R09/19
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 9. zasedání dne 25.03.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R09/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0266-19-P01.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - schválení
individuálních dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R09/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 10.000 Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., základní
organizace Bystřice pod Hostýnem, se sídlem č. p. 203, 769 61 Slavkov pod
Hostýnem, IČ 47930209, na organizaci 17. včelařské pouti na Sv. Hostýně v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0205-19P02;
2) ve výši 195.000 Kč společnosti Sun Drive Communications s. r. o., se sídlem
Haraštova 370/22, 620 00 Brno, IČ 26941007, na realizaci projektu Senior Pas ve
Zlínském kraji v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle přílohy č. 0205-19-P04.

3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Osvětimany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/3112/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a městysem
Osvětimany, IČ 00291218, dle přílohy č. 0203-19-P01.

1/56

R09/19

4

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Jaroslavskou oblastí
(Rusko)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dohody mezi Vládou Jaroslavské
oblasti Ruské federace a Zlínským krajem České republiky o obchodně-ekonomické,
vědeckotechnické a kulturní spolupráci dle přílohy č. 0204-19-P01.

5

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů:
1. vzít na vědomí:
a) zánik funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje, Marka
Nováka, s účinností ke dni 28.02.2019,
b) zánik funkce členky Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing.
Marie Pěnčíkové, s účinností ke dni 31.03.2019,
2. zvolit:
a) do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje Radomila Kopa,
s účinností ke dni 09.04.2019,
b) do funkce člena Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje Víta
Zvěřinu, s účinností ke dni 09.04.2019.

6

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R09/19

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
31.12.2018, dle přílohy č. 0215-19-P01;
2) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2019 k
31.01.2019, dle přílohy č. 0215-19-P02;
3) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
31.01.2019 zobrazení v trendu 2017-2019, dle příloh č. 0215-19-P03 až č. 0215-19P06;
4) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.12.2018 dle přílohy
č. 0215-19-P07.

2/56

R09/19

7

Sociální služby - záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit:
právo hospodaření k nemovitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřenému
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, a to pozemku parc. č. 798 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 56, objekt občanské vybavenosti,
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 447
pro obec a k.ú. Zborovice, dle přílohy č. 0209-19-P01, a to ode dne účinnosti
uzavřené nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem uvedeného majetku;
ruší
právo hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřenému k
hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, specifikovaného v inventurním
soupise v příloze č. 0209-19-P04, a to ode dne účinnosti uzavřené nájemní smlouvy,
jejímž předmětem bude pronájem uvedeného majetku;
schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku parc. č. 798, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 56, objekt občanské vybavenosti, zapsaného v katastru
nemovitostí u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 447 pro obec a k. ú.
Zborovice na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2029, dle přílohy č. 0209-19-P01,
za následujících podmínek:
- podmínkou pronájmu objektu je současně pronájem v něm umístěné kuchyně a
zajištění jejího provozování po dobu všech kalendářních dní v roce včetně zajištění
dietního a diabetického stravování,
- prostory pronajímaného objektu nemohou být využity k poskytování pobytových
sociálních služeb a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče.

8

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R09/19

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0210-19-P01:
a) "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava kotelny",
b) "ZUŠ F. X. Richtera Holešov - výměna kotlů",
c) "SŠNO Bystřice p. H. - rekonstrukce odsávání školní kuchyně, Mlýnská 1425",
d) "SŠNO Bystřice p. H. - odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ, Mlýnská 1425";
e) "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava střechy tělocvičny";
f) "Odborné učiliště a Základní škola Holešov - Oprava střechy na budově ZŠ
Holešov";
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2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019:
a) ve výši 135.000 Kč příspěvkové organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Kroměříž, Pilařova 7, 767 01 Kroměříž, IČ 70844534, na realizaci akce "Konzervatoř
P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava kotelny", dle přílohy č. 0210-19-P02,
b) ve výši 50.000 Kč příspěvkové organizaci Základní umělecká škola F. X. Richtera
Holešov, Bezručova 675, 769 01 Holešov, IČ 63414937, na realizaci akce "ZUŠ F.
X. Richtera Holešov - výměna kotlů", dle přílohy č. 0210-19-P03,
c) ve výši 60.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, na realizaci akce "SŠNO Bystřice p. H. - odvlhčení zdiva budovy DM a
ŠJ, Mlýnská 1425", dle přílohy č. 0210-19-P04,
d) ve výši 120.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, na
realizaci akce "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava střechy tělocvičny", dle přílohy č. 021019-P05,
e) ve výši 2.015.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice,
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČ 61715999, na realizaci akce "Střední
odborná škola Luhačovice - Výměna kotlů na DM", dle přílohy č. 0210-19-P06,
f) ve výši 60.000 Kč příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Základní škola
Holešov, Nádražní 525, 769 01 Holešov, IČ 47935910, na realizaci akce "Odborné
učiliště a Základní škola Holešov - Oprava střechy na budově ZŠ Holešov", dle
přílohy č. 0210-19-P07;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.1516/150/03/19 na
akci "Střední odborná škola Luhačovice – Výměna kotlů na DM", dle přílohy č. 021019-P08;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové organizace Střední
škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0210-19-P09;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0049/2019, dle přílohy č. 0210-19-P10;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí před schválením investičních záměrů, a tím i
se zahájením realizace akcí:
a) "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava kotelny" příspěvkové
organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7, 767 01 Kroměříž,
IČ 70844534,
b) "ZUŠ F. X. Richtera Holešov - výměna kotlů" příspěvkové organizace Základní
umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675, 769 01 Holešov, IČ
63414937,
c) "SŠNO Bystřice p. H. - rekonstrukce odsávání školní kuchyně, Mlýnská 1425",
příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
d) "SŠNO Bystřice p. H. - odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ, Mlýnská 1425",
příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
e) "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava střechy tělocvičny", příspěvkové organizaci Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01
Kroměříž, IČ 00568945,
f) "Odborné učiliště a Základní škola Holešov - Oprava střechy na budově ZŠ
Holešov", příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov,
Nádražní 525, 769 01 Holešov, IČ 47935910;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava kotelny" příspěvkové
organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7, 767 01 Kroměříž,
IČ 70844534,
b) "ZUŠ F. X. Richtera Holešov - výměna kotlů" příspěvkové organizace Základní
umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675, 769 01 Holešov, IČ
63414937,
c) "SŠNO Bystřice p. H. - rekonstrukce odsávání školní kuchyně, Mlýnská 1425",
příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
d) "SŠNO Bystřice p. H. - odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ, Mlýnská 1425",
příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
e) "SŠ-COPT Kroměříž - Oprava střechy tělocvičny", příspěvkové organizaci Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, 767 01
Kroměříž, IČ 00568945,
f) "Odborné učiliště a Základní škola Holešov - Oprava střechy na budově ZŠ
Holešov", příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov,
Nádražní 525, 769 01 Holešov, IČ 47935910,
g) "Střední odborná škola Luhačovice - Výměna kotlů na DM", příspěvkové
organizaci Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice,
IČ 61715999.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R09/19

schvaluje
1. dodatek investičního záměru č. 1345/150/05/17-03/03/19 na akci "SPŠ
polytechnická – COP Zlín – Zřízení strojírensko – plastikářských dílen", dle přílohy
č. 0211-19-P01;
2. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2019 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0211-19-P02;
3. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2019 o 3.417 tis. Kč, z původní celkové částky 1.377 tis. Kč nově na celkovou částku
4.794 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na
přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“; dle přílohy č. 0211-19-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0046/2019, dle přílohy č. 0211-19-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/0006/2019/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2019, kterým se zvyšuje celková výše návratné finanční výpomoci o
3.000 tis. Kč z původní celkové částky 21.523 tis. Kč nově na celkovou částku 24.523
tis. Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500,
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na přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“; dle přílohy č. 0211-19-P04.
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Školství, zdravotnictví - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R09/19

schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a
nájemcem Radkem Tobolou, Příčná 3, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 69591075,
dle přílohy č. 0212-19-P01,
b) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a
nájemcem Antonínem Poláchem, Přípravné práce pro stavby, nákladní doprava,
služby, Hrachovec 157, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 73241776, dle přílohy č. 021219-P03,
c) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Střední
průmyslovou školou Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 00128198, a nájemcem
Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ
60730153, dle přílohy č. 0212-19-P05,
d) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s. se sídlem Kroměříž,
Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01,
IČ 27660532, dle přílohy č. 0212-19-P07,
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2019, dle
přílohy č. 0212-19-P12.
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Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) vzít na vědomí:
1) posouzení přístupu přípravného výboru k hodnocení investiční akce projektu
"Nová nemocnice ve Zlíně", k záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích,
zpracovaného na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0480/Z16/18
ze dne 17.12.2018 dle přílohy č. 0265-19-P01;
2) investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“,
dle přílohy č. 0265-19-P02;
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b) uložit Radě Zlínského kraje schválit a realizovat investiční záměr č.
1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, dle přílohy č. 0265-19P02;
c) odvolat prohlášení ve znění: „Investorem I. etapy centrálního objektu - nové
budovy pro interní obory, bude Zlínský kraj za předpokladu, že Krajská nemocnice
T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989:
1) dokončí jako investor 0. etapu - přípravu území,
2) zajistí financování pořízení lékařské technologie a vybavení v rámci 1. etapy
centrálního objektu - nové budovy pro interní obory“ vydané usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0755/Z22/16 ze dne 29.06.2016.
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Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. – přístavba budovy A

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R09/19

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Kroměřížská nemocnice a. s. – přístavba budovy A" s dodavatelem "vedoucí
společník" Pozemní stavitelství Zlín a. s., IČ46900918, se sídlem Kúty 3967, 760 01
Zlín a "společník PS – MSI, a. s., IČ64507939, Kúty 3802, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0217-19-P01;
2) uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na výkon funkce TDS a koordinátora
BOZP na akci „Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A" se společností
RPS - I s. r. o., se sídlem Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín, IČ 29200407, dle přílohy
č. 0217-19-P02.

13

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. – Parkoviště u budovy F

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R09/19

bere na vědomí
a) žádost společnosti RYBÁRIK s. r. o., IČ 25598643, o odpuštění smluvní pokuty,
dle přílohy č. 0216-19-P05;
b) stanovisko Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje;
nevyhovuje
žádosti společnosti RYBÁRIK s. r. o., IČ 25598643, o odpuštění smluvní pokuty.
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14

SPZ Holešov - Dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R09/19

schvaluje
1. dodatek č. 16 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 16/02/19 Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov
II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část, dle
přílohy č. 0259-19-P01;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1021/3/220/02/03/14 - 03/02/19 SPZ Holešov - vrty, dle přílohy č. 0259-19-P02.

15

SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R09/19

schvaluje
záměr propachtovat nemovitou věc – pozemek ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemek p. č. 2233/1, orná půda, o výměře 33 059 m 2, v k. ú. Holešov, obci Holešov,
dle příloh 0261-P01-19 a č. 0261-P02-19.

