R10/19
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 10. zasedání dne 15.04.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R10/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0314-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0149/R06/19 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá ředitelce
příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, dopracovat a podat projekt
"Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy IV" 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;" - na termín plnění 29.04.2019;
2. usnesení č. 0149/R06/19 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, dopracovat a podat projekt "SOU Uherský
Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami" 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;" - na termín plnění 29.04.2019;
3. usnesení č. 0212/R09/19 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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;“ - na termín plnění 29.04.2019;
4. usnesení č. 0212/R09/19 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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 20172021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v
termínu do 29.03.2019.“ - na termín plnění 29.04.2019.
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Dotace z VPS - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R10/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0052/2019 dle přílohy č. 0280-19-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na rok 2019, ve výši 2.012.847,34 Kč na
celkovou částku 220.012.847,34 Kč, dle přílohy č. 0280-19-P05, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 3. čtvrtletí 2018 na
záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R10/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 80.000 Kč Nadaci Tomáše Bati, se sídlem Gahurova 292, 760 01 Zlín, IČ
65822374, na technicko organizační zajištění konference Baťův odkaz Evropě "Lidé
- výzva pro budoucnost podnikání" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0281-19-P02;
2) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Kvítkovice, se sídlem Bartošova 104, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 65793056,
na technické zabezpečení 7. celorepublikového srazu a soutěže parních stříkaček a
125. výročí založení SDH Kvítkovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0281-19-P04;
3) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní
organizace Zlín, se sídlem Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
62181696, na pořádání X. mezinárodní včelařské akademie a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0281-19-P06.

4

Podnikatelská mise do Jaroslavské a Vologodské oblasti (Rusko) - květen
2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R10/19

schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Jaroslavské a Vologodské oblasti (Rusko) ve dnech
19. - 24. května 2019, a to služebním vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních
náhrad těmto účastníkům:
1. Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje;
2. Bc. Ing. Vladimíra Horáčková, oddělení vnějších vztahů a komunikace odboru
Kancelář hejtmana.
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Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R10/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat Zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2018, dle přílohy č. 0294-19-P01.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečné
zprávy akcí, zařazení investiční akce do SDP, investiční záměr, změna č. 1
plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R10/19

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - vozidla RV a technologické vozidlo", dle
přílohy č. 0293-19-P01;
2. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - digitální radiová komunikace s LZS
sousedních krajů", dle přílohy č. 0293-19-P02;
schvaluje
1. zařazení akce "ZZS ZK – digitální radiová komunikace II" do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019-2024, dle přílohy č. 0293-19P03;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1532/170/04/19
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, na akci "ZZS ZK – digitální radiová komunikace II" o celkových nákladech
2.422.000 Kč, dle přílohy č. 0293-19-P04;
3. změnu č. 1 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok
2019, dle přílohy č. 0293-19-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK - digitální radiová
komunikace II".

7

Kultura - investiční akce IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R10/19

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č.1296/090/02/17-03/03/19 na akci "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP", dle
přílohy č. 0282-19-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0063/2019, dle přílohy č. 0282-19-P02;
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3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO
00091138, dle přílohy č. 0282-19-P03;
4. zvýšení investičního příspěvku v roce 2019 o 1.078.000 Kč z celkové výše
3.107.000 Kč na celkovou výši 4.185.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č.
0282-19-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., se sídlem Vavrečkova
7040, PSČ 760 01 Zlín, IČO 00089982, výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s dokončením projektové přípravy akce „Zefektivnění
prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice
tragédie na Ploštině – IROP";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Muzeum Kroměřížska, IČO
00091138, na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora
v Rymicích - IROP ", kterým se snižuje poskytnutí návratné finanční výpomoci o
2.805.000 z původní částky 17.073.000 Kč na celkovou výši 14.268.000 Kč, dle
přílohy č. 0282-19-P05.

