R02/19
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 2. zasedání dne 14.01.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R02/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0044-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0739/R23/17 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování Strategie
rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, v souladu s přílohou č. 0835-17-P01, v termínu
do 31.12.2018.“ - na termín plnění 18.02.2019.

2

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R02/19

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a společností SYGNUM, s. r. o.,
se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, IČ 26889641, dle přílohy č. 0010-19P01.

3

Dotace na rok 2019 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R02/19

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje:
1. ve výši 150.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ
70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na cvičení složek Integrovaného
záchranného systému Zlínského kraje, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových
lahví pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0011-19-P01,
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2. ve výši 50.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326,
se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, na připravenost humanitární jednotky ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0011-19P02,
3. ve výši 200.000 Kč Horské službě ČR, o. p. s., IČ 27467759, se sídlem Špindlerův
Mlýn č. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, na záchrannou činnost a poskytování první
pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0011-19-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na činnost a realizaci akcí v roce 2019 z Fondu Zlínského kraje:
1. ve výši 497.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČ 63414333,
se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 0011-19-P04,
2. ve výši 436.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČ
65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0011-19-P05,
3. ve výši 514.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČ 63701456, se
sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0011-19-P06,
4. ve výši 653.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČ 65792025, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0011-19-P07.

4

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - Stavba
roku 2018 Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R02/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 200.000 Kč
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Národní 138/10, 110 000 Praha - Nové
Město, IČ 01541641, na pořádání XVII. ročníku soutěže "Stavba roku 2018
Zlínského kraje" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0012-19-P02.

5

Smlouva o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R02/19

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností NET4Gas, s. r.
o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČ 27260364,
uvedené v příloze č. 0017-19-P01.
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6

Přísedící Krajského soudu v Brně - vzdání se funkce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí v souladu s ustanovením § 98 odst. 2
zákona č. 6/2002 Sb., soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, oznámení o vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně, s
účinností od 05.02.2019:
1. Petr Matoušek, bytem ***

7

Aktualizace směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R02/19

schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů, dle přílohy č. 0009-19-P01.

8

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R02/19

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/12/03/17 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary, ve znění přílohy č. 0014-19-P01.

9

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám (Kroměříž, Uh. Hradiště) a záchranným stanicím volně
žijících živočichů Buchlovice a Bartošovice (Nový Jičín)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R02/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 120.000 Kč
pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č. p. 146, 742 54
Bartošovice, IČ 47657901, na zajištění Záchranné stanice volně žijících
handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského kraje - stanice
Bartošovice v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0003-19P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského kraje
2019" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0003-19P04;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49434438, na pořádání akce "TOP Víno Slovácka
2019" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0003-19P06;
3) ve výši 250.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní
403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318, na zajištění Záchranné stanice volně žijících
živočichů Buchlovice v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0003-19-P08.

10

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2019 - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje neschválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 400.000 Kč spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II
5358, 760 01 Zlín, IČ 00568813, na činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 000619-P02.

11

Podpora turistického značení ve Zlínském kraji v roce 2019 - dotace Klubu
českých turistů oblast Valašsko - Chřiby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 400.000 Kč pobočnému spolku KČT, oblast Valašsko-Chřiby,
IČ 70902003, se sídlem Palackého 96, 763 61 Napajedla, na turistické značení ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0029-19-P02.
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12

Kultura - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R02/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1483/090/12/18 na
akci "Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště",
dle přílohy č. 0013-19-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy
č. 0013-19-P02;
3. odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko,
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy č. 0013-19-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2019, dle přílohy č. 0013-19-P04;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
4.465.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum
regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště", dle přílohy č.
0013-19-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši 842.000 Kč příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na
přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken
obvodového pláště“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci, dle přílohy č. 0013-19-P05;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČ 00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
dokončením projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
reprodukce majetku Zlínského kraje "Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín –
repase oken obvodového pláště“ - OPŽP;
2. ředitele výše uvedené příspěvkové organizace Zlínského kraje předložit žádost o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R02/19