16

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R09/19

schvaluje
záměr prodeje nemovité věci – pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
části pozemku p. č. 2760/109, ostatní plocha o výměře 525 m 2 a části pozemku p.
č. 2760/111, ostatní plocha o výměře 40 736 m 2, oba v k. ú. Holešov, obci Holešov,
dle přílohy 0260-19-P02.

17

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R09/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0040/2019, dle přílohy č. 0251-19-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2019, dle
přílohy č. 0251-19-P02.

18

Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových
organizací Zlínského kraje v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R09/19

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 0249-19-P02, na rok 2019, dle přílohy č. 0249-19-P03;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 0249-19-P02, na roky 2020 a 2021, dle
přílohy č. 0249-19-P03;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení.

19

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R09/19

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 služebného pozemku p. č. 4458/3 v k. ú. Karolinka, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/48711) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 48711-5) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebném pozemku p. č. 4458/3 v k. ú. Karolinka, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1587-163b/2018,
- 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. 48711-5), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.006 Kč + DPH;
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2. zřízení pozemkové služebnosti spočívá 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. 3689/1, p. č. 3689/5 a p. č. 3689/6, k.
ú. Rožnov pod Radhoštěm, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené jako silnice č. III/4867) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 4867-1), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu na služebných pozemcích p. č. 3689/1, p. č. 3689/5 a p. č. 3689/6, k. ú.
Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 57398361b/2014,
- 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 ev. č. 4867-1), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 38.346 Kč +
DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Stavebního bytového
družstva Vsetín, se sídlem Štěpánská 967, 755 01 Vsetín, IČ 00089460, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 2458 v k. ú. Vsetín, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05735) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05735-1) na služebném pozemku p. č. 2458 v k. ú. Vsetín,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 7437-7492/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 05735-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.552 Kč + DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
15905/2, p. č. 15906/1, p. č. 15906/13, p. č. 15927/2 v k. ú. Huslenky, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství na služebných
pozemcích p. č. 15906/1, p. č. 15906/13 v k. ú. Huslenky, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 1945-016/2017 a na služebných pozemcích p. č.
15905/2, p. č. 15927/2 v k. ú. Huslenky, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem číslo 1946-016/2017,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace
včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebných pozemků p. č. 2145/1 p. č. 5301/6 v k. ú. Růžďka, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05727) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05727-6) na služebných pozemcích p. č. 2145/1, p. č.
5301/6 v k. ú. Růžďka, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 10497942/2017,
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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 příslušenstvím mj. i mostu (nyní evidován pod č. ev. 05727-6),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 430 Kč;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. až 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování dešťové kanalizace v pozemcích p. č. 956/23 a p. č. 956/24,
vše ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3027-8013/2017,
- vstup a vjezd na služebné pozemky i pro smluvní partnery oprávněného v
souvislosti s uložením, provozem, údržbou a opravami a případnou modernizací
dešťové kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
2. 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 pozemcích p. č. 3585/7, p. č. 3585/11, p. č. 3585/13, vše
ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, včetně 1 ks rozpojovací skříně na pozemku
p. č. 3585/13, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2428-70341/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými
právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.900 Kč + DPH;
3. 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. 856/2, ostatní
plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, 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 244 Kč + DPH/bm za
vedení plynárenského zařízení, minimálně však 1.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346,
formou fyzické likvidace, a to:
- tiskárny barevné HP 9500N+LAN, inv. č. DO3VH0000Z6D, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 257.054 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- digitální kamery Sony, inv. č. DO3VH0000D0H, rok pořízení 2000, pořizovací cena
117.344 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
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2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, formou prodeje minimálně za cenu 20.000 Kč, a to:
- automobilu Ford Transit, reg. značka VSA 34-70, inv. č. 5-161, rok pořízení 2000,
počet najetých km 94.563, pořizovací cena 570.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČ 00092126, formou prodeje minimálně za cenu 6.000 Kč, a to:
- osobního automobilu Fabia Combi, reg. značka 1Z4 1828, inv. č. 000180, rok
pořízení 2009, rok výroby 2003, počet najetých km 222.690, pořizovací cena
401.968 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 26. 11. 2018, č. 0965/R30/18, část souhlasí, bod č. 3;
2. ze dne 04.03.2019, č. 0141/R06/19, část schvaluje, bod č. 18.

20

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R09/19

schvaluje
Záměr 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. 0250-19-P03:
pozemků
- p. č. 86, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m 2, jehož součástí je stavba č.
p. 2,
- 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;
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

0196/R09/19

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. pozemku
- p. č. 3792/4, ostatní plocha, o výměře 547 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3792/1 geometrickým plánem č. 126473/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí, do vlastnictví obce Dolní Němčí,
Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, IČ 00290904;
2. pozemků
- p. č. 4220/25, ostatní plocha, o výměře 611 m 2,
- p. č. 4220/26, ostatní plocha, o výměře 562 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4220/4 geometrickým plánem č. 58272/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, do vlastnictví
obce Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí, IČ 00291315;
3. pozemků
- p. č. 4843/2, ostatní plocha, o výměře 335 m 2,
- p. č. 4843/3, ostatní plocha, o výměře 130 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4843 geometrickým plánem č. 601-92/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, do vlastnictví obce
Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí, IČ 00291315;
4. pozemku
- p. č. 2605/7 ostatní plocha, o výměře 533 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Nedachlebice, do
vlastnictví obce Nedachlebice, Nedachlebice 250, 687 15 Nedachlebice,
IČ 00291145;
5. pozemků
- p. č. 4807/22, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 4807/24, ostatní plocha, o výměře 257 m 2,
- p. č. 4807/25, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 4807/26, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
- p. č. 4807/27, ostatní plocha, o výměře 921 m 2,
- p. č. 4807/28, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 4833/1, ostatní plocha, o výměře 1827 m 2,
- p. č. 4833/7, ostatní plocha, o výměře 2695 m 2,
- p. č. 4833/8, ostatní plocha, o výměře 126 m 2,
- p. č. 4843/19, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
- p. č. 4843/20, ostatní plocha, o výměře 338 m 2,
- p. č. 4843/21, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
- p. č. 4843/39, ostatní plocha, o výměře 942 m 2,
- p. č. 4843/40, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
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- p. č. 4848/1, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 4848/5, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 4848/6, ostatní plocha, o výměře 110 m2,
- p. č. 4860/1, ostatní plocha, o výměře 393 m 2,
- p. č. 4860/2, ostatní plocha, o výměře 231 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2515 pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic,
do vlastnictví obce Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice, IČ 00290823;
6. pozemku
- p. č. 4807/31 ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4807/1 geometrickým plánem č. 124725/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic, do vlastnictví obce
Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice, IČ 00290823;
7. pozemku
- p. č. 4807/32 ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 4807/1 a p. č. 4966/1 geometrickým plánem
č. 1280-100/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic, do
vlastnictví obce Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice, IČ 00290823;
8. pozemků
- p. č. 4993/9 ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 4993/10 ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
oddělených z původních pozemků p. č. 4807/1 a p. č. 4993/5 geometrickým plánem
č. 1280-100/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic, do
vlastnictví obce Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice, IČ 00290823;
9. pozemků
- p. č. 4807/33 ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4807/34 ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 4807/35 ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 4807/36 ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 4807/37 ostatní plocha, o výměře 188 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4807/1 geometrickým plánem č. 1353129/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic, do vlastnictví obce
Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice, IČ 00290823;
10. pozemků
- p. č. 1400/3, ostatní plocha, o výměře 298 m2,
- p. č. 2015/2, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2015/3, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2015/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Lutopecny, do vlastnictví obce
Lutopecny, Lutopecny 1, 76701 Lutopecny, IČ 00287474;
11. 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,
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- p. č. 4438/13, ostatní plocha, o výměře 76 m2,
- p. č. 4439/23, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- 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 m 2,
- 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 m 2,
- 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 m2,
- 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 m2,
- 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, do vlastnictví města
Karolinka, Radniční náměstí 42, 75605 Karolinka, IČ 00303909;
12. pozemků
- p. č. 6086/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 6086/14, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 6086/1 geometrickým plánem č. 186772/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov, do vlastnictví obce Halenkov, Halenkov
655, 75603 Halenkov, IČ 00303763;
13. pozemků
- p. č. 506/1, ostatní plocha, o výměře 495 m2,
- p. č. 506/2, ostatní plocha, o výměře 1662 m 2,
- p. č. 506/3, ostatní plocha, o výměře 115 m 2,
- p. č. 506/4, ostatní plocha, o výměře 564 m 2,
- p. č. 509, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova, do
vlastnictví obce Karolín, Karolín 4, 76821 Karolín, IČ 00380865;
14. pozemků
- p. č. 1008/7, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
- p. č. 1008/8, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 1008/9, ostatní plocha, o výměře 867 m 2
- p. č. 1008/10, ostatní plocha, o výměře 190 m 2,
- p. č. 1008/11, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1008/12, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 1008/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 1008/14, ostatní plocha, o výměře 311 m 2,
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- p. č 1008/15, ostatní plocha, o výměře 211 m 2,
- p. č. 1051/4, ostatní plocha, o výměře 141 m 2,
- p. č. 1051/5, ostatní plocha, o výměře 500 m 2,
- p. č. 1051/6, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec Holešov a k. ú. Všetuly, do vlastnictví
města Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov, IČ 00287172;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 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, do
společného jmění manželů*** za kupní cenu 1.050 Kč;
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, do
výlučného vlastnictví *** za kupní cenu 1.500 Kč;
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, do
společného jmění manželů*** za kupní cenu 850 Kč;
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, do
společného jmění manželů*** za kupní cenu 900 Kč;
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, do
společného jmění manželů *** za kupní cenu 1.200 Kč;
6. pozemku
- p. č. 1475/4, ostatní plocha, o výměře 133 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 123 pro obec a k. ú. Cetechovice, do
výlučného vlastnictví *** za kupní cenu 4.655 Kč;
7. pozemku
- p. č. 15528/35, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do
výlučného vlastnictví ***, za kupní cenu 2.090 Kč;
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8. pozemku
- p. č. 15528/42, ostatní plocha, o výměře 236 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15528/39,
geometrickým plánem č. 1844-61/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí, do
výlučného vlastnictví ***, za kupní cenu 12.980 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0601/Z19/15 ze dne 16.12.2015 - bod B. 5.