8

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R10/19

ruší
odvod prostředků z fondu investic ve výši 1.800.000 Kč, který byl nařízen v rámci
schváleného rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018, usnesením č. 0485/Z16/18, příspěvkové organizaci Gymnázium
Uherské Hradiště, IČO 60371684;
schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0287-19-P01:
a) "SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček",
b) "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce strukturované kabeláže";
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1503/150/02/19 na akci "OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených
stěn ve spojovacím krčku", dle přílohy č. 0286-19-P02;
b) č. 1527/150/03/19 na akci "Gymnázium Uherské Hradiště - sanace střešního
pláště hlavní budovy", dle přílohy č. 0286-19-P03;
c) č. 1528/150/03/19 na akci "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 028619-P04;
d) č. 1530/150/03/19 na akci "SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček",
dle přílohy č. 0286-19-P05;
e) č. 1531/150/03/19 na akci "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - zabezpečení
bezbariérového přístupu", dle přílohy č. 0286-19-P06;
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f) č. 1533/150/03/19 na akci "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce strukturované
kabeláže", dle přílohy č. 0286-19-P07;
3. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1427/150/04/18 - 03/02/19 na akci „SOŠ
Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku", dle přílohy č. 0286-19-P08;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
8.278.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín,
IČO 00566411, na realizaci akce "OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce
prosklených stěn ve spojovacím krčku", dle přílohy č. 0286-19-P09;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
1.879.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, se sídlem
Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371684, na realizaci akce
"Gymnázium Uherské Hradiště – sanace střešního pláště hlavní budovy", dle přílohy
č. 0286-19-P10;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
6.971.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01
Kroměříž, IČO 65269616, na realizaci akce "Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení",
dle přílohy č. 0286-19-P11;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
4.667.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na realizaci akce
"SŠHS Kroměříž – rekonstrukce strukturované kabeláže", dle přílohy č. 0286-19P12;
8. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2019 o 3.085.000 Kč na celkovou částku 3.325.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843393, na realizaci akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
- zabezpečení bezbariérového přístupu", dle přílohy č. 0286-19-P13;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0061/2019, dle přílohy č. 0286-19-P14;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku"
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín, IČO 00566411;
b) "Gymnázium Uherské Hradiště – sanace střešního pláště hlavní budovy"
příspěvkovou organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686
01 Uherské Hradiště, IČO 60371684;
c) "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení" příspěvkovou organizaci Vyšší
odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1.
máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616;
d) "SOŠ a Gymnázium Staré Město – spojovací krček" příspěvkovou organizaci
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré
Město, IČO 60371790;
e) "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - zabezpečení bezbarierového přístupu"
příspěvkovou organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky
1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393;
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f) "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce strukturované kabeláže" příspěvkovou organizaci
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
IČO 47934832;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – vybudování strukturované kabeláže", dle přílohy
č. 0286-19-P16;
b) "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých
rozvodů", dle přílohy č. 0286-19-P17;
c) "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – odstranění havarijního stavu střechy 1. a 5.
pavilonu školy", dle přílohy č. 0286-19-P18;
d) "Základní škola Kroměříž, 1. máje – oprava kotelny", dle přílohy č. 0286-19-P19;
e) "SPŠ a OA Uherský Brod – rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 028619-P20;
f) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – vybudování
pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář", dle přílohy č. 0286-19-P21;
g) "Gymnázium Valašské Klobouky - stavební úpravy pro učebnu informatiky", dle
přílohy č. 0286-19-P22;
h) "SŠ - COPT Kroměříž – výměna oken v podkroví", dle přílohy č. 0286-19-P23;
i) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – oplocení areálu školy", dle přílohy č. 028619-P24;
j) "SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce slaboproudých rozvodů", dle přílohy č.
0286-19-P25;
k) "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy SPŠ stavební - areál Máchova
628", dle přílohy č. 0286-19-P26;
l) "Střední škola oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce budovy staré školy", dle
přílohy č. 0286-19-P15;
souhlasí
se zpracováním přípravné dokumentace (studie) akce "SPŠ polytechnická – COP
Zlín – Rekonstrukce Domova mládeže" příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV
2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500;
pověřuje
odbor investic zpracováním přípravné dokumentace (studie) akce "SPŠ
polytechnická – COP Zlín – Rekonstrukce Domova mládeže" příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy
Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500.

9

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R10/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1529/150/03/19 na
akci "Základní škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna střešní krytiny", dle přílohy
č. 0287-19-P01;
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2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 2.317.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Rožnov pod
Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 70238910, na realizaci akce "Základní škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna
střešní krytiny", dle přílohy č. 0287-19-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0060/2019, dle přílohy č. 0287-19-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje Základní
škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna střešní krytiny příspěvkovou organizaci
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, Tyršovo nábřeží 649, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238910.

