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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 28. zasedání dne 12.11.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R28/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1039-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0521/R17/18 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá Ing. Liboru Pecháčkovi, vedoucímu Odboru investic, předložit podklady pro
následné rozhodnutí samosprávy ve věci demolice stávajícího objektu bez č.p./č.e.
označovaného č. 1 a výstavby nové administrativní budovy, v termínu nejpozději na
zasedání Rady Zlínského kraje dne 12.11.2018;“ - na termín plnění 30.06.2019.

2

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R28/18

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Mysliveckým spolkem
Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75138484, dle přílohy č. 0989-18-P01.

3

Vrbětice - rozpočtové opatření, smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R28/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0219/2018, dle přílohy č. 0997-18-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za
poskytnutí věcné a osobní pomoci mezi Zlínským krajem a Vojenským technickým
ústavem, s. p., IČ 24272523, se sídlem Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, dle
přílohy č. 0997-18-P03.
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4

Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R28/18

bere na vědomí
nabídku nepotřebného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci hospodářství
kraje, dle přílohy č. 0998-18-P1.

5

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 21
ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, dle přílohy č. 1000-18-P01.

6

Školství, kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R28/18

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0993-18-P01:
a) "Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury - rekonstrukce budov B,
C" - IROP-KAP,
b) "Základní škola Otrokovice, Komenského - rekonstrukce odborných učeben" IROP-KAP,
c) "Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova - vybudování
multifunkční učebny a bezbariérového přístupu" - IROP-KAP,
d) "MRV - Zámek Vsetín - výměna oken" - OPŽP;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1469/150/08/18 na
akci "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výměníkové stanice a vytápění
DM", dle přílohy č. 0993-18-P02;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1453/150/05/18 – 01/10/18 na akci "SOU Valašské Klobouky – stavba opěrné
zídky", dle přílohy č. 0993-18-P03;
4. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle
přílohy č. 0993-18-P04;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičních
záměrů, a tím i se zahájením realizace investičních akcí:
a) "Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury - rekonstrukce budov B,
C" příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury,
ulice Františka Vančury 3695/2, 76701 Kroměříž, IČ 47935928;
b) "Základní škola Otrokovice, Komenského - rekonstrukce odborných učeben"
příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského, ulice
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČ 61716413;
c) "Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova - vybudování
multifunkční učebny a bezbariérového přístupu" příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, ulice Šafaříkova 961, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 60370432;
d) "MRV - Zámek Vsetín - výměna oken" - OPŽP příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SŠIEŘ
Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výměníkové stanice a vytápění DM"
příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474.

7

Zdravotnictví - KM nemocnice - změna plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje a záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R28/18

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2018 pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle
přílohy č. 0999-18-P02;
schvaluje
1) záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, pozemku parc. č. 650/2 ostatní plocha, pozemku parc. č.
670/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 670/7 ostatní plocha, pozemku parc. č.
670/12 ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 6159 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. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž, na
dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2025; k zajištění léčebných provozních,
kancelářských, skladovacích prostor v nemocnici;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0222/2018, dle přílohy č. 0999-18-P04;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0224/2018, dle přílohy č. 0999-18-P11;
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bere na vědomí
a) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1402/170/01/18-1/08/18 „Vsetínská nemocnice a. s. - budova A
Stavební úpravy knihovny" dle přílohy č. 0999 -18-P05;
b) závěrečnou zprávu investičního záměru na opravu majetku Zlínského kraje č
1400/170/01/18 „Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna pravého výtahu č. 542004
v budově A“ dle přílohy č. 0999-18-P06;
c) závěrečnou zprávu investičního záměru na opravu majetku Zlínského kraje č.
1408/170/02/18 „Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna dorozumívacího zařízení v
budově A", dle přílohy č. 0999-18-P07;
d) závěrečnou zprávu investičního záměru na opravu majetku Zlínského kraje č.
1399/170/01/18 „Kroměřížská nemocnice a.s. – oprava elektroinstalace v budově
A", dle přílohy č. 0999 -18-P08;
e) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1355/170/07/17 „Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna výtahů
č.K1255 a č. K1256 v budově B ", dle přílohy č. 0999-18-P09;
f) havarijní stav dřevin v areálu Kroměřížské nemocnice uvedený v příloze 0999-18P01.

8

Veřejná zakázka "Předprojektová příprava pro realizaci stavby nové
nemocnice ve Zlíně – Malenovicích"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R28/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Předprojektová příprava pro realizaci stavby nové nemocnice ve Zlíně –
Malenovicích", dle přílohy č. 0994-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele smart healthcare solutions, s. r. o., se sídlem č. p. 208, 783 14
Štarnov, IČ 02184826;
2. uzavření smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem smart healthcare solutions,
s. r. o., se sídlem č. p. 208, 783 14 Štarnov, IČ 02184826, dle přílohy č. 0994-18P02.