22

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R09/19

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. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1264-73/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2268/192, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, odděleného z p. č. 2268/183,
- p. č. 3687/2, ostatní plocha, o výměře 100 m 2, odděleného z p. č. 3687 a p. č. 3772,
- p. č. 3792/5, ostatní plocha, o výměře 8 m 2, oddělený z p. č. 3792/3,
od obce Dolní Němčí, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, IČ 00290904;
2. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1280-100/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4830/99, ostatní plocha, o výměře 37 m 2, odděleného z p. č. 4830/4,
- p. č. 4830/100, ostatní plocha, o výměře 212 m 2, odděleného z p. č. 4830/70,
- p. č. 4993/4, ostatní plocha, o výměře 237 m2, odděleného z p. č. 4993/4,
od obce Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice Uherské Hradiště, IČ 00290823;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1353-129/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4830/102, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, oddělený z p. č. 4830/1,
od obce Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice Uherské Hradiště, IČ 00290823;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4816/10, ostatní plocha, o výměře 616 m 2,
- p. č. 4843/41, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 4843/42, ostatní plocha, o výměře 78 m2,
- p. č. 4843/43, ostatní plocha, o výměře 1553 m 2,
- p. č. 4843/44, ostatní plocha, o výměře 143 m 2,
- p. č. 4843/49, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 4965/3, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 4965/23, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 4966/2, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 4966/3, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
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- p. č. 4992/6, ostatní plocha, o výměře 648 m 2,
- p. č. 4992/7, ostatní plocha, o výměře 127 m 2,
- p. č. 4992/9, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
- p. č. 4992/12, ostatní plocha, o výměře 662 m 2,
- p. č. 4992/14, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 4992/15, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 4992/16, ostatní plocha, o výměře 333 m 2,
- p. č. 4992/18, ostatní plocha, o výměře 613 m 2,
- p. č. 4992/19, ostatní plocha, o výměře 131 m 2,
- p. č. 4992/20, ostatní plocha, o výměře 163 m 2,
- p. č. 4992/21, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 4992/25, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 4993/1, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 4993/3, ostatní plocha, o výměře 144 m2,
- p. č. 4993/6, ostatní plocha, o výměře 178 m 2,
zapsaných na LV Č. 10001 od obce Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice Uherské
Hradiště, IČ 00290823;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 17/9, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Karolinka, Radniční náměstí 42, 75605
Karolinka, IČ 00303909;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 524/7, ostatní plocha, o výměře 153 m 2,
- p. č. 511/16, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 511/22, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 511/23, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Karolín, Karolín 4, 76821 Karolín, IČ 00380865;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Všetuly:
- p. č. 1051/3, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 1008/5, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 1008/6, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov, IČ
00287172;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1184/3, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
- p. č. 1148/11, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 1148/13, ostatní plocha, o výměře 44 m2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hulín:
- p. č. 2064/5, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
zapsaného na LV č. 785 od ČR – Správy železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná
1003/7, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína:
- p. č. 1591/13, ostatní plocha, o výměře 230 m 2,
- p. č. 1591/14, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
zapsaných na LV č. 190 od ČR – Správy železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná
1003/7, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ 70994234;
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11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2194/1, ostatní plocha, o výměře 1334 m2,
- p. č. 2194/3, ostatní plocha, o výměře 816 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;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 1446/10, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1446/11, ostatní plocha, o výměře 7 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;
13. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1892-7621/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15535/25, ostatní plocha, o výměře 15 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15535/7,
- p. č. 15535/32, ostatní plocha, o výměře 11 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15535/7,
- p. č. 15538/12, ostatní plocha, o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/2,
- p. č. 15538/15, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/2,
- p. č. 15538/17, ostatní plocha, o výměře 10 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/2,
- p. č. 15538/4, ostatní plocha, o výměře 1031 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/4,
- p. č. 15538/19, ostatní plocha, o výměře 315 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/4,
- p. č. 15538/21, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/4,
- p. č. 15538/29, ostatní plocha, o výměře 8 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/5,
- p. č. 15538/27, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15538/27,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 1378, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaného na LV č. 225 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČ 42196451;
B. úplatným převodem pozemků
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od *** za cenu ve výši 1.913 Kč;
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2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od *** za cenu ve výši 217 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- podíl ve výši id. 152/288 p. č. 2783/6, ostatní plocha, o výměře 192 m 2,
- podíl ve výši id. 152/288 p. č. 2783/16, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
zapsaných na LV č. 1614 od ***, za cenu ve výši 11.136 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
a)
- p. č. 888/2, orná půda, o výměře 26 m 2,
zapsaného na LV č. 133 od ***, za cenu ve výši 1.300 Kč;
b)
- p. č. 889/2, orná půda, o výměře 76 m 2,
zapsaného na LV č. 83 od ***, za cenu ve výši 3.800 Kč;
c)
- p. č. 890/2, orná půda, o výměře 136 m 2,
zapsaného na LV č. 18 od *** za cenu ve výši 6.800 Kč;
d)
- p. č. 892/2, orná půda, o výměře 60 m 2,
zapsaného na LV č. 439 od ***, za cenu ve výši 3.000 Kč;
e)
- p. č. 893/2, orná půda, o výměře 111 m 2,
zapsaného na LV č. 158 od ***, za cenu ve výši 5.550 Kč;
f)
- p. č. 894/2, orná půda, o výměře 57 m 2,
zapsaného na LV č. 19 od ***, za cenu ve výši 2.850 Kč;
g)
- p. č. 895/2, orná půda, o výměře 76 m 2,
zapsaného na LV č. 182 od ***, za cenu ve výši 3.800 Kč;
h)
- p. č. 896/2, orná půda, o výměře 84 m 2,
zapsaného na LV č. 66 od ***, za cenu ve výši 4.200 Kč;
i)
- p. č. 897/2, orná půda, o výměře 116 m 2,
zapsaného na LV č. 193 od ***, za cenu ve výši 5.800 Kč;
j)
- p. č. 898/2, orná půda, o výměře 364 m 2,
zapsaného na LV č. 335 od ***, za cenu ve výši 18.200 Kč;

pracoviště

5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/19, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaného na LV č. 1677 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;

pracoviště

6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/50, ostatní plocha, o výměře 78 m2,
zapsaného na LV č. 1052 od ***, za cenu ve výši 4.290 Kč;

pracoviště

7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 1044/73, ostatní plocha, o výměře 143 m 2,
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zapsaného na LV č. 3003, od Moravského rybářského svazu, z.s. pobočný spolek
Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČ 60382813, za cenu ve výši 7.150 Kč;
II. 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;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0301/Z12/14 ze dne 18. 6. 2014 - bod A. 12.;
- č. 0554/Z18/15 ze dne 23. 09. 2015 - bod A. 27.;
- č. 0170/Z08/17 ze dne 11. 09. 2017 - bod A. 8.;
- č. 0322/Z12/18 ze dne 23. 04. 2018 - bod A. 7.;
- č. 0782/Z23/16 ze dne 21. 09. 2016 - bod A. 6;
- č. 0220/Z09/17 ze dne 6. 11. 2017 - bod A. 18.;
- č. 0600/Z19/15 ze dne 16. 12. 2015 - bod B. 3.;
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19. 12. 2016 - bod B. 21.
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Sociální služby - odpisové plány, fondy investic pro rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R09/19

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí na rok 2019, dle příloh č. 0197-19-P01 až
č. 0197-19-P08;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních věcí na rok 2019, dle příloh č. 0197-19-P09 až č. 0197-19-P16.

24

Kultura - odpisové plány, fondy investic pro rok 2019, změna závazného
objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R09/19

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury na rok 2019, dle příloh č. 0235-19-P01 až č. 023519-P04b;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury na rok 2019, dle příloh č. 0235-19-P07 až č. 0235-19-P10;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0235-19-P11;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0039/2019, dle přílohy č. 0235-19-P17,
5. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2019 příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 89982, dle přílohy č. 0235-19P014;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3.092.785 Kč příspěvkové organizaci
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 89982, dle přílohy č. 0235-19-P19;
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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
18.202.215 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění
prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice
tragédie na Ploštině", dle přílohy č. 0235-19-P18;
ukládá
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, odvod
prostředků do rozpočtu zřizovatele z Fondu investic ve výši 3.092.785 Kč, v termínu
do 15.12.2019;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 11.02.2019 č. 0106/R05/19 - část bere na
vědomí a doporučuje, bod 2, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a
doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině" dle přílohy č.
0115-19-P18.

25

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí dalšího
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem
a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0198-19-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0198-19-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0198-19-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0198-19-P05.

26

Doprava - údržba účelové komunikace Martinice-Zahnašovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R09/19

bere na vědomí
aktuální stav údržby účelové komunikace mezi obcemi Zahnašovice a Martinice, dle
přílohy č. 0199-19-P01;
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souhlasí
se zajištěním údržby komunikace Martinice-Zahnašovice, v období do zahájení
výstavby dálnice D49, příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, se
sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín z provozních prostředků poskytnutých Zlínským
krajem.

27

Veřejná zakázka "Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel ve Starém
Hrozenkově v letech 2019-2023"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R09/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění kontrolního vážení silničních
vozidel ve Starém Hrozenkově v letech 2019-2023“ formou otevřeného řízení, dle
příloh č. 0201-19-P02 až č. 0201-19-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Libor
Fusek, Ing. Petr Stuchlík, Ing. Mária Kočíbová, Mgr. Michal Tichý, Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Emilie Klinkovská, Ing.
Zdeňka Kořenková, Mgr. Vlastimil Musil, Mgr. Petra Tichá.

28

Vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje za rok
2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R09/19

schvaluje
uzavření smlouvy s dodavatelem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem
Líšeňská 2657/33a, PSČ 636 00, Brno-Líšeň, IČ 44994575, dle přílohy č. 0202-19P02.

29

RP11-19 BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti BESIP schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci Programu
RP11-19 BESIP Zlínského kraje obcím v členění dle přílohy č. 0200-19-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy dle
příloh č. 0200-19-P03a a č. 0200-19-P03b;
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b) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Město Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,
do výše 160.000 Kč, současně však max. 48 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0200-19-P07;
2. Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17
Uherský Brod, do výše 100.000 Kč, současně však max. 39 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění provozu dětského dopravního
hřiště u Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0200-19-P09;
3. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 499.000 Kč, současně však max. 40 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění aktivit BESIP ve
Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0200-19-P11;
c) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3381/2018/STR
uzavřené s městem Holešov, IČ 00287172, se sídlem Masarykova 628, 769 17
Holešov, dle přílohy 0200-19-P05;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP11-18 BESIP Zlínského kraje dle přílohy 0200-19-P18;
schvaluje
a) poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci Programu
RP11-19 BESIP Zlínského kraje subjektům v členění dle přílohy č. 0200-19-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy dle
přílohy č. 0200-19-P03b;
b) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442,
se sídlem tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice, do výše 185.000 Kč, současně
však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění výuky
dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení dětského dopravního
hřiště v Otrokovicích, pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0200-19-P13;
2. Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ
75046440, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, do výše 75.000
Kč, současně však max. 26 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních
soutěží na DDH ve Valašském Meziříčí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0200-19-P15;
3. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, IČ
70435651, se sídlem Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště, do výše 20.000 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Podpora chodu a využívání dětského dopravního hřiště při ZŠ Uherské Hradiště,
Sportovní 777, p. o., a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0200-19-P17;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0043/2019 dle přílohy č. 0200-19P19;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0044/2019 dle přílohy č. 0200-19-P20.
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Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R09/19

souhlasí
s návrhem Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, dle přílohy č. 0262-19P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s návrhem Strategie rozvoje
Zlínského kraje do roku 2030, dle přílohy č. 0262-19-P02.
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Dotace v oblasti kultury - Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/3934/2018/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a
Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení dotace o částku 1.505.000
Kč na celkovou částku 27.110.000 Kč, dle přílohy č. 0229-19-P02.
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Individuální dotace na výměnu kotle ATMOS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R09/19

schvaluje
1. poskytnutí individuální investiční účelové dotace na výměnu zdroje tepla ing.
Stanislavu Petruželovi, Valašská Bystřice 171, 756 27 Valašská Bystřice, a to v
rodinném domě na adrese Valašská Bystřice 171, 756 27 Valašská Bystřice,
umístěném na pozemku parc. č. st. 990, LV č. 1180 vedeném pro katastrální území
Valašská Bystřice, a uzavření veřejnoprávní smlouvy ve znění přílohy č. 0242-19P03;
2. rozpočtové opatření RZK/0038/2019, dle přílohy č. 0242-19-P04.
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RP02-19 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-19 Programu na
podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0243-19-P01 a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0243-19-P02 a č. 0243-19-P01;