10

Zdravotnictví - VS nemocnice, doprava, školství - dodatek smlouvy o nájmu,
nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R10/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0152/2012/ZD, uzavřené
mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a
Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068,
dle přílohy č. 0291-19-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2019, dle
přílohy č. 0291-19-P02;
souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o výsadbě a údržbě zeleně mezi Střední
uměleckoprůmyslovou školou, se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60371749, a městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0291-19-P03;
2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
a obcí Šumice, Šumice 400, 687 31 Šumice, IČ 00291404, dle přílohy č. 0291-19P04.
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11

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R10/19

schvaluje
1. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1271/3/170/209/09/16 – 06/03/19 na akci "Zdravotnická záchranná služba ZK –
Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“, dle přílohy č. 0292-19-P01;
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín" s
dodavatelem MANAG, a. s., IČ 47906898, se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0292-19-P09;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0058/2019, dle přílohy č. 0292-19-P02.

12

Záměr pronájmu - hraniční přechody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R10/19

schvaluje
záměr pronájmu:
a) nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví
Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov, zapsaných
na listu vlastnictví č. 752 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov, specifikovaných v
přílohách č. 0287-19-P01 a č. 0287-19-P06, na dobu určitou, a to od 01.07.2019,
maximálně však do 30.06.2021, za podmínek dle přílohy č. 0288-19-P05;
b) nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví
Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Střelná na Moravě,
zapsaných na listu vlastnictví č. 687 pro obec Střelná, k. ú. Střelná na Moravě,
specifikovaných v přílohách č. 0287-19-P03 a č. 0287-19-P07, na dobu určitou, a to
od 01.07.2019, maximálně však do 30.06.2021, za podmínek dle přílohy č. 0288-19P05.

13

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R10/19

schvaluje
uzavření Dohody o poskytnutí souhlasu vlastníka pozemku pro účely územního a
stavebního řízení mezi Zlínským krajem a společností BLACHERE FACTORY
CENTRAL EUROPE, s. r. o., IČ 04220862, se sídlem Ostrá horka I 511, Mladcová,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0311-19-P01, č. 0311-19-P03 a č. 0311-19-P04 za
podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
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bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov, dle přílohy č. 031119-P06.

14

SPZ Holešov - rámcová pravidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R10/19

schvaluje
Rámcová pravidla při procesu obsazování areálu Strategické průmyslové zóny
Holešov investory, dle přílohy č. 0312-09-P01.

15

SPZ Holešov – Žádost o změnu Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R10/19

bere na vědomí
1. Výroční zprávu obsazenosti SPZ Holešov k 31.12.2018, dle přílohy č. 0313-19P01;
2. přehled příjmů a výdajů SPZ Holešov k 31.12.2018, dle přílohy č. 0313-19-P02;
schvaluje
žádost o změnu Rozhodnutí č. 9 identifikační číslo 222D232000035 - Návratná
finanční výpomoc SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura, dle přílohy č. 0313-19-P03.

16

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R10/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks pojistkové skříně na pozemku p. č. 4557/2, ostatní plocha, v k. ú.
Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1238-1228/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.300 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN včetně uzemnění v pozemku p. č. 1180/1, ostatní plocha, v k. ú. Chvalčov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 596-1094a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 33.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 941/1, ostatní plocha, v k. ú. Seninka,
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 378-R333/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 1400/1 a p. č. 1400/8, vše ostatní plocha,
v k. ú. Hutisko, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 105577/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 889/9 a p. č. 15496/3, vše ostatní plocha,
v k. ú. Hovězí, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1866710/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 1051/7, ostatní plocha a p. č. st. 931/1, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH/bm za
vedení veřejné komunikační sítě, minimálně však 11.600 Kč + DPH;
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7. zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí
7/5, PSČ 757 01, Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace v pozemcích p. č. 1007/36, p. č. 283/32, vše
ostatní plocha v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2997-217g/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
8 zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí
7/5, PSČ 757 01, Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 283/99, p. č. 283/32, p.
č. 251/12, vše ostatní plocha v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2997-217b/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, a každého dalšího vlastníka
kanalizační stoky, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizační stoky v pozemku p. č. 1040/11, ostatní plocha, v
k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 6466-7111/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizační stoky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.03.2019, č. 0141/R06/19 - část schvaluje,
bod č. 12;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslové automatické pračky WE106MP, inv. č. 539-199, rok pořízení 1998,
pořizovací cena 154.350 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- 11 ks postelí Dagmar
- 4 ks stolů jídelních
- 11 ks poliček závěsných
- 1 ks odkládací stěny
- 3 ks odkládací stěny se zrcadlem
- 6 ks podnožek
- 5 ks židlí Imperia
(vše součástí souboru nábytku inv. č. 509 v pořizovací ceně 361.231 Kč a zůstatkové
ceně k 28.02.2019 3.410 Kč), rok pořízení 2002, pořizovací cena 209.728 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R10/19

