PLUS 20xGN, inventární číslo 200 092, pořizovací cena
396.595 Kč, zůstatková cena 50.598 Kč, rok pořízení 2008,
- konvektomat parní COMBI PLUS 10xGN, inventární číslo 200 106, pořizovací cena
290.235 Kč, zůstatková cena 37.026 Kč, rok pořízení 2008,
a to formou ekologické likvidace
b) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, a to:
- kotel elektrický, inventární číslo 51, pořizovací cena 279.721 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok pořízení 1995,
- kotel kuchyň, inventární číslo 306, pořizovací cena 156.383 Kč, zůstatková cena 0
Kč, rok pořízení 1994,
a to formou ekologické likvidace;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2018:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, dle přílohy č. 0899-18-P03;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 0899-18-P04;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského, IČ
61716413, dle přílohy č. 0899-18-P05;
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bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje
„Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Pořízení multifunkční pánve do školní kuchyně“, dle
přílohy č. 0899-18-P06.

50

Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R25/18

schvaluje
vyhlášení konkursů dle přílohy č. 0898-18-P01 na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906;
2. Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456;
3. Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČ
70842884.

51

Individuální podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R25/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0201/2018, dle přílohy č. 0900-18-P01;
2. poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
pro Valašský házenkářský klub, a. s., IČ 25863398 , se sídlem Hlavní 492, 756 54
Zubří, ve výši 175.000 Kč na projekt Finanční pomoc pro rozjezd podzimní části
extraligové soutěže v házené mužů (masér, lékař, provoz a úklid rehabilitace) a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0900-18-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. Fotbalový club Zlín, z. s., IČ 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.000.000 Kč na projekt „Osvětlení a konstrukce hrací plochy“ – v areálu
Vlastimila Marečka Zlín – Vršava středisko mládeže a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0900-18-P06;
2. SKB Velké Karlovice, z. s., IČ 05674859, se sídlem č.p. 881, 756 06 Velké
Karlovice, ve výši 700.000 Kč na projekt Přípravná fáze pro zimní provoz
biatlonového areálu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0900-18-P07.
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52

Rámce programů 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Rámec Programu MaS01-19 s názvem "JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V
OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU", dle přílohy č. 0904-18-P01;
2. Rámec Programu MaS02-19 s názvem "PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2
000 OBYVATEL", dle přílohy č. 0904-18-P02;
3. Rámec Programu MaS03-19 s názvem "ČINNOST A ROZVOJ
MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU", dle přílohy č. 0904-18-P03.

53

KUL01-19, KUL03-19, KUL05-19 KULTURA - programová podpora - rámce
programů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) rámec programu KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle
přílohy č. 0902-18-P01;
b) rámec programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy č. 0902-18-P02;
c) rámec programu KUL05-19 Program "Otevřené brány", jehož cílem je
zpřístupnění bohatého fondu církevních památek, dle přílohy č. 0902-18-P03.

54

Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - povolení k vývozu
sbírkových předmětů do zahraničí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R25/18

bere na vědomí
vývoz sbírkových předmětů ve správě příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dle přílohy č. 0901-18-P01, pro výstavu v rámci
přeshraničního projektu z dotačního programu Interreg V-A SR-ČR s názvem
„Dušan S. Jurkovič“, která bude prezentována v Brezové pod Bradlom od podzimu
2018 do roku 2023.

55

Sociální věci - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R25/18

stanovuje
s účinností od 01.11.2018 plat řediteli Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková
organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0873-18-P01.
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Smlouva o převodu doménového jména

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R25/18

schvaluje
uzavření smlouvy s dodavatelem MACHIN.CZ s. r. o., Tyršovo náměstí 440, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 26224411, dle přílohy č. 0913-18-P01.

57

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R25/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad 7. ročníkem mysliveckého
Hubertského dne v Holešově pořádaným spolkem Rottal klub Holešov, z. s., se
sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 22719946;
b) záštitu náměstka hejtmana Zlínského kraje Josefa Zichy nad:
1) akcí "Veletrh dotačních příležitostí" pořádanou Agenturou pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha - Nové Město,
IČ 22719946;
2) 24. ročníkem krajského kola "Ekologické olympiády pro studenty středních škol
ve Zlínském kraji" pořádaným Gymnáziem Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 61716707;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad 16. ročníkem projektu
environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji ENERSOL 2019 pořádaným
Střední průmyslovou školou Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 00128198.

58

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
05.11.2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R25/18

schvaluje
návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
05.11.2018, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0883-18-P02.
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Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R25/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0207/2018, dle přílohy č. 0923-18-P06;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2018, ve výši 1.019.307,69 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0923-18-P07.
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Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R25/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí navýšení neinvestiční dotace ve
výši 200.000 Kč na celkovou dotaci ve výši 1.000.000 Kč, spolku Asociace českých
filmových klubů, z. s., IČ 61387550, se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
na realizaci akce Letní filmová škola Uherské Hradiště v roce 2018 a uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 092718-P01.

Zlín 15. října 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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