25/56

R09/19

2. Rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2019, dle přílohy č. 0243-19-P03.

34

RP18-19 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R09/19

schvaluje
poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-19 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
1. Běžecký areál Pustevny, z. s., IČ 26681242, se sídlem Podlesí 541, 757 01
Valašské Meziříčí, dotace ve výši 50 000 Kč na projekt RP18-19/002 Úprava
lyžařských běžeckých tras v oblasti Pustevny;
2. Podhostýnský mikroregion, IČ 69649740, se sídlem Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, dotace ve výši 91.000 Kč, na projekt RP18-19/004
Bílé stopy Podhostýnska;
3. Sportovní klub Brumov-Bylnice, z. s., IČ 18757561, se sídlem Družba 1188, 763
31 Brumov-Bylnice, dotace ve výši 55.000 Kč, na projekt RP18-19/005 Úprava
lyžařských běžeckých tras v okolí Brumova-Bylnice
4. Vsacký Cáb, spol. s r. o., IČ 25825259, se sídlem Dušná 957, 755 01 Vsetín,
dotace ve výši 98.000 Kč, na projekt RP 18-19/007 Údržba běžeckých tras v okolí
Vsackého Cábu;
5. Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČ 67728189, se sídlem Radniční náměstí 42,
756 05 Karolinka, dotace ve výši 179.000 Kč, na projekt RP18-19/009 Údržba
lyžařských běžeckých tras v lokalitě Valašska - Horního Vsacka;
6. SKI CENTRUM KOHŮTKA, a.s., IČ 26834430, se sídlem Dlouhá 719/44 11000
Praha, dotace ve výši 75.000 Kč na projekt RP 18-19/010 Úpravy lyžařských
běžeckých tras ve Zlínském kraji 2018/2019;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými
právnickými osobami dle příloh č. 0244-19-P03 a č. 0244-19-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace na realizaci projektů v
souladu s pravidly RP18-19 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji v členění:
1. obec Velké Karlovice, IČ 00304417, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké
Karlovice, dotace ve výši 179.000 Kč, na projekt RP18-19/006 Údržba lyžařských
běžeckých tras ve Velkých Karlovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0244-19-P04;
2. obec Valašská Bystřice, IČ 00304352, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756 27
Valašská Bystřice, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP18-19/008 Údržba
běžeckých tras obcí Valašská Bystřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0244-19-P05.
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Projekt "Smart akcelerátor Zlínského kraje", dodatek Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R09/19

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dodatku č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
"Smart
akcelerátor
Zlínského
kraje",
registrační
číslo
projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298, ve znění příloh č. 0258-19-P01 a č. 0258-19P02.
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Projekt "KAP" a projekt "IKAP"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R09/19

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dodatku č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", reg.
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 ve znění přílohy č. 0219-19-P01;
2. s podmínkami uvedenými v opravném rozhodnutí k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 16_034/0008497-01 k projektu "Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje",
reg.
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 vydaného dne 12.03.2019 ve znění přílohy č.
0219-19-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu
"Implementace Krajského akčního plánu pro rozvoj vzdělávání na území Zlínského
kraje", mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0219-19-P04.
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Školství - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek v souladu se Strategií rozvoje
Zlínského kraje 2009-2020, dále zajištění realizace projektů v souladu s podmínkami
programu INTERREG V-A SR-ČR (výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) a
zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů
příspěvkovým organizacím:
a) Gymnáziu Valašské Klobouky, IČ 61716707, na projekt "Zvyšování kompetencí
studentů v aplikovaných přírodních a technických vědách na slovensko-českém
pomezí", celkový rozpočet projektu je 1.557.757 Kč, spolufinancování ve výši
155.776 Kč, tj 10 % z celkových způsobilých výdajů Gymnázia Valašské Klobouky,
dle přílohy č. 0225-19-P01;
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b) Střední průmyslové škole polytechnické - Centru odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, na projekt "SPŠP- COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce
v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky", celkový rozpočet
projektu je 2.271.000 Kč, spolufinancování ve výši 227.000 Kč, tj 10 % z celkových
způsobilých výdajů Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné
přípravy Zlín, dle přílohy č. 0225-19-P02;
2. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 1.665.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci akce
"SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních
pomůcek III", dle přílohy č. 0225-19-P07;
b) ve výši 1.665.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, na přípravu a
realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami IV", dle přílohy č. 0225-19-P08;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Zvyšování kompetencí studentů v aplikovaných
přírodních a technických vědách na slovensko-českém pomezí" příspěvkové
organizace Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0225-19-P01;
2. investiční záměr projektu "SPŠP- COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi a trh
práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky "
příspěvkové organizace Střední průmyslové školy polytechnické - Centra odborné
přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0225-19-P02;
3. zařazení akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup
učebních pomůcek III" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0225-19-P09;
4. zařazení akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami IV" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0225-19-P10;
5. za podmínky schválení bodů 3. a 4. investiční záměry akce reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) č. 1514/150/03/19 s názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek III", dle přílohy č. 0225-19-P11;
b) č. 1515/150/03/19 s názvem "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení
COP učebními pomůckami IV", dle přílohy č. 0225-19-P12;
6. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkové organizace:
a) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, dle
přílohy č. 0225-19-P03;
b) Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, IČ: 47935936, dle přílohy č. 0225-19-P14;
c) Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0225-19-P18;
7. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547, dle přílohy č. 0225-19-P13,
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8. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2019, dle přílohy č. 0225-19-P15;
9. projektové rámce projektů:
a) projekt „ArtOsa - Interaktivní učebnice dějin výtvarné kultury“, předkladatele
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ
60371749, dle přílohy č. 0225-19-P05,
b) projekt „Zkvalitnění technických oborů pomocí DZV“, předkladatele Švehlova
střední škola polytechnická Prostějov, se sídlem nám. Spojenců 2555/17, Prostějov,
IČ 00566896, u něhož jsou partnery bez finanční spoluúčasti příspěvkové
organizace:
1. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945,
2. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198,
a to dle přílohy č. 0225-19-P06;
10. Investiční záměr projektu "SPŠ a OA Uherský Brod - Centra inovativních metod
výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č.
0225-19-P19;
bere na vědomí
1. zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021
v programu 129 710 Centra odborné přípravy, dle přílohy č. 0225-19-P16;
2. projektové žádosti, které byly předloženy do výzvy OP VVV "Implementace
strategie digitálního vzdělávání II":
a) Projekt „ArtOsa - Interaktivní učebnice dějin výtvarné kultury“, předkladatele
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ
60371749, dle přílohy č. 0225-19-P05;
b) Projekt „Zkvalitnění technických oborů pomocí DZV“, předkladatele Švehlova
střední škola polytechnická Prostějov, se sídlem nám. Spojenců 2555/17, Prostějov,
IČ 00566896, u něhož jsou partnery bez finanční spoluúčasti příspěvkové
organizace:
1. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945,
2. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 0012819,
a to dle přílohy č. 0225-19-P06;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, dopracovat a podat projekt "SŠ zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek III" v souladu se
zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 20172021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v
termínu do 29.03.2019;
2. řediteli příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČ 47935936, dopracovat a podat projekt
"VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV" v
souladu se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o
dotaci v termínu do 29.03.2019.
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Dodatky k inv. záměrům v rámci projektů na zvýšení kybernetické
bezpečnosti financovaných z IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R09/19

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1384/010/11/17 – 02/03/19 "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 0252-19-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1387/010/11/17 – 01/03/19 "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0252-19-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0048/2019, dle přílohy č. 0252-19-P03.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R09/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0037/2019, dle přílohy č. 0190-19-P01.
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RP08-19 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R09/19

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-19 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0192-19-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č. 0192-19-P04 a č.
0192-19-P02;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-19 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji z důvodu uvedených v příloze č. 0192-19-P03.
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RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R09/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0045/2019, dle přílohy č. 0193-19-P04;

30/56

R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových dotací v rámci programu
RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích jednotlivým subjektům, dle
přílohy č. 0193-19-P02, a uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0193-19-P02
a č. 0193-19-P03.
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Veřejná zakázka "Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2019"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R09/19

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 "Údržba
ZCHÚ ve Zlínském kraji 2019", dle přílohy č. 0194-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 1, 4, 5, 10, 13, 14 Jana Cimaly, se sídlem Veletiny 74,
687 33, IČ 07402023;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Janem Cimalou, se sídlem Veletiny 74,
687 33, IČ 07402023, dle příloh č. 0194-19-P02, č. 0194-19-P05, č. 0194-19-P06,
č. 0194-19-P11, č. 0194-19-P14 a č. 0194-19-P15;
3. výběr dodavatele pro část 7, 8, 11 Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se
sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČ 26990849;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se
sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČ 26990849, dle příloh č. 0194-19-P08, č.
0194-19-P09 a č. 0194-19-P12;
5. výběr dodavatele pro část 16 Marka Škarpicha, se sídlem Rusava 233, 768 41
Rusava, IČ 60378387;
6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Markem Škarpichem, se sídlem Rusava
233, 768 41 Rusava, IČ 60378387, dle přílohy č. 0194-19-P17;
7. výběr dodavatele pro část 17 a 19 Ing. Vlastimila Tomana, se sídlem Máchova
428/35, 741 01 Nový Jičín, IČ 40309053;
8. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Vlastimilem Tomanem, se sídlem
Máchova 428/35, 741 01 Nový Jičín, IČ 40309053, dle příloh č. 0194-19-P18 a č.
0194-19-P20;
9. výběr dodavatele pro část 12 ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČ 46308237;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČ 46308237, dle přílohy č. 0194-19-P13;
9. výběr dodavatele pro část 6, 15, 18 a 20 ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477, dle příloh č. 0194-19-P07, č. 0194-19P16, č. 0194-19-P19 a č. 0194-19-P21;
11. výběr dodavatele pro část 2, 3, 9 Josefa Sedláčka, se sídlem Tyršova 266, 768
02 Zdounky, IČ 12732044;
12. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Josefem Sedláčkem, se sídlem Tyršova
266, 768 02 Zdounky, IČ 12732044, dle příloh č. 0194-19-P03, č. 0194-19-P04 a č.
0194-19-P10.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 72 a č. 73

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 72 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Kunovice (okr. Vsetín), dle přílohy č. 0191-19-P02;
2. změnu č. 73 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
odkanalizování obce Podolí (okr. Uh. Hradiště), dle přílohy č. 0191-19-P03.