11

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R28/18

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při
zabezpečování realizace akce SPZ Holešov č. D/2393/2017/STR mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností
Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303,
dle příloh č. 1035-18-P01 a č. 1035-18-P02;
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2. uzavření Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování
realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle příloh č. 1035-18-P03 a č.
1035-18-P04;
3. uzavření Smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení
přípravy a realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle příloh č. 1035-18-P05 a č.
1035-18-P06;
4. uzavření Smlouvy o ostatních službách ve Strategické průmyslové zóně Holešov
mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČ 63080303, dle příloh č. 1035-18-P08 a č. 1035-18-P09;
5. uzavření Smlouvy o údržbě zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov mezi
Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČ 63080303, dle příloh č. 1035-18-P11, č. 1035-18-P12 a č. 1035-18-P13;
6. uzavření Smlouvy o údržbě komunikací a dlážděných ploch ve Strategické
průmyslové zóně Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín, IČ 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská
1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle příloh č. 1035-18-P14, č. 1035-18-P15 a č.
1035-18-P16.

12

Veřejná zakázka "Dodávka 1 osobního automobilu třídy SUV"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R28/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka 1 osobního automobilu třídy SUV", dle přílohy č. 1028-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Auto Centrum Jih 2000, a. s., se sídlem Velkomoravská
3950/26a, 695 01 Hodonín, IČ 26217996;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem Auto Centrum Jih 2000, a. s., se sídlem
Velkomoravská 3950/26a, 695 01 Hodonín, IČ 26217996, dle přílohy č. 1028-18P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0225/2018, dle přílohy č. 1028-18-P06.
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13

Aktualizace směrnice SM/24 a směrnice SM/25

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R28/18

schvaluje
1. směrnici SM/24/06/18 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským
úřadem, ve znění přílohy č. 1023-18-P01;
2. směrnici SM/25/05/18 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných
organizacemi kraje, ve znění přílohy č. 1023-18-P02;
svěřuje
1. vedoucím odborů krajského úřadu rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění
uzavírat jménem Zlínského kraje smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu podle
směrnice SM/24 v hodnotě do 200 tis. Kč bez DPH;
2. vedoucím odborů krajského úřadu pro veřejné zakázky malého rozsahu podle
směrnice SM/24 rozhodování o zahájení nebo zrušení zadávacího řízení, o
jmenování členů a náhradníků komisí, o vyloučení účastníků, s výjimkou
rozhodování o výběru dodavatele a uzavírání smluv u veřejných zakázek malého
rozsahu v hodnotě od 200 tis. Kč bez DPH včetně do 2 mil. Kč bez DPH včetně u
veřejných zakázek na dodávky a služby, a do 6 mil. Kč bez DPH včetně u veřejných
zakázek na stavební práce;
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů krajského úřadu v rámci projektů
(spolu)financovaných z dotačních programů oprávnění postupovat při zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu podle metodiky poskytovatele dotace, a
rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění uzavírat jménem Zlínského kraje
smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH;
4. hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o vyloučení účastníků a o způsobu
vyřízení námitek v případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.

14

RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory v
členění dle přílohy č. 0992-18-P02B a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 0992-18-P01 v souladu s
přílohou č. 0992-18-P02B.
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15

Individuální dotace v oblasti dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční dotaci:
1) obci Huslenky, IČ 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská,
2) obci Žítková, IČ 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov, do
výše 39.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková - Drietoma,
s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na komunikacích ve vlastnictví obcí a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 0988-18-P02 a č.
0988-18-P04.

16

Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
250.000 Kč, Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se
sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, na financování
nezpůsobilých výdajů z Operačního programu Technická pomoc a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1033-18-P03;
2. uzavření dodatku č. 2 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, dle přílohy č. 103318-P04;
3. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč Regionu Bílé Karpaty, IČ 70849153, se sídlem nám. T. G. Masaryka
2433, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1033-18-P06.

18

Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje ve výši 4.877.000 Kč Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s.,
IČ 27688313, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a uzavření smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace, dle přílohy č. 0979-18-P03.
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19

Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace z Fondu
Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč na nákup hudebních nástrojů a neinvestiční
dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 24.905.000 Kč na zajištění provozu v roce
2019, společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem
nám T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1006-18-P02.