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0019-19-P01 "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště rekonstrukce osvětlení";
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2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57
Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 0019-19-P02,
b) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati
1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0019-19-P03,
c) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury,
Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČ 47935928, dle přílohy č. 0019-19P04;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 195.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464, na realizaci
akce "DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín - oprava oplocení areálu", dle přílohy č. 0019-19-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0006/2019, dle přílohy č. 0019-19-P06;
souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy akcí před schválením investičních záměrů, a
tím i se zahájením realizace akcí:
a) "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - rekonstrukce osvětlení"
příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské
Hradiště, IČ 60371731;
b) "SOŠ Luhačovice - výměna kotlů na DM" příspěvkové organizace Střední
odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ 61715999;
c) "DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín - oprava oplocení areálu" příspěvkové organizace Dětský
domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695, 760 01
Zlín, IČ 61716464;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, k posílení
fondu investic ve výši 270 000 Kč.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R02/19

schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- části pozemku p. č. 2760/29, v katastrálním území Holešov o výměře 240 m 2;
- pozemku p. č. 2760/118, v katastrálním území Holešov o výměře 180 m 2; dle
přílohy č. 0043-19-P01, přiloženého situačního výkresu.
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15

Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2018 do rozpočtu roku
2019 - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R02/19

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0252/2018, dle přílohy č. 0036-19-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0001/2019, dle přílohy č. 0036-19-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2019, dle
přílohy č. 0036-19-P03.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R02/19

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 služebných pozemků p. č. 1041/1, p. č. 1041/4, p. č. 1041/5 v k.
ú. Všetuly, 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. 490-003) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 1514-3b/2018, na
služebných pozemcích p. č. 1041/1, p. č. 1041/4, p. č. 1041/5 v k. ú. Všetuly a včetně
výústního objektu k odvodu dešťových vod, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem číslo 1514-3d/2018, na služebných pozemcích p. č. 1041/1, p. č. 1041/5 v
k. ú. Všetuly,
- 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. 490-003), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu a výústního objektu k odvodu
dešťových vod,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.511 Kč +
DPH;
2. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti města
Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 363/1 v k. ú. Všetuly, 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. 490-003) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebném pozemku p. č. 363/1 v k. ú. Všetuly, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1514-3e/2018,
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- 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 stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 490-003), 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. a 2. 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 zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 2840/1, p. č. 2840/15, p. č. 2840/17, vše ostatní plocha, v k.
ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2446-777a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 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. 1977/3, ostatní plocha, v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 684-856/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 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
NN v pozemku p. č. 4414, ostatní plocha, v k. ú. Slopné, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 572-695/2018,
- 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 2.000 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1221/3, ostatní plocha, v k. ú. Vigantice,
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1044-531/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 813/11, ostatní plocha, v k. ú. Sady, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 982-133/2018,
- 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 1.400 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 4117/5, p. č. 4118/10, p. č. 4135/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Loukov u Bystřice
pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
7. 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. 16256/1, ostatní plocha, v k. ú. Huslenky, 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 100 Kč + DPH;
8. 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 pozemcích p. č. 1069/1, p. č.
1069/20, vše ostatní plocha, v k. ú. Zlámanec, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
bere na vědomí
zánik pohledávek Zlínského kraje ve výši 198.000 Kč s 0,05 % úroky z prodlení
denně od 16.10.2008 a ve výši 7.920 Kč za společností A5 a.s. v likvidaci, se sídlem
Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno, IČ 27690920, ke dni výmazu společnosti
z obchodního rejstříku z důvodu zániku společnosti bez právního nástupce.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R02/19