44

SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R09/19

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v
roce 2019 v rámci SOC01-19 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v
členění:
1. Dětské centrum VLNKA z. s., se sídlem Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČ 5213215,
ve výši 95.000 Kč na projekt Program "PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI";
2. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Vsetín,
se sídlem Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČ 62334417, ve výši 82.000 Kč na
projekt Rekondiční pobyt;
3. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, IČ 65399447, ve výši 9.000
Kč na projekt Sebeobrana pro zrakově postižené - dvouměsíční kurz - podnět
prevence kriminality pro zdravotně znevýhodněné občany;
4. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01
Jihlava, IČ 27163059, ve výši 26.000 Kč na projekt Bezbariérová přístupnost
staveb - konzultační činnost;
5. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČ 426351, ve výši 23.000 Kč na projekt Rekondiční
pobyt "Luhačovice 2019";
6. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČ 426351, ve výši 38.000 Kč na projekt Oceňování
dárců krve;
7. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub
STONOšKA, se sídlem Masarykovo nám. 140, 76861 Bystřice pod Hostýnem,
IČ 18190154, ve výši 12.000 Kč na projekt výchovně vzdělávací aktivity;
8. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Uherské
Hradiště, se sídlem Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště, IČ
62830392, ve výši 53.000 Kč na projekt Ozdravně rekondiční pobyt pro osoby
se zdravotním postižením;
9. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČ 26534703, ve výši 43.000 Kč na projekt KARNEVAL PRO DĚTI 2019;
10. Spolek zdravotně postižených v Hulíně, se sídlem Javorová 439, 76824 Hulín,
IČ 26599180, ve výši 26.000 Kč na projekt Pobytový program na zlepšení fyz. a
psychického stavu seniorů v hotelu Harmonie Luhačovice;
11. Ivan Sekanina, se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ
88522407, ve výši 42.000 Kč na projekt Křížovkářská liga seniorů;
12. Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek, se sídlem Lomená 6377,
760 01 Zlín, IČ 6718795, ve výši 12.000 Kč na projekt Aktivitou ke zdraví;
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13. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace
VERTEBRO Zlín, se sídlem Zborovská 4163, 760 01 Zlín, IČ 65793064, ve výši
42.000 Kč na projekt Edukačně rekondiční a psychosomatický pobyt pro osoby
s vertebrogením syndromem;
14. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČ 26534703, ve výši 33.000 Kč na projekt UČÍME SE NÁPODOBOU
R+D;
15. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 00
Zlín, IČ 426326, ve výši 93.000 Kč na projekt Oceňování bezpříspěvkových
dárců krve;
16. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Vsetín, se
sídlem Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČ 64124070, ve výši 26.000 Kč na projekt
Rehabilitačně – rekondiční pobyt tělesně postižených osob v Luhačovicích;
17. Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p. s., se sídlem Kvítková 4323, 760 01
Zlín, IČ 2250365, ve výši 28.000 Kč na projekt Poskytování edukativní činnosti
v oblasti sociální a zdravotní;
18. Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ 22692398,
ve výši 34.000 Kč na projekt Táta - Fest;
19. Národní síť podpory zdraví, z. s., se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha, IČ
26668254, ve výši 87.000 Kč na projekt 60 a víc neznamená nic - 11.ročník;
20. Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem 4. května 287,
75501 Vsetín, IČ 48773883, ve výši 27.000 Kč na projekt Oceňování
bezpříspěvkových dárců krve;
21. Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, z. s., Základní organizace
Kroměříž, se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČ 64422453, ve výši
47.000 Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižené civilizačními
chorobami;
22. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace 1 Kroměříž,
se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČ 18188052, ve výši 65.000 Kč
na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižené horních a dolních
končetin a páteře;
23. Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z. s, se sídlem Stojanovo náměstí 4/5,
76701 Kroměříž, IČ 7681712, ve výši 9.000 Kč na projekt Vývoj v liturgické
hudbě od středověku;
24. Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z. s., se sídlem Stojanovo náměstí 4/5,
76701 Kroměříž, IČ 7681712, ve výši 9.000 Kč na projekt Den pro rodinu;
25. Unie pečujících z. s., se sídlem Klecandova 723/24, 61300 Brno, IČ 4157575,
ve výši 14.000 Kč na projekt Kompetentní pečující - Zlínský kraj;
26. Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, se sídlem
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ 75833328, ve výši 26.000 Kč na projekt
Kroužky cvičení a hrátky pro rodiče s dětmi v RC Čtyřlístek Staré Město;
27. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 19.000 Kč na projekt Zdravý pohyb je náš cíl;
28. NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha Stodůlky, IČ 00570931, ve
výši 14.000 Kč na projekt Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti ve
Zlíně;
29. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Vsetín, se sídlem Pod Žamboškou 1579,
755 01 Vsetín, IČ 49563327, ve výši 24.000 Kč na projekt Ozdravný a edukační
program;
30. On One Ship, z. s., se sídlem Mistřice 119, 687 12 Mistřice, IČ 6467881, ve výši
24.000 Kč na projekt Setkávání rodin pečujících o duševně nemocné;
31. Společnost Parkinson, z. s., se sídlem Volyňská 933/20, 100 00 Praha, IČ
60458887, ve výši 51.000 Kč na projekt Pravidelné cvičení - cesta ke zdraví;
32. Společnost Parkinson, z. s., se sídlem Volyňská 933/20, 100 00 Praha, IČ
60458887, ve výši 40.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt v Bílých Karpatech;
33. Handicap Zlín, z. s., se sídlem Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČ 46277633, ve
výši 36.000 Kč na projekt Handicap Zlín v sedle;
34. Charita Zlín, se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ 44117434, ve výši 9.000
Kč na projekt Pečující rovněž potřebují péči I;
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35. Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., se sídlem Kramolišova 126, 766 01
Valašské Klobouky, IČ 26553821, ve výši 66.000 Kč na projekt Letní pobyt pro
rodiče a děti v přírodě;
36. Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., se sídlem Kramolišova 126, 766 01
Valašské Klobouky, IČ 26553821, ve výši 38.000 Kč na projekt Snoezelen
kroužky pro rodiče a děti;
37. AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
28552709, ve výši 95.000 Kč na projekt Zdravý rozvoj dětí - Veselé hraní;
38. Oblastní spolek Českého červeného kříže Uherské Hradiště, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 426385, ve výši 80.000
Kč na projekt Ocenění bezpříspěvkových dárců krve;
39. Diakonie ČCE - hospic CITADELA, se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 73632783, ve výši 34.000 Kč na projekt Psí pomoc klientům
Diakonie ČCE - hospic CITADELA;
40. Michaela Bičová, se sídlem Březová 4, 763 15 Březová, IČ 68760141, ve výši
92.000 Kč na projekt Hipoterapie;
41. Charita Valašské Klobouky, se sídlem Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 73633607, ve výši 11.000 Kč na projekt Den pro rodinu;
42. Spolek pro Domov Jitka, se sídlem Jasenická 1362, 755 01 Vsetín, IČ
26517272, ve výši 14.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt Sola Gratia 2019;
43. Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČ 22856919, ve výši 15.000 Kč na projekt Škola manželství;
44. Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 76312
Vizovice, IČ 22856919, ve výši 30.000 Kč na projekt Zahradní slavnost aneb
den maminek a celé rodiny;
45. Společenství vdov a vdovců, z. s., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín, IČ
3800911, ve výši 46.000 Kč na projekt Společný týdenní pobyt na sv. Hostýně
výlety do okolí;
46. Charita Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov 124, 756 04 Nový
Hrozenkov, IČ 48773514, ve výši 11.000 Kč na projekt Pes - přítel člověka v
každém věku;
47. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČ 62181017, ve výši 33.000 Kč na
projekt Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu
osob;
48. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČ 62181017, ve výši 17.000 Kč na
projekt program pravidelného rehabilitačního cvičení;
49. ONKO Zlín spolek, se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ 2492415, ve výši
19.000 Kč na projekt Pravidelné rekondiční cvičení v bazénu a na karimatkách
pro pacienty po onkologickém onemocnění;
50. ONKO Zlín spolek, se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ 2492415, ve výši
20.000 Kč na projekt Pobyt s denním programem, který pomáhá ke zlepšení
fyzického i psychického stavu onkologických pacientů;
51. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, se sídlem nám.
sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 75080621, ve výši 28.000 Kč na
projekt Venku jsme doma;
52. DOMINO cz, o. p. s., se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, IČ 48472476, ve
výši 44.000 Kč na projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY;
53. DOMINO cz, o. p. s., se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, IČ 48472476, ve
výši 95.000 Kč na projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI;
54. Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763 21
Slavičín, IČ 22835091, ve výši 19.000 Kč na projekt Rehabilitační cvičení pro
seniory a osoby se zdravotním postižením;
55. Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763 21
Slavičín, IČ 22835091, ve výši 37.000 Kč na projekt Dětské olympijské hry;
56. Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČ 48473936,
ve výši 43.000 Kč na projekt Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi;
57. Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČ 48473936,
ve výši 58.000 Kč na projekt Prázdninový pobyt pro maminky s dětmi;
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58. Mamila, z. s., se sídlem Svazarmovská 1578, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 4632958, ve výši 9.000 Kč na projekt Montessori pracovny a výtvarka v
Mamile z. s.
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0196-19-P02 a č. 0196-19-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v roce 2019 v rámci programu SOC01-19
Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit městu Karolinka, se sídlem
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ 00303909, ve výši 28.000 Kč na projekt
Moderní senior - chceme být "cool" prarodiče
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedeným subjektem dle příloh č.
0196-19-P02 a č. 0196-19-P05.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 aktualizace příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť
sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů" a
přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje"Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 dle příloh č. 0195-19-P02 až č.
0195-19-P06;
schvaluje
a) dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za
podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 08.04.2019 schválí aktualizaci
Zásobníku pro rok 2019 a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro
poskytovatele sociální služby Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p.
s., IČ 26842149, odborné sociální poradenství, Občanská poradna Vsetín, ID
5826609, dle příloh č. 0195-19-P07 a č. 0195-19-P08;
b) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za podmínky, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 08.04.2019 schválí aktualizaci Zásobníku pro rok
2019 a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro níže uvedené
poskytovatele sociálních služeb:
- AGARTA z. s., IČ 27002438, Kontaktní centra, Kontaktní centrum Klíč, ID 3645453,
dle příloh č. 0195-19-P09 a č. 0195-19-P10;
- Charita Kroměříž, IČ 18189750, služba Osobní asistence, ID 1491324 a Odborné
sociální poradenství, Sociální poradna, ID 9924394 dle přílohy dle příloh č. 0195-19P11 a č. 0195-19-P12;
- Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Sociální rehabilitace,
Horizont Kroměříž, CDZ Kroměříž, ID 4759751, dle příloh č. 0195-19-P13 a č. 019519-P14;
- Charita Uherské Hradiště IČ 44018886, Sociální rehabilitace, Labyrint – centrum
sociální rehabilitace, ID 4592268, dle příloh č. 0195-19-P15 a č. 0195-19-P16;
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c) úmysl Zlínského kraje jako objednatele služeb pověřit Společnost podané ruce, o.
p. s., jako poskytovatele sociální služby výkonem služby obecného hospodářského
zájmu dle přílohy č. 0195-19-P17.
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RP19-19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R09/19