20

Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.000.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 1012-18-P4;
2. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 101218-P05;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 534.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy
č. 1012-18-P07.
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Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 104.895 Kč na výdaje
spojené s investicemi a údržbou cyklostezky a přístavišť a neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 895.105 Kč na provozní výdaje, svazku obcí Sdružení
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-18-P03;
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2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1013-18-P05;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763
21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 101318-P07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841,
se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na spolufinancování
provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-18-P09;
5. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 650.000 Kč
organizaci a KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČ 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1013-18-P11.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. a II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R28/18

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1407/2017/ŘDP s Jaroslavem Gregovským, trvalým
pobytem Rudice ***, 687 32 Rudice, datum narození ***1955 a Ludmilou Houbovou,
trvalým pobytem Rudice ***, 687 32 Rudice, datum narození ***1991, a to dle přílohy
č. 1014-18-P01;
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1432/2016/ŘDP s Antonínem Surmařem, trvalým
pobytem Sazovice *** 763 01 Sazovice, datum narození ***1958 a Josefem Čížem,
trvalým pobytem Horní Lideč ***, 756 12 Horní Lideč, datum narození ***1975 a
Markétou Čížovou, trvalým pobytem Horní Lideč ***, 756 12 Horní Lideč, datum
narození ***1981, a to dle přílohy č. 1014-18-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0766/2016/ŘDP s Blankou Ručkovou, trvalým
pobytem Nedakonice ***, 687 38 Nedakonice, datum narození ***1955 a Mgr. Janou
Dorogy, trvalým pobytem Nedakonice ***, 687 38 Nedakonice, datum narození
***1990, a to dle přílohy č. 01014-18-P05;
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1287/2018/STR s Milanem Vardžákem, trvalým
pobytem Dolní Bečva ***, 756 55 Dolní Bečva, datum narození ***1942 a Josefem
Vardžákem, trvalým pobytem Dolní Bečva ***, 756 55 Dolní Bečva, datum narození
***1962 a Věrou Bernátkovou, trvalým pobytem Vidče ***, 756 53 Vidče, datum
narození ***1967, a to dle přílohy č. 01014-18-P07;
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5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1480/2017/ŘDP s Annou Slimáčkovou, trvalým
pobytem Kelč ***, 756 43 Kelč, datum narození ***1956 a Bc. Františkem
Slimáčkem, trvalým pobytem Kelč ***, 756 43 Kelč, datum narození ***1978 a Petrou
Slimáčkovou, trvalým pobytem Kelč ***, 756 43 Kelč, datum narození ***1980, a to
dle přílohy č. 1014-18-P09;
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1493/2016/ŘDP s Ludmilou Doležalovou, trvalým
pobytem Chomýž ***, 768 61 Chomýž, datum narození ***1952, a to dle přílohy č.
1014-18-P11.
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Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019, dle přílohy č.
1019-18-P01;
2. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2018, dle přílohy č. 1019-18-P03;
3. svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
a) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení účelově přijatých
příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí a zapojení, snížení či zrušení
odvodů organizacím s přímým vztahem,
b) provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu za předpokladu, že v daném rozpočtovém
opatření nebude změna závazného ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč, změna závazného
ukazatele vyšší jak 5 mil. Kč je možná pouze v souvislosti s realizací investičních
akcí,
c) provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením přebytku hospodaření za
uplynulý rok s omezením na zůstatky fondů, které přechází v souladu se statuty
fondů do počátečních stavů následujícího roku,
d) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení přebytku
hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem krytých, ale
neproplacených závazků kraje předchozího roku, včetně zapojení výdajů v
souvislosti s prominutím odvodů a penále vyměřených v předchozím roce,
nedočerpaných výdajů na úhradu likvidaci havárií a schválených investičních
záměrů,
e) provádění rozpočtových opatření s vázáním prostředků rozpočtu na straně výdajů
proti neplnění rozpočtovaných příjmů,
f) provádění rozpočtových opatření na zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského
kraje v souvislosti s platbou daně z příjmů právnických osob placenou Zlínským
krajem,
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g) provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna
závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a), b), c),
d), e), f), i), j) a l),
h) provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje,
i) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou úhrady finanční částky na
základě rozhodnutí finančního úřadu nebo soudu, kdy neuhrazení částky ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí má za následek finanční plnění (vyměření dalšího penále z
prodlení) nebo škodu,
j) provádění rozpočtových opatření v souvislosti s realizací projektů
spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních mechanismů EHP,
k) provádění rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením vratek
nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem,
l) provádění rozpočtových opatření vyvolaných potřebou zapojení příjmů a výdajů za
porušení rozpočtové kázně.
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Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 20192023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Úpravu č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu
Zlínského kraje na období 2019-2023, dle přílohy č. 1020-18-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
1. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce
Nedašova Lhota, se sídlem Nedašova Lhota 10, 763 32 Nedašova Lhota, IČ
00226211, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1855/79, p. č. 1855/80,
p. č. 1862/9 v k. ú. Nedašova Lhota, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/50736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 50736-7) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebných pozemcích p. č. 1855/79, p. č. 1855/80, p. č. 1862/9 v k.
ú. Nedašova Lhota, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 461667/2016,
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- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 50736-7), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. 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;
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 nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 763, ostatní plocha, v k. ú. Kostelec u Holešova, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2778-617/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 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 v pozemku p. č. 743/1, ostatní plocha, v k. ú. Míškovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1404-698/2018,
- 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 3.000 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 v pozemku p. č. 1725/341, ostatní plocha, a zemního vedení NN v pozemcích p.
č. 1725/341, ostatní plocha, a p. č. st. 1677, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Uherská Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5419299/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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 7.500 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 3002/2, ostatní
plocha, v k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1930-104/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
5. 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:

12/32

R28/18

- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 559, ostatní plocha, v k.
ú. Příluky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2977165/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 5451/1, ostatní
plocha, v k. ú. Zubří, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks rozpojovací skříně a 1 ks přípojkové skříně, vše na pozemku p. č.
1002/64, ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 6307-2/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1
ks rozpojovací skříně a 1 ks přípojkové skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými
právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.500 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou fyzické likvidace, a to:
- nosítek Ferno, inv. č. 813020, rok pořízení 1993, pořizovací cena 122.038 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- digitální telefonní ústředny Ericsson, inv. č. 950058, rok pořízení 1999, pořizovací
cena 941.175,20, zůstatková cena 0 Kč,
- rádiové sítě RDST, inv. číslo 950166, rok pořízení 2004, pořizovací cena
1.766.724,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč
- záznamového zařízení REDAT Ec 4A/4D, inv. č. 950135, rok pořízení 2000,
pořizovací cena 221.262 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou prodeje minimálně za cenu 20.101 Kč, a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia combi, reg. značka 2Z9 9509, inv. č. 2013, rok
pořízení 2013, pořizovací cena 379.900 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R28/18

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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pozemků
- p. č. 2151/11, ostatní plocha, o výměře 707 m 2,
- p. č. 2151/12, ostatní plocha, o výměře 62 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 995 pro obec a k. ú. Krhová.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. 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. 26/5, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 26/6, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
- p. č. 26/7, ostatní plocha, o výměře 224 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví
statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
2. pozemku
- p. č. 26/10, ostatní plocha, o výměře 255 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 26/9 geometrickým plánem č. 1612-39/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
3. pozemku
- p. č. 3233/36, ostatní plocha, o výměře 156 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6709 pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví
statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924;
4. pozemků
- p. č. 26/9, ostatní plocha, o výměře 890 m 2,
- p. č. 26/11, ostatní plocha, o výměře 58 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 26/9 geometrickým plánem č. 1612-39/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví Římskokatolické farnosti Štípa,
Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín - Štípa, IČ 48471712;
5. komunikace
na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 954/9, p. č. 888/2, p. č. 289/1 a p. č.
888/4; vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně 15 ks odvodňovacích vpustí, dle přílohy
č. 1018-18-P03, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686
70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
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6. chodníků
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9, p. č. 448/4, p. č. 954/9, p. č.289/1 a p. č. 888/4;
vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1018-18-P04, do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
7. cyklostezky
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9 a p. č. 888/4; vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 1018-18-P05, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám.
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
8. kanalizace
v délce cca 175,4 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/9 a p. č. 888/4,
vše v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 8 šachet Š1 - 7 a šachty Š21); dle přílohy č.
1018-18-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 00291471;
9. vodovodu
v délce cca 135 bm na pozemcích p. č.842/5, p. č. 885/9, p. č. 888/4 a p. č. 662/15;
vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 1018-18-P06, do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
10. veřejného osvětlení
v délce cca 259 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/5, p. č. 842/9, p.
č. 842/2, p. č. 888/4, p. č. 887/2, p. č. 954/9, vše v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 11
ks sloupů) dle přílohy č. 1018-18-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
11. kanalizačního sběrače AIIa
v délce cca 321,3 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č. 544/61, p. č. 888/5, p. č.
888/1, p. č. 954/9, p. č. 888/6, p. č. 888/3, p. č. 888/7, p. č. 888/4, p. č. 985, p. č.
841, p. č. 662/11, p. č. 667/2 v k. ú. Uherské Hradiště, začínající u šachty Š320
(šachta ve vlastnictví SVK) a pokračujícího ulicí J. E. Purkyně až po šachtu Š331;
na uvedené trase má sběrač 11 šachet; dle přílohy č. 1018-18-P06, do vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ
00291471;
12. kanalizační stoky AIIa-6
v délce cca 206 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č. 544/61, p. č. 888/1, p. č.
544/194, p. č. 544/195, p. č. 887/5, p. č. 887/6 p. č. 885/1 v k. ú. Uherské Hradiště,
začínající za měřící šachtou MŠ2/šachta 368 a ústící do kanalizačního sběrače AIIa
v šachtě Š319 (šachta ve vlastnictví SVK) na ulicí Zahradní; na uvedené trase má
stoka 5 šachet; dle přílohy č. 1018-18-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
13. propoje mezi stokou K.1 a sběračem AIIa
v délce cca 14 bm na pozemku 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště na ulicí J. E. Purkyně
je propojení mezi sběračem AIIa (šachta Š325) a stokou K.1 (šachta Š1 je společná
se stokou K.1); na uvedené trase je jedna šachta bez označení, dle přílohy č. 101818-P06, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70
Uherské Hradiště, IČ 00291471;
14. 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,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1294 pro obec a k. ú. Strání, do vlastnictví obce
Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání, IČ 00291340;
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15. 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,
do vlastnictví obce Biskupice, č. p. 120, 763 41 Biskupice, IČ 00283771;
16. 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,
do vlastnictví obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572;
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. st. 2375, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1933 m 2, jehož součástí je
stavba č. p. 1195,
- p. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 443 m 2, jehož součástí je
stavba bez čp/če,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
- včetně vodovodní přípojky umístěné v pozemcích p. č. 1059/56, p. č. 1059/62, p.
č. 1059/52, p. č. 1059/1 a p. č. st. 2376, vše v k. ú. Uherské Hradiště (pozemky
jiného vlastníka) v rozsahu dle přílohy č. 1018-18-P08, do vlastnictví ST
development s. r. o., se sídlem Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 03714675,
za kupní cenu ve výši 100.172.700 Kč
2. pozemků
- p. č. 194/8, zahrada, o výměře 11 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
194/6,
- p. č. 2549/33, ostatní plocha, o výměře 28 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2549/2,
- p. č. 2549/34, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2549/2,
- p. č. 2549/37, ostatní plocha, o výměře 19 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2549/5 a p. č. 2549/10,
- p. č. 2549/35, ostatní plocha, o výměře 24 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2549/2 a p. č. 2549/10,
- p. č. 2549/36, ostatní plocha, o výměře 20 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2549/10,
geometrickým plánem č. 619-11/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bratřejov a k. ú. Bratřejov
u Vizovic, do výlučného vlastnictví Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši
5.450 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R28/18