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 895/4, zahrada, o výměře 2138 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 79 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
2. pozemků
- p. č. 4452/6, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 4452/7, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
- p. č. 4452/8, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 4452/9, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 4452/10, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 2830 pro obec a k. ú. Valašské Klobouky;
3. pozemku
- p. č. 2708/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 67 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 2290 pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí;
4. pozemků
- p. č. 2251/121, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2251/122, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2251/123, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2251/66 geometrickým plánem č. 155088/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice;
5. částí pozemků
- díl "b", o výměře 370 m 2, oddělený z p. č. 730/1,
- díl "c", o výměře 4 m 2, oddělený z p. č. 730/6,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 553-672/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček;
6. pozemku
- p. č. 747/12, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 747/1 geometrickým plánem č. 552671/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček;
7. pozemku
- p. č. 747/13, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 747/1 geometrickým plánem č. 579760/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček.
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Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R10/19

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, k posílení fondu investic ve výši
72.000 Kč, dle přílohy č. 0278-19-P01;
schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2019, dle přílohy č. 0278-19-P02.

19

Doprava - Investiční záměry, dodatek k inv. záměru, změna č. 2 fondu
investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R10/19

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1489/110/01/19, k provedení díla "Silnice III/43826:
Ludslavice I", o celkových nákladech 14.204.000 Kč, dle příloh č. 0279-19-P02a a č.
0279-19-P02b;
A2) investiční záměr č. 1519/110/03/19, k provedení díla "Silnice III/01873:
Hrachovec, most ev. č. 01873-1", o celkových nákladech 24.192.000 Kč, dle přílohy
č. 0279-19-P03;
A3) investiční záměr č. 1520/110/03/19, k provedení díla "Silnice III/4975: Komárov,
most ev. č. 4975-3", o celkových nákladech 10.320.000 Kč, dle přílohy č. 0279-19P04;
A4) investiční záměr č. 1521/110/03/19, k provedení díla "Silnice III/50736: Brumov",
o celkových nákladech 17.945.000 Kč, dle přílohy č. 0279-19-P05a a č. 0279-19P05b ;
A5) investiční záměr č. 1522/110/03/19, k provedení díla "Silnice III/4942: MirošovVlachova Lhota, sesuv II", o celkových nákladech 8.130.000 Kč, dle přílohy č. 027919-P06;
B. dodatek k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k
investičnímu záměru č. 1416/110/03/18-03/03/19, k provedení díla "Silnice III/43728:
Bystřice pod Hostýnem, most, ev. č. 43728-1", o celkových nákladech 11.632.000
Kč, dle přílohy č. 0279-19-P07;
C. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2019, dle přílohy č. 0279-19P08;
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D. rozpočtové opatření č. RZK/0053/2019, dle přílohy č. 0279-19-P11;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu ukončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle přílohy
č. 0279-19-P13.

20

Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R10/19

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Strategické řízení a chytrá veřejná
správa ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0310-19-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0051/2019, dle přílohy č. 0310-19-P03;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/080/0010023 vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "„Strategické řízení a chytrá veřejná
správa ve Zlínském kraji", registrační číslo CCZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010023,
ve znění přílohy č. 0310-19-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu „Strategické
řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“ v souladu s rozhodnutím o
poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010023 v termínu do 30.04.2021;
vyjadřuje souhlas
s tím, aby vedoucí Odboru řízení dotačních programů prostřednictvím ISKP 14+
akceptoval Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010023.
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Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R10/19

bere na vědomí
výzvu 30_19_009 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci s názvem
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi, dle přílohy č. 0295-19-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III", dle přílohy č.
0295-19-P02;
2. rozpočtové opatření č RZK/0054/2019, dle přílohy č. 0295-19-P03;
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vyslovuje souhlas
se zapojením Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury, IČ 47935928,
do projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III", dle přílohy č. 0295-19-P04;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Obědy do škol
ve Zlínském kraji III" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0295-19-P02,
do konečné podoby žádosti o podporu na projekt z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci, včetně všech povinných příloh v termínu do
03.05.2019;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve
Zlínském kraji III" v termínu do 03.05.2019.
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Projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem" - dohoda o ukončení spolupráce s p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R10/19

schvaluje
uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem"
s příspěvkovou organizací Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí dle
návrhu Dohody o zrušení uvedeného v příloze č. 0308-19-P01, a to z důvodu, že
organizace je již dostatečně zabezpečena dle Zákona o kybernetické bezpečnosti.