schvaluje
A. záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení za
nejvyšší nabídnutou kupní cenu dle podmínek uvedených v příloze č. 0035-19-P03:
pozemků
- p. č. 86, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m 2, jehož součástí je stavba č.
p. 2,
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- p. č. 88/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m 2, jehož součástí je budova
bez čp/če,
- p. č. 88/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 321 m 2, jehož součástí je budova
bez čp/če,
vše zapsáno v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1523 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Valašské Meziříčí - město.
B. záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1479/26, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1479/13, geometrickým plánem č. 26662/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Popov nad Vláří;
2. pozemku
- p. č. 1479/27, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1479/13, geometrickým plánem č. 26662/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Popov nad Vláří;
3. pozemku
- p. č. 1479/28, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1479/13, geometrickým plánem č. 26662/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Popov nad Vláří;
4. pozemku
- p. č. 1479/29, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1479/13, geometrickým plánem č. 26662/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Popov nad Vláří;
5. pozemku
- p. č. 1479/30, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1479/13, geometrickým plánem č. 26662/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Popov nad Vláří;
6. pozemků
- p. č. 1400/3, ostatní plocha, o výměře 298 m 2,
- p. č. 2015/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 2015/3, ostatní plocha, o výměře 10m 2,
- p. č. 2015/4, ostatní plocha, o výměře 3m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Lutopecny;
7. pozemků
- p. č. 4438/5, ostatní plocha, o výměře 145 m 2,
- p. č. 4438/6, ostatní plocha, o výměře 121 m 2,
- p. č. 4438/7, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 4438/9, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
- p. č. 4438/10, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4438/11, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 4438/12, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 4438/13, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 4439/23, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
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- p. č. 4439/24, ostatní plocha, o výměře 285 m 2,
- p. č. 4439/25, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 4439/26, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 4439/29, ostatní plocha, o výměře 243 m 2,
- p. č. 4439/30, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 4439/31, ostatní plocha, o výměře 253 m 2,
- p. č. 4439/34, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 4439/36, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 4439/37, ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
- p. č. 4439/38, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 4439/39, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 4439/40, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 4439/41, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 4439/42, ostatní plocha, o výměře 102 m 2,
- p. č. 4439/43, ostatní plocha, o výměře 184 m 2,
- p. č. 4439/44, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
- p. č. 4439/45, ostatní plocha, o výměře 67 m2,
- p. č. 4439/46, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4439/47, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 4439/48, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 4439/49, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4439/55, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 4439/56, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 4439/57, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1848/4, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
- p. č. 4441/11, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 4441/12, ostatní plocha, o výměře 1053 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 890 pro obec a k. ú. Karolinka;
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek do výběrového
řízení na prodej nemovité věci v k. ú. Valašské Meziříčí – město ve složení: Ing.
Alena Zmeková, Ing. Libor Pecháček, Mgr. Simona Krátká, náhradníka za člena
komise: Ing. Jana Stašková, Mgr. Hana Buršíková, zapisovatel: Bc. Blanka
Navrátilová.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
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. pozemku
- p. č. 5343/31, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 5343/2,
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geometrickým plánem č. 1815-30/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
2. pozemků
- p. č. 5353/78, ostatní plocha, o výměře 522 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 5353/3,
- p. č. 5353/76, ostatní plocha, o výměře 108 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 5353/75,
- p. č. 5353/77 ostatní plocha, o výměře 600 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 5353/75,
geometrickým plánem č. 1807-44/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČ 00290807.
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0585/Z18/11 ze dne 14. 12. 2011 – bod C. 3.

19

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R02/19

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 Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína:
- p. č. 441/8, ostatní plocha, o výměře 383 m²,
- p. č. 895/4, ostatní plocha, o výměře 155 m²,
- p. č. 904/12, ostatní plocha, o výměře 118 m²,
- p. č. 904/13, ostatní plocha, o výměře 69 m²,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rokytnice, č. p. 58, 763 21 Rokytnice, IČ
70805202;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 2609/4, ostatní plocha, o výměře 256 m²,
- p. č. 2609/5, ostatní plocha, o výměře 13 m²,
- p. č. 2609/6, ostatní plocha, o výměře 26 m²,
zapsaných na LV č. 34 od ČR – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno, IČ 70890013;
B. úplatným převodem pozemků
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří:
a)
- p. č. 5295/72, ostatní plocha, o výměře 24 m²,
- p. č. 5295/73, ostatní plocha, o výměře 19 m²,
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zapsaných na LV č. 571 od ***, za cenu ve výši 2.150 Kč;
b)
- p. č. 5295/80, ostatní plocha, o výměře 11 m²,
zapsaného na LV č. 4 od ***, za cenu ve výši 550 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2856/65, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaného na LV č. 3181 od APUS MORAVA, spol. s r. o., se sídlem Dolní 1567,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 25329278, za cenu ve výši 2.750 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pačlavice:
a)
- p. č. 3167, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaného na LV č. 290 od ***, za cenu ve výši 1.350 Kč;
b)
- p. č. 3747, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 871 od ***, za cenu ve výši 600 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/168, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaného na LV č. 306 od *** za cenu ve výši 5.600 Kč;