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci
RP19-19 Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování v roce 2019 v členění:
1) Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČ 49156616, se
sídlem Štítná nad Vláří 417, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, ve výši 50.000 Kč na
projekt „Orientační dny s Gabrou a Málinkou“;
2) Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, IČ
70871035, se sídlem Mysločovice 150, 763 01 Mysločovice, ve výši 44.000 Kč na
projekt „Naše třída - moje parta II.“;
3) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČ 70436070, se sídlem Komenského náměstí 350, 686 01
Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na projekt „Po stopách totalitních režimů 20.
století“;
4) Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště, IČ
70932336, se sídlem Mariánské náměstí 41, 688 01 Uherský Brod, ve výši 39.000
Kč na projekt „Spolu to dokážeme“;
5) Církevní základní škola v Kroměříži, IČ 67007813, se sídlem Velké náměstí 49,
767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt „Moje třída, mé zázemí“;
6) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
IČ 75089602, se sídlem J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště, ve výši 35.000
Kč na projekt „Jsem SAFE na netu“;
7) Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020220, se
sídlem Mánesova 908, 765 02 Otrokovice, ve výši 50.000 Kč na projekt „Na jedné
lodi IV.“;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle příloh č. 0220-19-P01 a č. 0220-19-P02;
b) poskytnutí účelových příspěvků na provoz z Fondu Zlínského kraje v rámci RP1919 Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování v roce 2019 v členění:
1) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327, se
sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, ve výši 50.000 Kč na projekt „Naše cesta k
rozvoji III.“;
2) Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, se sídlem Komenského 60, 766
01 Valašské Klobouky, ve výši 50.000 Kč na projekt „Nejsme v tom sami IV.“;
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3) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na
projekt „Na hraně“;
4) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, se sídlem Brumovská
456, 766 01 Valašské Klobouky, ve výši 45.000 Kč na projekt „Prevence vzniku
sociálně patologických jevů u žáků na SOU Valašské Klobouky II.“;
5) Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, se sídlem Kelč 1, 756 43 Kelč, ve výši 24.000
Kč na projekt „Jsem FIT“;
6) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, se
sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ve výši 49.000 Kč na projekt
„Získej sílu“;
7) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, se sídlem Benátky
1779, 755 01 Vsetín, ve výši 49.000 Kč na projekt „Úspěšný první ročník“;
8) Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, se sídlem Palackého
239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, ve výši 31.000 Kč na projekt „Impulsivita“;
9) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760
01 Zlín, ve výši 37.000 Kč na projekt „Prevence GymZl“;
a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz výše uvedeným
organizacím dle příloh č. 0220-19-P01 a č. 0220-19-P03;
c) neposkytnutí podpory z Fondu Zlínského kraje v rámci RP19-19 Programu na
podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce
2019 v z důvodu nedostatečného počtu dosažených bodů v členění:
1) Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, IČ 71008012, se
sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín, ve výši 50.000 Kč na projekt „Prevence ZŠ
Slovenská“;
2) Základní škola Trnava, okr. Zlín, IČ 70849161, se sídlem Trnava 242, 763 18
Trnava, ve výši 50.000 Kč, na projekt „Společně na jedné lodi“;
3) Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ
71003746, se sídlem Kašava 193, 763 19 Kašava, ve výši 20.000 Kč na projekt
„Škola v pohodě“;
4) Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 47933810, se
sídlem Albertova 4062, 767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt „Osobnostně
dovednostní kurz pro žáky 7. ročníku“;
5) Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621, se
sídlem Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh, ve výši 50.000 Kč na projekt
„Smysl má smysl“;
6) Dětský domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, se sídlem Jiřího z Poděbrad 313,
686 01 Uherské Hradiště, ve výši 35.000 Kč na projekt „Prevence syndromu
vyhoření – supervize“.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R09/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0042/2019 dle přílohy č. 0222-19-P01.

48

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 7, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ
00845060, dle přílohy č. 0221-19-P01;
2. dodatek č. 7, Základní škola Horní Lideč 130, IČ 48739235, dle přílohy č. 022119-P02.
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Školství - vyřazení movitého majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R09/19

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, a to:
- projektor Toshiba TPL 25 - DM, inventární číslo 022152, pořizovací cena 192.870
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2001 a to formou ekologické likvidace;
schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0228-19-P02;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019;
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0228-19-P03;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0228-19-P04.
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Školství - výroční zprávy o činnosti p. o. zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2017-2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R09/19

bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2017-2018, dle příloh č. 0227-19-P003 až č. 0227-19-P101.
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Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2017-2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 ve znění přílohy č.
0226-19-P01.
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Školství - Ocenění žáků Zlínského kraje 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R09/19

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 18. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje 2019, dle
přílohy č. 0224-19-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0224-19-P02.
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Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R09/19

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ
46311131, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, MgA. Ivona Křivánková, PhDr. Vlastislav
Kožela, Petra Strašáková;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ 48489573, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing.
Tomáš Duda, Blanka Kalendová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Miroslava Prná;
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3. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČ
46276327, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Mgr. Petr Gazdík, Josef Zicha, Mgr. Bedřich Chromek, PhDr. Vlastislav Kožela,
Mgr. Eva Jurčová, Ing. Tomáš Dulík, PhD.
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Smlouva o zpracování osobních údajů - Olympiáda dětí a mládeže

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R09/19

schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci projektu Olympiáda dětí a
mládeže mezi Zlínským krajem a Českým olympijským výborem, IČ 48546607, se
sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, dle přílohy č. 0241-19-P01.
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Programová podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R09/19

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU v členění, dle přílohy č. 0240-19-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0240-19-P13 a č. 0240-19P01b;
2) Programu MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL v
členění dle přílohy č. -19-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0240-19-P14 a č. 0240-19-P02b;
3) Programu MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění dle přílohy č. -19-P06 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0240-19-P15 a č. 0240-19-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0240-19-P07;
2) Programu MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění, dle přílohy č. 0240-19-P08;
bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci:
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1) Programu MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU v členění, dle přílohy č. 0240-19-P09 a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0240-19-P13 a č. 0240-19P01b;
2) Programu MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU v
členění, dle přílohy č. 0240-19-P10 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0240-19-P15 a č. 0240-19-P03b;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A
SPORTU z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0240-19-P11;
2) Programu MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU z
důvodu a v členění, dle přílohy č. 0240-19-P12.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R09/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 100.000 Kč spolku Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových
kurzů, IČ 26633221, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, na realizaci akce XXIII.
ročník Akademie Václava Hudečka v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P02;
2. ve výši 100.000 Kč spolku Malovaný kraj, z. s., IČ 27010511, se sídlem 17.
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, na vydání prvních dvou čísel národopisného a
vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2019 – č. 1/2019 a č. 2/2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P03;
3. ve výši 120.000 Kč příspěvkové organizaci Klub sportu a kultury Vlčnov, IČ
60371587, se sídlem Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov, na realizaci akce Jízda králů ve
Vlčnově 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0230-19-P04;
4. ve výši 80.000 Kč obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice,
o.p.s., IČ 29188172, se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, na
realizaci akce Festival Janáček a Luhačovice 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P05;
5. ve výši 70.000 Kč spolku JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z.s., IČ 22830260, se sídlem
Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, na realizaci akce 21. ročník Medzinárodného
festivalu slovenského folkóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2019 v Rožnově pod
Radhoštěm a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0230-19-P06;
6. ve výši 150.000 Kč společnosti s ručením omezeným Mezinárodní filmový festival
Praha - FEBIOFEST, s. r. o., IČ 26721546, se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha
1, na realizaci akce 26. Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest 2019_
REGIONÁLNÍ OZVĚNY ZLÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0230-19-P07;
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7. ve výši 100.000 Kč spolku Collegium musicale, z. s., IČ 6564160, se sídlem
náměstí Míru350/2a, 760 01 Kroměříž, na realizaci akce Letní hudební akademie
Kroměříž v roce 2019 a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0230-19-P08;
8. ve výši 70.000 Kč spolku Společnost pro kulturu obce Strání, z. s, IČ 62831895,
Na kopci 216, 687 65 Strání, na realizaci akce 32. Festival masopustních tradic
FAŠANK 2019 a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č.0230-19-P09;
9. ve výši 200.000 Kč spolku Spolek ZUŠKA? ZUŠKA!, IČ 04944429, Štefánikova
2987, 760 01 Zlín, na realizaci akce projektu Malí velcí filharmonici II a uzavření
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P10;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 1.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci 59. ročníku Zlín Film Festival –
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P11;
2. ve výši 200.000 Kč, organizaci Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151, se sídlem
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc na realizaci akce Dny lidí dobré vůle 2019 Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje a výstava Palladium země české se vrací
na Velehrad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0230-19-P12;
3. ve výši 2.000.000 Kč, organizaci Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace,
IČ 00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na kulturní činnost
Městského divadla Zlín v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P13;
4. ve výši 800.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČ 61387550,
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce 45. Letní filmová
škola Uherské Hradiště v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P14;
5. ve výši 150.000 Kč spolku Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., IČ 62831585, se
sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, na realizaci akce XXVI. ročník
Mezinárodního dětského folklorníhofestivalu „Kunovské léto“ v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P15;
6. ve výši 100.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Letní škola
barokní hudby – 17. ročník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0230-19-P16;
7. ve výši 500.000 Kč spolku Regionální filmový fond z. s., IČ 05262381, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín na realizaci projektu Podpora rozvoje a propagace
filmového průmyslu ve Zlínském kraji, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0230-19-P17;
8. ve výši 750.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Bacha na
Mozarta! ve Zlínském kraji 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0230-19-P18;
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9. ve výši 100.000 Kč, organizaci Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, IČ
00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na realizaci projektu
Divadelní přehlídky Zaráz 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0230-19-P19.
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KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R09/19