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské
Meziříčí - město:
- p. č. 177, ostatní plocha, o výměře 3636 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
- p. č. 2337/9, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
3. odděleného z původního pozemku p. č. 2337/2 geometrickým plánem č. 127076/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/2, ostatní plocha, o výměře 2329 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6382/27, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 6415/3, ostatní plocha, o výměře 34103 m 2,
- p. č. 6415/4, ostatní plocha, o výměře 10332 m 2,
- p. č. 6415/5, ostatní plocha, o výměře 8896 m 2,
- p. č. 6415/13, ostatní plocha, o výměře 24 m2,
- p. č. 6415/19, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 6415/21, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 6415/26, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 6415/29, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 6415/31, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
- p. č. 6415/50, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 6415/55, ostatní plocha, o výměře 112 m 2,
- p. č. 7712/73, ostatní plocha, o výměře 402 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ublo:
- p. č. 13/4, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
- p. č. 1272/15, ostatní plocha, o výměře 40 m2,
- p. č. 1272/46, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
- p. č. 1272/48, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
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zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Svatý Štěpán:
- p. č. 6117/12, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 6117/18, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31
Brumov-Bylnice, IČ 00283819;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1863/4, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Nedašova Lhota, č. p. 10, 763 32 Nedašova
Lhota, IČ 00226211;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Strání:
- p. č. 6543/1, ostatní plocha, o výměře 1322 m 2,
- p. č. 6543/2, ostatní plocha, o výměře 1728 m 2,
- p. č. 6622/10, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 6622/11, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání, IČ
00291340;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě:
- p. č. 2439/1, ostatní plocha, o výměře 2053 m 2,
- p. č. 2439/5, ostatní plocha, o výměře 122 m2,
- p. č. 2440/4, ostatní plocha, o výměře 4487 m 2,
- p. č. 2457/5, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 2538/8, ostatní plocha, o výměře 201 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ
00284572;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa:
- p. č. 27/6, ostatní plocha, o výměře 1293 m 2,
- p. č. 27/8, ostatní plocha, o výměře 190 m 2,
zapsaných na LV č. 940 od Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské náměstí 57,
763 14 Zlín - Štípa, IČ 48471712;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pačlavice a k. ú. Pornice:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 1846/2, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 1013 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mikulůvka:
- p. č. 1795/6, ostatní plocha, o výměře 317 m²,
zapsaného na LV č. 588 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 pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
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- p. č. 6296/111, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 6296/184, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaných na LV č. 1168 od ***, za cenu ve výši 700 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Košíky:
- p. č. 1124/25, ostatní plocha, o výměře 142 m 2,
zapsaného na LV č. 82 od ***, za cenu ve výši 14.200 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2028/5, ostatní plocha, o výměře 182 m 2,
zapsaného na LV č. 83 od ***, za cenu ve výši 18.200 Kč;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2037-20032/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 940/18, zahrada, o výměře 37 m 2, odděleného z původních pozemků p. č.
940/2 a p. č. 940/17,
od *** za cenu ve výši 11.507 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/43, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
zapsaný na LV č. 806 od ***, za cenu ve výši 2.150 Kč;