pracoviště

II. schválit nabytí pozemků od jejich vlastníka do vlastnictví Zlínského kraje dle
přílohy č. 0032-19-P03;
III. předat nemovité věci uvedené v části A. 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;
IV. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0445/Z15/18 ze dne
05.11.2018 - nabytí pozemků dle přílohy č. 0971-18Z-P02 - p. č. 2229/43, p. č.
2229/39, p. č. 2229/38, p. č. 2229/37, p. č. 2229/60, p. č. 2229/35, p. č. 2229/34, p.
č. 2229/44, p. č. 2229/40, p. č. 2229/36, p. č. 2229/42 v k. ú. Malenovice u Zlína.
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Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R02/19

schvaluje
provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce
2019, dle přílohy č. 0037-19-P01;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Zlínského kraje v roce 2019, dle přílohy č. 0037-19-P02;
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souhlasí
s vydáním pověření pro ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje k vydávání
Pověření ke kontrole příspěvkových organizací Zlínského kraje, dle přílohy č. 003719-P03.
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Poskytnutí individuálních dotací z Fondu ZK - Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje; Zlínský kreativní klastr, z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R02/19

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
190.000 Kč organizaci Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, IČ 29319676,
se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, na realizaci projektu "Pakt zaměstnanosti
Zlínského kraje" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0042-19-P03;
2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
198.000 Kč spolku Zlínský kreativní klastr, z. s., IČ 01365258, se sídlem Univerzitní
2431, 760 01 Zlín, na internacionalizaci podniků působících v kreativních oborech
ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0042-19-P05.
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Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh I. etapa, dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 12.000.000 Kč na
spolufinancování vybudování I. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh Sdružení obcí
Hornolidečska, IČ 62334743, se sídlem Horní Lideč 292, PSČ 756 12, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0040-19-P04;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2019, dle přílohy č. 0040-19-P05.
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Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s. - poskytnutí individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R02/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 150.000
Kč spolku Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s., IČ 26589532, se sídlem Bzové 325, 756
05 Karolinka na zajištění standardního provozu Informačního centra Zvonice Soláň
v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č.0030-19-P02.
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Jmenování člena správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R02/19

jmenuje
Tomáše Blablu, bytem Zlín,***datum narození***1978*** členem správní rady
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, s účinností od
06.02.2019.
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Dodatek č. 3 Partnerské smlouvy s Technologickým inovačním centrem, s. r.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem č. D2780/2015/STR upravující partnerství mezi Zlínským
krajem a Technologickým inovačním centrem, s. r. o., sídlem Vavrečkova 5262, Zlín
760 01, IČ 26963574, v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0041-19-P02.

26

Veřejná zakázka "Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R02/19

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Podpora biodiverzity v EVL
soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního
řízení, rozdělené na 8 částí, dle přílohy č. 0005-19-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0002/2019, dle přílohy č. 0005-19-P03;
3. změnu č. 2 Projektového rámce projektu "Podpora biodiverzity v EVL soustavy
Natura 2000 na území Zlínského kraje", dle přílohy č. 0005-19-P04;
jmenuje
společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Tichá,
Petr Pavelčík, Mgr. Marta Černá, Sabina Kadlčíková, Alexandra Černá, a
náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA, Ing.
Martin Kobzáň, Ing. Jaroslav Hrabec, Mgr. Radim Nuc pro tyto části veřejné zakázky:
a) Část 1: Obnova a obnovení péče v EVL Rochus,
b) Část 2: Obnova a obnovní péče v EVL Újezdecký les,
c) Část 3: Obnova a obnovní péče v EVL Mokřad u Slováckých strojíren,
d) Část 4: Obnova a obnovní péče v EVL Remízy u Bánova,
e) Část 5: Obnova a obnovní péče v EVL Údolí Bánovského potoka
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f) Část 6: Obnova a obnovní péče v EVL Údolí Okluky,
g) Část 7: Obnova a obnovní péče v EVL Chvalčov,
h) Část 8: Obnova a obnovní péče v EVL Mokřad Pumpák;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy č. D/3226/2018/ŘDP společnost MCI SERVIS s. r. o.,
se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČ 27718158, k provádění úkonů
nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s
uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s názvem "Podpora biodiverzity v EVL
soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje" podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, dle plné moci uvedené v příloze č. 0005-19-P02.
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Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R02/19