23

RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R10/19

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu RP0419 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0273-19-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle příloh č. 0273-19-P02 a č.
0273-19-P06;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 027319-P02 a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz s těmito
subjekty dle příloh č. 0273-19-P02 a č. 0273-19-P07;
3. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu RP04-19 Podpora
ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0273-19-P03 z důvodu nízkého
bodového hodnocení;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0055/2019 dle přílohy č. 0273-19-P05;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje v rámci Programu RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji pro
subjekty: Líska, z. s., sídlem Dolní Náměstí 429, Vsetín, IČ 28558863, a ZO ČSOP
Buchlovice, sídlem Kostelní 403, Buchlovice, IČ 70967318, v členění dle přílohy č.
0273-19-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle příloh č. 027319-P02 a č. 0273-19-P06.
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Program k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2019, finanční podpora z
rozpočtu ZK k zajištění odlehčovací služby na území ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R10/19

schvaluje
Program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2019, dle přílohy č. 0274-19-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finanční podpory a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 mezi Zlínským
krajem a příspěvkovou organizací Sociální služby města Kroměříže, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 0274-19-P03.
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Sociální služby - Individuální podpora 2019 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R10/19

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI subjektům:
a) ProMancus, o. p. s., IČ 28621221, se sídlem Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava, ve
výši 20.000 Kč na projekt Nad oblaky - Každý může být hvězdou a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0275-19-P03;
b) Centrum pro rodinu Zlín z. s., IČ 48473936, se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín,
ve výši 60.000 Kč na projekt Středisko Family Point a Senior Point Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0275-19-P04;
2. neposkytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI organizaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., IČ
22831738, se sídlem Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava, ve výši 50.000 Kč na
provoz poradenské činnosti ve Zlínském kraji v roce 2019 z důvodu, že aktivity
organizace je možno vykonávat i prostřednictvím orgánů státní správy České
republiky.
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Sociální služby - vyslovení souhlasu s cenou za nájem nemovitého majetku
pro poskytování sociální služby chráněné bydlení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R10/19

vyslovuje souhlas
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, s nájmem
rodinného domu č. p. 176, který je součástí pozemku p. č. 111, a pozemku p. č.
4609, vše zapsané na LV č. 10001, pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic,
předpokládané maximální nájemné ve výši 15.000 Kč/měsíc + služby spojené s
nájmem, na dobu určitou 10 let (se vznikem nájmu v období 4. čtvrtletí roku 2019),
kdy pronajímatelem je obec Boršice, se sídlem Boršice, č. p. 7, 687 09 Boršice, IČ
00290823;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
předložit Radě Zlínského kraje nájemní smlouvu o nájmu nemovitého majetku
uvedeného v předchozím bodě k vyslovení předchozího souhlasu minimálně 1
měsíc před vznikem nájmu.

27

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R10/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0057/2019, dle přílohy č. 0296-19-P01.

28

Školství - fondy investic, odpisové plány, převod prostředků z rezervního
fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R10/19

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ
46311131, k posílení fondu investic ve výši 100.000 Kč;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2019, dle příloh č. 0297-19-P02 až č. 0297-19-P67;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0297-19-P68;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČ
61716707, dle přílohy č. 0297-19-P69;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0297-19-P70;
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d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČO
47935774, dle přílohy č. 0297-19-P71;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0297-19-P72;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0297-19-P73;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0297-19-P74;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ
47934832, dle přílohy č. 0297-19-P75;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, dle přílohy č. 0297-19-P76
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž,
IČ 70844534, dle přílohy č. 0297-19-P77;
k změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0297-19-P78;
l) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0297-19-P79;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0297-19-80;
n) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482,
dle přílohy č. 0297-18-P81;
o) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 0297-18-P82;
p) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0297-19-P83;
q) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0297-19-P84;
r) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ
00055107, dle přílohy č. 0297-19-P85;
s) změnu č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731,
dle přílohy č. 0297-19-P86;
t) změnu č. 2 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491,
dle přílohy č. 0297-19-P87.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R10/19