pracoviště

6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
- podíl ve výši id. 2/16 p. č. 3089/13, ostatní plocha, o výměře 1480 m 2,
zapsaný na LV č. 1937 od***, za cenu ve výši 9.250 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitosti příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 523/54, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 298 od manželů ***, za cenu ve výši 150 Kč;
8. odděleného z původního pozemku p. č. 874 geometrickým plánem č. 41461/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštění:
- p. č. 874/4, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
od Římskokatolické farnosti Kostelec u Holešova, se sídlem Kostelec u Holešova
38, 768 43 Kostelec u Holešova, IČ 46998438, za cenu ve výši 1.450 Kč;
9. vedených v katastru nemovitosti příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pačlavice:
a)
- p. č. 3166, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
zapsaného na LV č. 209 od ***, za cenu ve výši 4.950 Kč;
b)
- p. č. 3770, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaného na LV č. 650 od ***, za cenu ve výši 2.250 Kč:

pracoviště

II. předat nemovité věci:
- uvedenou v části A. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, se sídlem: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
a to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
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- uvedené v části A. 2. - 12. a 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;
III. vzít na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 219135/2018/Ně ze dne 08.06.2018, v právní
moci dne 29.06.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nevšová, dle přílohy č. 1016-18-P02;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, č. j. SPU 028177/2018 ze dne 16.04.2018, v právní
moci dne 03.05.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Příluky, Vysoká u Valašského Meziříčí, dle
přílohy č. 1016-18-P03;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 141316/2018/Ko ze dne 29.06.2018, v
právní moci dne 05.09.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pačlavice, Lhota u Pačlavic, dle přílohy č.
1016-18-P04;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 305764/2018/Je ze dne 03.09.2018, v
právní moci dne 23.10.2018 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Litenčice, Morkovice, dle přílohy č. 101618-P05;
5. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných v bodě
1. - 4. této části 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.

29

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 30. října 2018, č. j. KUZL
74222/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu ve výši 6.041 Kč
Základní škole, Mateřské škole a Praktické škole Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01
Vsetín, IČ 70238898, uloženého Platebním výměrem č. 7/2018 EKO na odvod za
porušení rozpočtové kázně ze dne 5. října 2018, č. j. KUZL 70347/2018, viz příloha
č. 1017-18-P03.
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30

Veřejná zakázka "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje
a jeho organizací"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R28/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu Zlínského kraje a jeho organizací“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle
příloh č. 1021-18-P01 až č. 1021-18-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Mgr. Simona
Krátká, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Mgr. Renata Navarová, Ing. Alena
Zmeková, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Zdeňka
Foltýnová, Mgr. Simona Krátká, Ing. Radek Šipka, Ing. Jana Stašková, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Renata Navarová, Ing. Alena Zmeková, Ing. Petr Kedra,
Mgr. Libor Fusek, Martina Chovancová, DiS.

31

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R28/18

schvaluje
a) změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2018, dle přílohy č. 0984-18-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0221/2018, dle přílohy č. 0984-18-P03;
ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 667.000 Kč v termínu
do 30.11.2018, na celkovou částku 6.845.000 Kč.

32

Doprava - Dodatky k inv. záměrům, změna č. 7 Plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2018, Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí investičního
příspěvku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R28/18

schvaluje
A) dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
ad A1) dodatek č. 9 k investičnímu záměru č. 1138/3/110/276/10/15-09/10/18, k
provedení díla "Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1", o celkových
nákladech 95.404.000 Kč, dle přílohy č. 0987-18-P02a a č. 0987-18-P2b;
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ad A2) dodatek č. 9 k investičnímu záměru č. 1117/3/110/271/15-09/10/18, k
provedení díla "Silnice III/36741: Sulimov, průjezdní úsek", o celkových nákladech
26.156.000 Kč, dle přílohy č. 0987-18-P03;
B) změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle příloh č. 0987-18P04a až č. 0987-18-P04e***
C) Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2018/DOP na stavební a
strojní investice - dodatek č. 2, dle příloh č. 0987-18-P5a a č. 0987-18-P5b;
D) rozpočtové opatření č. RZK/0223/2018, dle přílohy č. 0987-18-P09.