schvaluje
1. změnu (dodatek) č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, se sídlem Husova 402/15, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00851710, dle přílohy č. 0007-19-P01;
2. změnu (dodatek) č. 2 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, Burešov
3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0007-19-P02.
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Interreg - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2019:
a) ve výši 424.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se
sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci
projektu "Zvyšovanie exaktných prírodovedných a technických kompetencií
študentov stredných a vysokých škol na slovensko-českom pomedzi" v rámci
programu Interreg V-a SK-CZ, dle přílohy č. 0021-19-P01;
b) ve výši 1.851.050 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, na realizaci projektu „Rozvoj vzdelávacej
infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne“ v rámci programu Interreg V-a SKCZ, dle přílohy č. 0021-19-P02;
c) ve výši 1.963.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ 13643878, na
realizaci projektu „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro
rozvoj strojírenské praxe“, v rámci programu Interreg V-a SK-CZ, dle přílohy č. 002119-P03;

16/22

R02/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0005/2019 dle přílohy č. 0021-19-P05, jehož součástí
jsou změny struktury nákladů jednotlivých akcí dle příloh č. 0021-19-P06 až č. 002119-P08.
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Školství - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R02/19

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy
č. 0025-19-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, se sídlem Palackého 524, 769 01 Holešov,
IČ 47935774, dle přílohy č. 0025-19-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2019, dle přílohy č. 0025-19-P03;
4. snížení poskytnutého investičního příspěvku o 151.000 Kč, z celkové výše
3.643.000 Kč na celkovou částku 3.492.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov, se sídlem Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774,
na přípravu a realizaci akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor
energie - OPŽP“; dle přílohy č. 0025-19-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok
2019 ve výši 1.748.450 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizace akce "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup techniky", dle přílohy
č. 0025-19-P05.
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Veřejná zakázka "Dodávka a implementace řešení pro druhou úroveň
autentizace a zajištění následné podpory"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R02/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka a implementace řešení pro druhou úroveň autentizace a zajištění
následné podpory", dle přílohy č. 0039-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ 04308697;
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2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34,
702 00, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 04308697, dle přílohy č. 0039-19-P02.
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RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R02/19

bere na vědomí
hodnocení Programu RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle příloh č.
0004-19-P01 a č. 0004-19-P02.
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Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci do
maximální výše 1.212.000 Kč Sociálním službám pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČ 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763
16 Fryšták, na financování provozu v roce 2019 a Rozhodnutí o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0008-19-P02.
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Program MŠMT Podpora odborného vzdělávání - smlouvy se soukromými
školami

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy "Podpora odborného vzdělávání" následujícím soukromým středním
školám:
1. MESIT střední škola, o.p.s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČ 25318390, ve výši 167.025 Kč dle přílohy č. 0022-19-P02;
2. Střední škola obchodně technická s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
76001 Zlín, IČ 26215829, ve výši 75.920 Kč, dle přílohy č. 0022-19-P03;
3. Střední škola letecká s.r.o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
26286033, ve výši 45.552 Kč; dle přílohy č. 0022-19-P04;
4. Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o., se sídlem Česká 4787, 760 05
Zlín, IČ 25344587, ve výši 45.552 Kč, dle přílohy č. 0022-19-P05;
5. Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o., se
sídlem Zádveřice 5, 763 12 Zádveřice - Raková, ve výši 15.184 Kč, dle přílohy č.
0022-19-P06.
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Školství - návrh na udělení medaile MŠMT ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R02/19

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrných medailí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v 1. stupni paní *** Základní školy Otrokovice,
Komenského, IČ 61716413 a paní ***Dětského domova Valašské Meziříčí, IČ
62334808;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v termínu do 31.01.2019.

35

Školství - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R02/19

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje
2019 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle přílohy č.
0024-19-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0024-19-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr pracovníků ve školství Zlínského kraje k
ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle přílohy
č. 0024-19-P03.

36

Individuální podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT, pro spolek LÍSKA, z.s., IČ 28558863, se
sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01 Vsetín, ve výši 400.000 Kč na
projekt Činnosti LÍSKY, z.s. v oblasti EVVO ve Zlínském kraji a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0026-19-P02.
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KULTURA - individuální dotace z Fondu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotaci z
Fondu Zlínského kraje Římskokatolické farnosti Hulín, Kostelní 132, 768 24 Hulín,
IČ 46998357, ve výši 1.500.000 Kč na projekt "Oprava střechy kostela sv. Václava
v Hulíně" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z Fondu Zlínského kraje s uvedenou právnickou osobou, dle přílohy č. 002719-P01.