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská pedagogickopsychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín, IČ 61716456, automobilu Škoda Fabia sedan, 1, 4, 5Z26491 modrý, inventární
číslo 102984, pořizovací cena 29.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2003 a
to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření:
a) příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, a to
:
- učebna, inventární číslo 2262-2292, pořizovací cena 276.650 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok pořízení 1986
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- kabinet didaktických náplní, inventární číslo 2262-2295, pořizovací cena 218.660
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1986
b) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ
00843491, tiskárny RICOH CN, pořizovací cena 178.830 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
rok pořízení 2008
vše formou ekologické likvidace.

30

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury, navýšení
závazných ukazatelů ostatních osobních nákladů, změna fondu investic na
rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R10/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření RZK č. RZK/0056/2019, dle přílohy č. 0302-19-P01;
2. navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422,
dle přílohy č. 0302-19-P08;
3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2019, dle přílohy č. 030219-P09;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, na rok 2019, dle přílohy č. 0302-19P10;
bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, ve výši
87.000 Kč , dle příloh č. 0302-19-P02 až č. 0302-19-P05;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, ve výši 125.000
Kč, dle přílohy č. 0302-19-P06.
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Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - pořízení nákladního vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R10/19

schvaluje
1. zařazení akce „Muzeum regionu Valašsko – pořízení nákladního vozidla“
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0300-19P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1518/090/03/19
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na akci "Muzeum
regionu Valašsko – pořízení nákladního vozidla" o celkových nákladech 840.000 Kč,
dle přílohy č. 0300-19-P02;
3. snížení příspěvku na provoz Muzeu regionu Valašsko, příspěvková organizace,
IČ 00098574, o 140.000 Kč na celkovou výši 32.813.938 Kč, dle přílohy č. 0300-19P03;
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4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
840.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko –
pořízení nákladního vozidla“, dle přílohy č. 0300-19-P04;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2019, dle přílohy č. 0300-19-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0059/2019, dle přílohy č. 0300-19-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum regionu Valašsko – pořízení nákladního
vozidla".
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R10/19

souhlasí
s podmínkami realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje III." dle přílohy č. 0303-19-P01;
pověřuje
Ing. Janu Koldovou, vedoucí oddělení absorpční kapacity Krajského úřadu
Zlínského kraje, aby elektronickým podpisem potvrdila souhlas s podmínkami
realizace projektu prostřednictvím portálu ISKP14+.
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Sociální služby - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R10/19

stanovuje
s účinností od 01.05.2019 plat řediteli Dětského centra Zlín, p. o., IČ 00839281, dle
přílohy č. 0276-19-P01.

34

Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R10/19

stanovuje
a) s účinností od 01.05.2019 plat ředitelce Dětského domova Kroměříž, IČ
63458691, dle přílohy č. 0298-19-P01;
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b) s účinností od 01.05.2019 plat ředitelce Krajské pedagogicko-psychologické
poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ
61716456, dle přílohy č. 0298-19-P02.

35

Kultura - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R10/19

stanovuje
s účinností od 01.05.2019 plat řediteli Muzea Kroměřížska, p.o., IČ 00091138, dle
přílohy č. 0301-19-P01.

36

Odbor Kancelář ředitele - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R10/19