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-19, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0231-19-P03, v členění:
1. Marie Sedlářová, ***
***
ve výši 94.900 Kč
Oprava Lidového stavení Hradčovice č.p. 138
2. Římskokatolická farnost Nedašov, Nedašov 72, 763 32 Nedašov
IČ 66599229
ve výši 170.000 Kč
Restaurování vitráží v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově - II. etapa
3. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž
IČ 226611
ve výši 145.300 Kč
Oprava fasády průchozí brány AG
4. Mgr. Milan Hon, nar. *** Marcela Honová, nar. ***
***
ve výši 110.000 Kč
Škola Přečkovice
5. Římskokatolická farnost Nivnice, Náměstí Míru 178, 687 51 Nivnice
IČ 46256512
ve výši 160.000 Kč
Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Andělů Strážných
6. Římskokatolická farnost Uherské Hradiště – Sady, Solná cesta 41, 686 01
Uherské Hradiště
IČ 48489034
ve výši 53.800 Kč
Restaurování památky místního významu: Kamenný kříž z roku 1912
7. Římskokatolická farnost Mysločovice, Mysločovice 10, 763 01 Mysločovice
IČ 48471780
ve výši 63.000 Kč
Obnova kamenného soklu kostela Nejsvětější Trojice v Mysločovicích
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8. Římskokatolická farnost Bílavsko, Bílavsko 5, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ 47930471
ve výši 125.000 Kč
Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Bartoloměje v Bílavsku: malba
nadzemního soklu
9. Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČ 48471208
ve výši 39.000 Kč
Restaurování křtitelnice v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku 2019
10. Ing. Libor Strakoš, ***Ing. Marcela Strakošová, ***
***
ve výši 120.000 Kč
Výměna střešní krytiny na hospodářské budově příslušející k hájence
11. Bc. Sandra Fröhlichová, ***
***
ve výši 40.000 Kč
Bystřická secese ožívá – obnova sgrafit na domě čp. 1084, I. etapa
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0231-19-P03 a č. 0231-19-P07;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-19, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0231-19-P05, v členění:
1. Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého 365, 763 12 Vizovice
IČ 46307851
ve výši 127.000 Kč
Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-19, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace
účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0231-19-P04, v členění:
1. JUDr. Jaroslav Jakub Sviták, ***, Olga Svitáková, nar. ***
***
ve výši 300.000 Kč
Statické zajištění východního křídla zámku ve Dřínově – I. etapa – arkádový ochoz
2. Město Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč
IČ 303925
ve výši 300.000 Kč
Oprava krovu a střechy sýpky v Kelči
3. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173
ve výši 300.000 Kč
Oprava mostních pilířů č. 1 a 2
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4. Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
IČ 303798
ve výši 184.000 Kč
Oprava balkonu na zámku v Hošťálkové
5. Obec Návojná, Návojná 101, 763 32 Nedašov
IČ 00226220
ve výši 300.000 Kč
Oprava domu č. p. 4 v Návojné - 2. etapa
6. Římskokatolická farnost Rataje u Kroměříže, Rataje 30, 768 12 Rataje
IČ 46998195
ve výši 300.000 Kč
Oprava kopule a věžičky kostela svaté Alžběty ve Věžkách
7. Římskokatolická farnost Jasenná, Jasenná 61, 763 13 Jasenná u Vizovic
IČ 48471674
ve výši 247.700 Kč
Obnova fasády a restaurování kamen. ostění bočního vstupu kostela sv. Máří
Magdaleny v Jasenné u Vizovic
8. Římskokatolická farnost Velký Ořechov, Velký Ořechov 9, 763 04 Velký Ořechov
IČ 48471721
ve výši 300.000 Kč
Restaurování bočního oltáře Zasnoubení Panny Marie v kostele sv. Václava ve
Velkém Ořechově III. etapa
9. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice
IČ 304417
ve výši 270.700 Kč
Obnova objektu Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích
10. Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 284611
ve výši 300.000 Kč
Oprava střešního pláště Městského úřadu Valašské Klobouky
11. Ing. Kateřina Ševčíková, ***
***
ve výši 289.300 Kč
Renovace hospodářského objektu "chléva" Usedlosti na Sihle
12. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 291471
ve výši 98.700 Kč
Obnova výklenkové kapličky v Mařaticích
13. Ing. Milan Pipal, ***
***
ve výši 300.000 Kč
Obnova fasády Třípatrového válcového mlýna Šumice 81, (4. etapa, část 2.)
14. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČ 303712
ve výši 200.000 Kč
Obnova vnějších okenních výplní v 1. n. p. na zámku v Brankách
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15. Petra Kňourková, ***
***
ve výši 294 400 Kč
Výminek usedlost 285 Raťkov
16. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo nám 68, 688 01 Uherský
Brod
IČ 46256598
ve výši 255 000 Kč
Restaurování bočního oltáře sv. Rodiny
17. Obec Křekov, Křekov 5, 766 01 Valašské Klobouky
IČ 46276041
ve výši 78.000 Kč
Restaurování pískovcového kříže na návsi
18. Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
IČ 284459
ve výši 200 000 Kč
ZUŠ - rekonstrukce fasády čp. 121, Slavičín
19. Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 567892
ve výši 84.000 Kč
Restaurování kamenného kříže z roku 1870 v Kunovicích
20. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem
IČ 287113
ve výši 255.000 Kč
Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních
prostorách ve II.NP - 3. etapa
21. Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, 686 01
Uherské Hradiště2
IČ 46257918
ve výši 22.200 Kč
Rekonstrukce hospodářského objektu fary
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0231-19-P04 a č. 0231-19-P07;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-19, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení
nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované
prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0231-19-P06, v členění:
1. Obec Břestek, Břestek 14, 687 08 Břestek
IČ 542253
ve výši 211.500 Kč
Obnova zvonice Břestek
2. Římskokatolická farnost Pitín, Pitín 113, 687 71 Pitín
IČ 46256521
ve výši 300.000 Kč
Oprava fasády kostela sv. Stanislava v Pitíně
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3. Městys Osvětimany, Osvětimani 350, 687 42 Osvětimany
IČ 291218
ve výši 64.100 Kč
Obnova kříže z roku 1876 v Osvětimanech
4. Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
IČ 303836
ve výši 196.500 Kč
Obnova historické památky – Boží muka sv. Jana Sarkandera v obci HutiskoSolanec
5. Mgr. Tomáš Chmela, *** ***
ve výši 200.000 Kč
Záchrana domkářského stavení ve Vysokém Poli
6. Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
IČ 284165
ve výši 48.900 Kč
Obnova oken kaple v Políchně.
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KUL05-19 Program Otevřené brány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R09/19

schvaluje
poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy,
zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře ve Zlínském kraji
z KUL05-19 Program Otevřené brány ve Zlínském kraji v členění:
1. Římskokatolická farnost Chropyně, Komenského 31, Chropyně, PSČ 76811, IČ
1818941,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Jiljí - ŘKF Chropyně;
2. Římskokatolická farnost Pozlovice, Hlavní 39, Pozlovice, PSČ 76326, IČO
48473642,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Martina Pozlovice;
3. Římskokatolická farnost Provodov, Provodov 200, Březůvky, PSČ 76345, IČ
48471704,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - Poutní kostel Panny Marie Sněžné - ŘKF Provodov;
4. Římskokatolická farnost Rajnochovice, Rajnochovice 12, Rajnochovice, PSČ
76871, IČ 47930411,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel Narození Panny Marie - ŘKF Rajnochovice;
5. Římskokatolická farnost Vsetín, Horní náměstí 134, Vsetín 1, PSČ 75501, IČ
48739341,
v celkové výši 54.000 Kč na projekt:
Otevřené brány kostel Narození Panny Marie ve Vsetíně;
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6. Římskokatolická farnost Lešná, Lešná 37, Lešná, PSČ 75641, IČ 48739723,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Archanděla Michaela;
7. Římskokatolická farnost Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, PSČ
76326, IČ 543080,
v celkové výši 75.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Rodiny - ŘKF Luhačovice;
8. Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, Střílky, PSČ 76804, IČ 46998411,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách - ŘKF Střílky;
9. Římskokatolická farnost Velké Karlovice, Velké Karlovice 274, Velké Karlovice,
PSČ 75606, IČ 48739511,
v celkové výši 54 000 Kč na projekt:
Otevřené brány Velké Karlovice;
10. Římskokatolická farnost, Francova Lhota 149, Francova Lhota, PSČ 75614, IČ
48739499,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Štěpána Uherského - ŘKF Francova Lhota;
11. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5,
Kroměříž, PSČ 76701, IČ 65268831,
v celkové výši 66.000 Kč na projekt:
Projekt Otevřené brány - kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži - ŘKF sv. Mořice
Kroměříž;
12. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5,
Kroměříž, PSČ 76701, IČ 65268831,
v celkové výši 66.000 Kč na projekt:
Projekt Otevřené brány - kostel sv. Mořice v Kroměříži - ŘKF sv. Mořice Kroměříž;
13. Římskokatolická farnost Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín 4, PSČ
76302, IČ 44125917,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích - prohlídky sakrálního
prostoru kostela s průvodcem farnost Zlín-Malenovice;
14. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, PSČ
76901, IČ 47930217,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově - ŘKF Holešov;
15. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, PSČ
76901, IČ 47930217,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Anny v Holešově - ŘKF Holešov;
16. Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod
Radhoštěm, PSČ 75661, IČ 47997796,
v celkové výši 78.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - Kostel Všech svatých - ŘKF Rožnov pod Radhoštěm;
17. Římskokatolická farnost Panny Marie, Riegrovo náměstí 165/3, Kroměříž, PSČ
76701, IČ 46998110,
v celkové výši 66.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie - ŘKF Panny Marie Kroměříž;
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18. Farní sbor ČCE ve Velké Lhotě, Velká Lhota 30, Velká Lhota, PSČ 75701, IČ
47658347,
v celkové výši 54.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - toleranční kostel ČCE ve Velké Lhotě - FSČCE VE Velké Lhotě;
19. Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, PSČ
76001, IČ 40995356,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Filipa a Jakuba, Římskokatolická farnost sv. Filipa a
Jakuba, Zlín;
20. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, Napajedla, PSČ 76361, IČ
48471763,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány kostela sv. Jan Nepomuckého v Pohořelicích - prohlídky sakrálního
prostoru kostela s průvodcem;
21. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Slovenská 3063, Zlín, PSČ 76001,
IČ 46311432,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - Evangelický kostel ve Zlíně - FSČCE ve Zlíně;
22. Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn, Svatý Hostýn 107, Chvalčov,
PSČ 76872, IČ 46998497,
v celkové výši 78 000 Kč na projekt:
Otevřené brány - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohostýnské Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0233-19P03 a č. 0233-19-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu zpřístupnění bohatého fondu
památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich
mobiliáře ve Zlínském kraji z KUL05-19 Program Otevřené brány ve Zlínském kraji
v členění:
1. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
PSČ 68801, IČ 46256598, v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
Otevřené brány farního kostela v Uherském Brodě;
2. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské Náměstí 57, Štípa, PSČ 76314, IČ
48471712,
v celkové výši 90.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě - ŘKF Štípa;
3. Římskokatolická farnost Zašová, Zašová 44, Zašová, PSČ 75651, IČ 48739669,
v celkové výši 30.000 Kč na projekt:
OTEVŘENÉ BRÁNY v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové;
4. Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, Uherské
Hradiště, PSČ 68601, IČ 46257918,
v celkové výši 90.000 Kč na projekt:
Program Otevřené brány v kostele Svatého Františka Xaverského v Uherském
Hradišti;
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0233-19P03 a č. 0233-19-P04.
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Kultura - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 12 - Zřizovací listiny Muzea
regionu Valašsko, příspěvkové organizace, IČ 00098574, dle přílohy č. 0234-19P01.
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Kultura - Regionální funkce knihoven 2019 - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R09/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.
D/0010/2019/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Knihovnou Bedřicha Beneše
Buchlovana, p.o., IČ 00092118, se sídlem v Uherském Hradišti, Velehradská 714,
686 01, kterým dochází k navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v roce 2019 o 76 tis. Kč na celkovou částku 2.835 tis.
Kč, dle přílohy č. 0236-19-P01;
b) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.
D/0011/2019/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Knihovnou Kroměřížska, p.o.,
IČ 00091120, se sídlem v Kroměříži, Slovanské nám. 3920, 767 01, kterým dochází
k navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v roce 2019 o 60 tis. Kč na celkovou částku 2.766 tis. Kč, dle přílohy č.
0236-19-P02;
c) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0012/2019/KUL
uzavřené mezi Zlínským krajem a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, p.o., IČ
00851817, se sídlem ve Vsetíně, Dolní náměstí 1356, 755 01, kterým dochází k
navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v roce 2019 o 135 tis. Kč na celkovou částku 2.810 tis. Kč, dle přílohy č.
0236-19-P03.
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62

Kultura - Výzvy na předkládání nominací na ocenění a udělení uznání v
oblasti kultury a památkové péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R09/19

schvaluje
a) výzvu k předkládání návrhu pro uznání projektu „Lidová stavba roku“ za
příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos
k zachování kulturního dědictví, dle přílohy č. 0238-19-P01;
b) výzvu k předkládání nominací na ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník
Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0238-19-P03.