38

Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje pro roky 2020 a 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu a elektrické energie pro roky 2020
a 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno“, dle přílohy č. 0038-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01
Kladno, IČ 26439573;
2. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů s
dodavatelem FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ
26439573, dle příloh č. 0038-19-P02 a č. 0038-19-P04;
3. způsob zadání limitní ceny nakupovaných komodit, dle přílohy č. 0038-19-P03;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů společnost
FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, k
provádění úkonů dle plných mocí uvedených v příloze č. 0038-19-P04;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. Jiří Sukop, Mgr. Miroslav
Kašný, Jan Pijáček, Ing. Milan Štábl, MBA, Ing. Miroslava Knotková;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit výši limitní ceny za budoucí
MWh, dle přílohy č. 0038-19-P03, a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování
aukce v případě nevyhovujících nabídek;
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2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na roky 2020 a 2021“ plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle smlouvy o
zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do 31.12.2019;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem
připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost dotčených
odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s výsledkem
veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na roky 2020 a 2021", v termínu do 31.12.2019;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje, jejichž odběrná místa jsou zařazena do
rozsahu nákupu, uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na roky 2020 a 2021" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

39

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Týdnem manželství 2019 pořádaným nadačním fondem CREDO CZ - nadační
fond, se sídlem Třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, IČ 02950154;
2) pietní akcí k 74. výročí vypálení obce Prlov pořádanou Obcí Prlov, se sídlem Prlov
141, 756 11 Valašská Polanka, IČ 00304212;
3) semifinálovým kolem pro Zlínský kraj 23. ročníku Juniorského maratonu
pořádaným spolkem Juniorský maratonský klub, z.s., se sídlem Františka Křížka 11,
170 00 Praha 1, IČ 22902147;
4) XI.ročníkem turnaje v šermu, fleretem, kordem a šavlí - O pohár hejtmana
Zlínského kraje, pořádaným spolkem Sportovní šerm Zlín, z.s., se sídlem třída
Tomáše Bati 6247, 760 01 Zlín IČ 22844406;
5) účastí spolku Leluja, z.s., se sídlem č. p. 277, 763 45 Provodov, IČ 22769480 na
13. ročníkem celostátní nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů s názvem
"Světlo za Lidice" za Zlínský kraj;
6) konferencí "Baťův odkaz Evropě - Lidé - výzva pro budoucnost podnikání"
pořádanou Nadací Tomáše Bati, se sídlem Gahurova 292, 760 01 Zlín, IČ
65822374;
7) 28. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice pořádaným společností Lázeňská
kolonáda Luhačovice, o.p.s., se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice,
IČ 2918872;
b) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje nad projektovým dnem s
názvem "I Ty můžeš zachránit život" pořádaným Střední školou - Centrem odborné
přípravy technické Uherský Brod, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod,
IČ 15527816;
c) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje nad 44. ročníkem
motoristické akce pro řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa
Sláčika" pořádaným pobočným spolkem AVZO TSČ ČR ZO Vizovice, p. s., se
sídlem Razov 710, 763 12 Vizovice, IČ 22709070;
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d) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje nad seminářem v rámci
Týdne manželství 2019 pořádaným nadačním fondem CREDO CZ - nadační fond,
se sídlem Třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, IČ 02950154;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku Občanské sdružení OMEGA
plus, se sídlem Svatoborská 27/4, 697 01 Kyjov, IČ 26587904.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2018 k
30.11.2018, dle přílohy č. 0046-19-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.11.2018, dle příloh č. 0046-19-P02 až č. 0046-19-P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.11.2018 dle přílohy
č. 0046-19-P06.
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Zajištění vydávání krajského magazínu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/19

pověřuje
vedoucího Odboru Kancelář hejtmana, jednáním jménem Zlínského kraje se
společností HEXXA.CZ s. r. o., se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ
26304333, ve věci zabezpečení vydávání krajského magazínu do doby ukončení
stávající smlouvy a jednáním ve věci zabezpečení vydávání krajského magazínu v
dalším období;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana nejpozději do 28.02.2019 informovat Radu
Zlínského kraje o učiněných krocích.

Zlín 14. ledna 2019

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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