schvaluje
zařazení akcí dle přílohy č. 0307-19-P02 do Střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje v roce 2019:
1. Oprava venkovního osvětlení kolem budovy 21 a osvětlení schodišťových věží v
budově 21;
2. Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21;
3. Oprava fasády, oprava izolace a oplechování střechy, nátěr konstrukce pojízdné
lávky budovy 21;
4. Oprava sociálního zařízení WC muži ve 14. NP budovy 21.
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Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R10/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) VI. Benefiční degustací přívlastkových vín IN VINO CARITAS pořádanou Charitou
Uherský Brod, se sídlem Mariánské náměstí 13, 688 01 Uherský Brod, IČ 48489336;
2) mezinárodní soutěží "O pohár hejtmana Zlínského kraje a primátora Města Zlín Zlínský taneční festival v tanečním sportu" pořádanou Tanečním klubem FORTUNA
Zlín z. s., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ 48472166;
3) oslavou dne sv. Floriána a požehnáním novému dopravnímu vozidlu VW Crafter
pořádanou pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Halenkov, se
sídlem č. p. 343, 756 03 Halenkov, IČ 63701774;
4) 24. ročníkem česko-slovenského divadelního festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem třída
Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, IČ 00094838;
5) krajskou konferencí "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a
sociálním vyloučení" ve Zlínském kraji pořádanou Státním zdravotním ústavem, se
sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha - Vinohrady, IČ 75010330;
6) sportovní akcí Kvasický festival dračích lodí - školský pohár pořádanou Vodáckým
klubem Kvasice z. s., se sídlem Bělovská 605, 768 21 Kvasice, IČ 22846476;
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7) 26. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu Bikemaraton Drásal 2019
pořádaným spolkem DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z. s., se sídlem Střelnice 208/47,
769 01 Holešov, IČ 47935251;
8) Chovatelským dnem Zemského hřebčince Tlumačov 2019 pořádaným Zemským
hřebčincem Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov, IČ 71294571;
9) vzpomínkovou akcí k 75. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty pořádanou
spolkem Letecká bitva Bílé Karpaty 1944, z. s., se sídlem Palackého 172, 687 71
Bojkovice, IČ 06252451;
10) 8. ročníkem mezinárodní konference "Krizové řízení a řešení krizových situací"
pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČ 70883521;
11) výstavou ke 120 výročí narození Františka kardinála Tomáška pořádanou
příspěvkovou organizací SAK Studénka, p. o., se sídlem Budovatelská 770, 742 13
Studnénka, IČ 66183561;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad charitativním
koncertem s názvem "Filharmonie pod širým nebem" pořádaným příspěvkovou
organizací 14I15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346;
c) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) charitativním koncertem s názvem "Filharmonie pod širým nebem" pořádaným
příspěvkovou organizací 14I15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 72563346;
2) republikovým finále Dětské Porty pořádaným pobočným spolkem Pionýr, z. s. Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, se sídlem Riegrovo náměstí 149/33,
767 01 Kroměříž, IČ 70435545;
3) koncertem k 80. výročí ZUŠ Otrokovice pořádaným Základní uměleckou školou
Otrokovice, se sídlem Školní 806, 765 02 Otrokovice, IČ 00839311;
d) záštitu Jana Pijáčka, člena Rady Zlínského kraje, nad Sarkandrovskou poutí
pořádanou pobočným spolkem Orel jednota Holešov, se sídlem Palackého 519/12,
769 01 Holešov, IČ 70936455;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,
se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha – Nové Město, IČ 00442755.
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Kultura - vyjádření zájmu Zlínského kraje o výsledky projektu NAKI II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R10/19

souhlasí
s vyjádřením zájmu Zlínského kraje o výsledky projektu FaME Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně „Mapování, management a financování místní kultury v ČR v kontextu
její veřejné podpory a zachování nehmotného kulturního dědictví“ předkládaného
Ministerstvu kultury ČR dle přílohy č. 0315-19-P01.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
14 - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R10/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1497/170/02/19 na
akci "Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č.
0290-19-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0062/2019, dle přílohy č. 0290-19-P02.

40

Optimalizace provozu vybraných sociálních služeb ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R10/19

bere na vědomí
Studii Optimalizace provozu vybraných sociálních služeb ve Zlíně, zpracovanou
společností KB projekt s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín z 11/2018 dle přílohy č.
0284-19-P01;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce, před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace investiční akce: "Přesun provozu denního
stacionáře Radost na Střední zdravotnickou školu ve Zlíně" příspěvkové organizace
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Na Hrádku 100, Fryšták 763
16, IČO 70850917;
pověřuje
odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje:
1) zajištěním zpracování přípravné dokumentace na akce:
a) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. – přesun zařízení
Hrádek Fryšták do budovy bývalého Domu dětí a mládeže ASTRA ve Zlíně-Příluku;
b) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. – přesun zařízení
Radost Zlín do objektu Hrádek ve Fryštáku;
c) Chráněné bydlení Zlín - rekonstrukce budovy č. p. 3651 v ulici Pod Vodojemem,
Zlín;
2) výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce Zlínského kraje: "Přesun provozu denního
stacionáře Radost na Střední zdravotnickou školu ve Zlíně" příspěvkové organizace
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Na Hrádku 100, Fryšták 763
16, IČO 70850917;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0064/2019 dle přílohy č. 0284-19-P04;
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2. zařazení akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Přesun provozu denního stacionáře Radost na Střední zdravotnickou školu ve
Zlíně".

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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