63

Kultura - Změna příloh Pravidel uznání a ocenění Zlínského kraje v oblasti
kultury a schválení Smluv o zpracování osobních údajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R09/19

schvaluje
a) přílohy Pravidel pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského
kraje“, dle přílohy č. 0239-19-P01;
b) přílohy Pravidel ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského
kraje“, dle přílohy č. 0239-19-P02;
c) přílohu Pravidel pro tvorbu a vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0239-19-P03;
d) přílohu Pravidel pro uznání projektu „Lidová stavba roku“, dle přílohy č. 0239-19P04;
e) přílohu Pravidel ocenění „PRO AMICIS MUSAE“, dle přílohy č. 0239-19-P05;
f) uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Zlínským krajem a
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p. o. v souvislosti s udělováním titulu
„Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0239-19-P06;
g) uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Zlínským krajem a
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p. o. v souvislosti s hodnocením a
případným zapsáním nemateriálního statku do „Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0239-19-P07;
h) uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Zlínským krajem a Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. v souvislosti s vyhodnocením a udělením
oceněním „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“, dle přílohy č.
0239-19-P08.
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64

Kultura - Udělení plné moci vlastníka sbírky správcům sbírek - Slováckému
muzeu v Uherském Hradišti a Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R09/19

zmocňuje
a) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizaci, IČ 00092126,
se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, jako správce sbírky, k
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a
výstavních projektů pro rok 2019 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle
přílohy č. 0237-19-P01;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizaci, IČ 00089982,
se sdílem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2019 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy 0237-19-P02.

65

Veřejná zakázka "Prodloužení podpory na stávající hardwarové vybavení
technologického centra"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R09/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Prodloužení podpory na stávající hardwarové vybavení technologického centra" a
související dokumenty, dle příloh č. 0257-19-P01 a č. 0257-19-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída
Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ 46992308, dle příloh č. 0257-19-P03 a č. 025719-P03a.

66

IT - Zajištění komplexní systémové podpory hostované spisové služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R09/19

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o poskytování údržby a komplexní provozní podpory
systému hostované spisové služby pro zakládané a zřizované organizace Zlínského
kraje mezi Zlínským krajem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem
Čechovovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, dle přílohy č. 0253-19P02.
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67

Smlouva o umístění věci - statutární město Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R09/19

schvaluje
uzavření smlouvy o umístění věci mezi Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín,
náměstí Míru 12, 760 01, IČ 700283924, dle přílohy č. 0256-19-P01.

68

Směrnice SM/66/01/19 - Postup při nakládání s nepotřebným movitým
majetkem a prodej movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R09/19

schvaluje
směrnici SM/66/01/19 - Postup při nakládání s nepotřebným movitým majetkem a
prodej movitého majetku ve znění přílohy č. 0255-19-P01.

69

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R09/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Hokejovým turnajem "O putovní pohár Mikroregionu Slušovicko" pořádaným
Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic, se sídlem Rovná 654, 763 15
Slušovice, IČ 29259096;
2) výstavou "Jízda králů - hrdost, úcta, tradice" pořádanou Ing. Daliborem Gregorem,
***;
3) pietním aktem k uctění památky tragických událostí konce druhé světové války v
obci Leskovec pořádaným obcí Leskovec, se sídlem Leskovec 67, PSČ 756 11, IČ
00303984;
4) mezinárodním závodem silničních motocyklů a třídy klasik na městském silničním
okruhu ve Starém městě - XVII. Slovácký okruh pořádaným pobočným spolkem
Moto sport klub v AČR, se sídlem Slavomírova 1101, 686 03 Staré Město, IČ
01171844;
5) slavnostní kulturní akcí Pěvecké skupiny BLAženky pořádanou Mgr. Klárou
Blažkovou, ***
6) 10. ročníkem projektu Noc kostelů 2019 pořádaným Arcibiskupstvím
olomouckým, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ 00445151;
7) 49. ročníkem Barum Czech Rally Zlín 2019 pořádaným společností Rallye Zlín,
spol. s r. o., se sídlem Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČ 46965564;
8) 50. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti pořádaným
spolkem Folklorní spolek Lipta Liptál, se sídlem Liptál 83, PSČ 756 31, IČ 26523752;
9) krajským kolem podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku 2019
pořádaným společností Communa s. r. o, se sídlem Františka Křížka 362/1,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27599264;
10) V. Velehradským setkání lékařů pořádaným společností MEDICAL PLUS, s. r.
o., se sídlem Obchodní 1507, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27700453;
11) mezinárodní bonsajovou akcí s názvem "Česko-Slovenské bonsajové dny
(ŠUTRY)" pořádanou Josefem Valuchem, ***
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12) odbornou konferencí "Problematika transplantační medicíny" pořádanou Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín, se sídlem
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) mezinárodním workshopem "Na společné cestě" pořádaným spolkem Středisko
rané péče EDUCO Zlín z. s., se sídlem Chlumská 453, Louky, 763 02 Zlín, IČ
26986728;
2) kulatým stolem na téma "Psychobiografická péče" pořádaným Ministerstvem
práce a sociálníc věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha - Nové
Město, IČ 00551023;
c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) výročním koncertem k 80. výročí pořádaným Základní uměleckou školou
Otrokovice, se sídlem Školní 806, 765 02 Otrokovice, IČ 00839311;
2) oslavami 70 let od založení Gymnázia ve Valašských Kloboukách pořádanými
Gymnáziem Valašské Klobouky, se sídlem Komenského 60, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 61716707;
3) odbornou konferencí "Problematika transplantační medicíny" pořádanou Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín, se sídlem
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319;
d) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) krajským finále 22. ročníku školního turnaje v minifotbalu pro žáky základních škol
ČR McDonald´s Cupu pořádaným společností McDonald`s ČR spol. s r. o., se sídlem
Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČ 16191129;
2) Wannado Festivalem 2019 pořádaným spolkem Wannado, z. s., se sídlem Levá
29/3, Podolí, 147 00 Praha, IČ 22839186;
e) záštitu Jana Pijáčka, člena Rady Zlínského kraje, nad Jízdou králů Vlčnov 2019
pořádanou příspěvkovou organizací Klub sportu a kultury Vlčnov, se sídlem Vlčnov
186, PSČ 687 61, IČ 60371587;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15.000
Kč pobočnému spolku ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN, se sídlem Hlavní 1254,
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 48473189, na pořádání tří dopravních akcí v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0214-19-P07;
b) rozpočtové opatření RZK č. RZK/0047/2019 dle přílohy č. 0214-19-P08.
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Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
08.04.2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R09/19

schvaluje
návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
08.04.2019, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0207-19-P02.
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71

Komise pro SMART REGION Zlínského kraje, zrušení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R09/19

ruší
komisi Rady Zlínského kraje s názvem „Komise pro SMART REGION Zlínského
kraje“.

72

Veřejná zakázka "Nákup automobilů 2019"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R09/19

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Nákup automobilů 2019" formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0213-19-P01 až č. 0213-19-P12;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1512/140/02/19 "Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského
kraje - 2019", dle přílohy č. 213-19-P13;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0050/2019, dle přílohy č. 0213-19-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, Dis. a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Ing. Petr Kedra, Mgr. Michal Uherek, Jiří Mindl, Ing. Hana Zarembová a
náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Martina Chovancová,
Dis., František Mikulička, Bc. Kateřina Jadrníčková.

73

Veřejná zakázka „Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou
linkovou dopravou na období 2018-2027"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R09/19

schvaluje
pro veřejnou zakázku s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027" uzavření smlouvy pro:
1. ČÁST 1 - oblast Zlín s uchazečem ARRIVA MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25827405, dle přílohy č. 0271-19-P01;
2. ČÁST 2 - oblast Uherské Hradiště s uchazečem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.
s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27752968, dle
přílohy č. 0271-19-P02;
3. ČÁST 3 - oblast Kroměříž s uchazečem KRODOS BUS a. s., Skopalíkova
2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ 26950529, dle přílohy č. 0271-19-P03;
4. ČÁST 4 - oblast Vsetín s konsorciem uchazečů Transdev Morava s. r. o.,
Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 06738346, a TQM holding s. r. o., Těšínská 1028/37, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 49606395, dle příloh
č. 0271-19-P04;
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5. ČÁST 5 - oblast Valašské Meziříčí s konsorciem uchazečů Transdev Morava s. r.
o., Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 06738346, a TQM holding s. r. o., Těšínská 1028/37, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 49606395, dle
přílohy č. 0271-19-P05;
6. ČÁST 6 - oblast Valašské Klobouky s uchazečem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27752968, dle
přílohy č. 0271-19-P06.

74

Smlouva o výpůjčce - Ministerstvo vnitra ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R09/19

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem vnitra ČR dle přílohy č. 0272-19-P01.

75

SPZ Holešov - NFV změny rozhodnutí, řízení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R09/19

schvaluje
žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí NFV na akci "SPZ Holešov - Vnitřní
infrastruktura" (ISPROFIN 222D232000035) dle příloh č. 0267-19-P03 a č. 0267-19P04;
bere na vědomí
1. Rozhodnutí o poskytnutí NFV - změna č. 7 dle přílohy č. 0267-19-P07,
2. Rozhodnutí o poskytnutí NFV - změna č. 8 dle přílohy č. 0267-19-P08;
ukládá
a) řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic předkládat veškeré žádosti
o změnách rozhodnutí o poskytnutí NFV ke schválení Radě Zlínského kraje;
b) řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic předkládat na vědomí
veškeré změny rozhodnutí o poskytnutí NFV;
c) řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic předložit ke schválení
úpravu Pravidel pro řízení projektu SPZ Holešov v termínu do 30.06.2019;
d) řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic zajistit řádné provádění
předběžné kontroly nároku na finanční prostředky z titulu přijetí NFV.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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