33

Doprava - dodatek č. 27 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0986-18P02 a č. 0986-18-P03.

34

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R28/18

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. 0980-18-P02 až č. 0980-18-P04;
2. aktualizaci 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. 0980-18-P05 až č. 0980-18-P06.

35

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, Finanční
podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK,
Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R28/18

pověřuje
v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 níže
uvedené poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu:
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dle příloh č. 0981-18-P02 a č. 0981-18-P03:









"HVĚZDA z.ú.", IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,

za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17.12.2018 schválí
aktualizaci přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, dle
přílohy č. P0981-18-04;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským krajem a:








"HVĚZDA z.ú.", IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,

a to dle příloh č. 0981-18-P04 a č. 0981-18-P05 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 17.12.2018 schválí Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 a
budou vydána shora uvedená Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu;
3. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle příloh č. 0981-18-P06 a č. 098118-P08.
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Sociální služby – prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R28/18

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096,
vůči rodičům uživatelky sociálních služeb paní ***, v celkové výši 57.258 Kč.

37

Sociální služby - zřízení poskytování sociální služby, úprava kapacity
stávající služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R28/18

schvaluje
1. zřízení sociální služby domovy se zvláštním režimem, poskytované v Domově pro
seniory Nezdenice, organizační jednotce začleněné do Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, s kapacitou 27 lůžek, s účinností
od 01.02.2019;
2. snížení kapacity sociální služby domovy pro seniory, identifikátor služby 9125443,
poskytované v Domově pro seniory Nezdenice, organizační jednotce začleněné do
Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, ze 165
na 115 lůžek, s účinností od 01.02.2019.

38

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R28/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0220/2018, dle přílohy č. 1003-18-P01.

39

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R28/18

schvaluje
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499, dle přílohy č. 100418-P01;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČ
61716464, dle přílohy č. 1004-18-P02;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Dětský domov Zašová, IČ 60990597, dle přílohy č. 1004-18-P03.
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40

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 8, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 1002-18-P02;
2. dodatek č. 8, Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 100218-P03;
3. dodatek č. 13, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00843547, dle přílohy č. 1002-18-P04.

41

Jmenování členů školských rad

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R28/18

bere na vědomí
vzdání se funkce pana ***, člena školské rady při střední škole, jejíž činnost
vykonává Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878;
vzdání se funkce paní ***, členky školské rady při základní škole, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ
70238928;
jmenuje
pana ***, členem školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, s účinností od 13.11.2018 do
31.12.2020;
pana ***, členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ 70238928, s účinností od
13.11.2018 do 31.12.2020.

42

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R28/18

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan
Pijáček, MgA. Ivona Křivánková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Kateřina Davidová;
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2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela
Blahová, Mgr. Ludmila Kočí, PhDr. Vlastislav Kožela, PhDr. Nataša Gmentová;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení
Kroměříž, IČ 70842884 ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Mgr. Marta Hubáčková,
PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Milan Vaculík, Mgr. Jan Brož.

43

Dotační program MŠMT - Podpora mládeže na krajské úrovni 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R28/18

schvaluje
podání Žádosti dle přílohy č. 1007-18-P01 a č. 1007-18-P02 v rámci dotačního
programu MŠMT ČR „Podpora mládeže na krajské úrovni".

44

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R28/18

schvaluje
výběr dobrovolných pracovníků, kteří budou oceněni v rámci XV. ročníku
slavnostního Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v
oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2018, dle přílohy
č. 1011-18-P02.

45

Kultura - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 10 - Zřizovací listiny Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizace, IČ 0089982, dle přílohy č.
1008-18-P01.
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46

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.706.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvkové organizaci, IČ 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 1010-18-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.759.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvkové organizaci, IČ 00092118, se sídlem Velehradská
714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 1010-18-P06;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.675.000 Kč Masarykově veřejné
knihovně Vsetín, IČ 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1010-18P07.

47

Kultura - Muzeum Kroměřížska - financování projektu z dotačního programu
IROP v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R28/18

schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019 příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ 00091138, ve výši
1.372.000 Kč na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a
expozic", dle přílohy č. 1009-18-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši
10.109.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké
náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic", dle přílohy č. 1009-18-P02.
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Veřejná zakázka "Výkon činnosti TDI při realizaci veřejné zakázky Zvýšení
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizací zřizovaných Zlínským
krajem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R28/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výkon
činnosti TDI při realizaci veřejné zakázky Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve
vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 1031-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Administrátoři.cz s. r. o., Družební 172, Nivnice 68751, IČ
29193257;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Administrátoři.cz s. r. o., Družební 172,
Nivnice 68751, IČ 29193257, dle příloh č. 1031-18-P02 až č. 1031-18-P11.

49

Veřejná zakázka "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2019 pro KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R28/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka kancelářského materiálu v roce 2019 pro KÚZK", dle přílohy č. 1030-18P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele LAW CZ s. r. o., Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž, IČ 25542532;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem LAW CZ s. r. o., Bílanská 2599, 767
01 Kroměříž, IČ 25542532, dle příloh č. 1030-18-P02 až č. 1030-18-P04.

50

Veřejná zakázka "Dodávka hygienického materiálu v roce 2019 pro KÚZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R28/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka hygienického materiálu v roce 2019 pro KÚZK", dle přílohy č. 1029-18P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele DANKR s. r. o., Jateční 169, 760 01 Zlín, IČ 27676650;
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2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem DANKR s. r. o., Jateční 169, 760 01
Zlín, IČ 27676650, dle příloh č. 1029-18-P02 až č. 1029-18-P05.

51

Smlouva o komplexní podpoře rozšířených funkcionalit ERP systému
pořízených v rámci projektu IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R28/18

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o komplexní podpoře rozšířených funkcionalit ERP systému
pořízených v rámci projektu IOP mezi Zlínským krajem a společností Gordic spol. s
r. o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy č. 102518-P01.

52

Smlouva o poskytování provozu a podpory NÚAP 2019-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R28/18

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o poskytování provozu a podpory Nástroje pro tvorbu a
údržbu ÚAP mezi Zlínským krajem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, dle přílohy č. 1026-18-P01.

53

Smlouva o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory
dlouhodobého úložiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R28/18

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory
dlouhodobého úložiště mezi Zlínským krajem a dodavatelem ICZ, a. s., Na
hřebenech ll 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 25145444, dle přílohy č. 1027-18P01.
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55

Pověření ředitele krajského úřadu k uzavření smlouvy související s čerpáním
zaměstnaneckých benefitů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R28/18

svěřuje
Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodnutí o
uzavření smlouvy o správě zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus, včetně
případných dodatků k této smlouvě a smlouvy o zpracování osobních údajů, se
společností Benefit Management s. r. o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská
689/40, PSČ 120 00, IČ 27069770.

56

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R28/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytování odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od 01.01.2019, dle přílohy č. 0991-18-P01.

57

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R28/18

bere na vědomí
a) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad setkáním odborných
pracovníků služeb, kteří pracují s dětmi a rodinami v krizi pořádaným Dětským
centrem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ
00839281;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad výstavou archivních
vín v Boršicích 2018 pořádanou společností VINAŘSTVÍ - DVUR POD STARÝMA
HORAMA s. r. o., se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ 02461188.
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58

Veřejná zakázka "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R28/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje" a související dokumenty, dle příloh č.
1032-18-P01 a č. 1032-18-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00,
Ostrava, IČ 04308697, DIČ CZ04308697, pro část 1 veřejné zakázky "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje";
2. uzavření smlouvy o dílo pro část 1 s dodavatelem AUTOCONT a. s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava, IČ 04308697, DIČ CZ04308697, dle přílohy
č. 1032-18-P03;
3. výběr dodavatele DATASYS s. r. o., se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha
3, IČ 61249157, DIČ CZ61249157, pro část 3 veřejné zakázky "Zvýšení kybernetické
bezpečnosti Zlínského kraje";
4. uzavření smlouvy o dílo pro část 3 s dodavatelem DATASYS s. r. o., se sídlem
Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, IČ 61249157, DIČ CZ61249157, dle přílohy č.
1032-18-P04;
5. zrušení části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje", dle přílohy č. 1032-18-P05.

60

Zahraniční pracovní cesta - Izrael

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R28/18

schvaluje
zahraniční pracovní cestu níže uvedeným účastníkům do Izraele (Tel-Aviv) ve dnech
19. - 21. listopadu 2018, a to služebním vozem a letecky včetně poskytnutí
cestovních náhrad:
- Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
- Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
- Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje
- Milan Štábl, ředitel krajského úřadu
- Zdeněk Vacek, zastupitel Zlínského kraje
- Martina Hovořáková, odbor Kancelář hejtmana.
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Revitalizace Baťova mrakodrapu - výtahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R28/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Modernizace výtahů v 21. budově" s dodavatelem EURO VÝTAHY s. r. o., IČ
24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, dle příloh č. 1045-18-P01
až č. 1045-18-P04.

Zlín 12. listopadu 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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