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

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 27.05.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R13/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0464-19-P01.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 1.950.000 Kč Statutárnímu městu Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 761 40
Zlín, IČO 00285924, na realizaci projektu "Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně"
v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0465-19-P02;
2) ve výši 223.925 Kč Agrární komoře Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
IČO 49432931, na realizaci projektu "Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh
minulý a budoucí II." a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0465-19-P04.

3

RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje, Rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP12-20 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, dle přílohy č. 0415-19P01.
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4

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R13/19

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. odvolat MUDr. Jaromíra Bernátka z funkce člena Výboru zdravotního
Zastupitelstva Zlínského kraje, s účinností ke dni 17.06.2019,
2. zvolit Ing. Tomáše Pifku do funkce člena Výboru zdravotního Zastupitelstva
Zlínského kraje, s účinností ke dni 18.06.2019.

5

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R13/19

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0424-19-P01, v
zařízeních:
1. Dětský domov Liptál,
2. Dětský domov Valašské Meziříčí,
3. Základní škola Zlín, ul. Mostní.

6

Zdravotnictví - dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na řešení mimořádných
událostí a krizových situací, změna závazných ukazatelů na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R13/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0088/2019, dle přílohy č. 0425-19-P01;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve výši
1.109.210 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0425-19-P02.

7

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
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1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2018 k
31.12.2018 a dále pro rok 2019 k 31.03.2019, dle přílohy č. 0426-19-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
31.03.2019 zobrazení v trendu 2017-2019, dle příloh č. 0426-19-P02 až č. 0426-19P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.03.2019, dle přílohy
č. 0426-19-P06.

8

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R13/19

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.03.2019 č. 0186/R09/19;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí odborné oponentní posudky a další materiály k záměru výstavby
nové nemocnice v Malenovicích, zpracované na základě usnesení Zastupitelstva
Zlínského kraje č. 0480/Z16/18 ze dne 17.12.2018, dle příloh č. 0427-19-P03 až č.
0427-19-P09;
2. schválit investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ dle přílohy č. 0427-19-P02, kdy investorem stavební části akce bude
Zlínský kraj, a investorem zdravotechniky a vnitřního vybavení Krajská nemocnice
T. Bati a. s., akce bude mít maximální celkové náklady ve výši 7.946.179.326 Kč (vč.
DPH) a ukončení realizace akce do 06/2025;
3. svěřit Radě Zlínského kraje rozhodování o uzavření dodatků k investičnímu
záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou
vyvolány změnami, které svou hodnotou v součtu nepřesáhnou o více jak 10 %
celkové investiční náklady akce nebo změna termínu dokončení akce o více než 12
kalendářních měsíců;
4. uložit Radě Zlínského kraje:
a) realizovat investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ a předkládat Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení právní
jednání související s realizací investičního záměru, která podle zákona o krajích
spadají do vyhrazené pravomoci zastupitelstva;
b) předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dodatky investičního záměru
č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu přesáhnou o více jak 10 % celkových
investičních nákladů akce nebo změna termínu dokončení akce o více než 12
kalendářních měsíců;
5. 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:
a) dokončí jako investor 0. etapu – přípravu území
b) 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/Z22/18 ze dne 29.06.2016.
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9

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza projektová dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R13/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a
výkon inženýrské činnosti s dodavatelem LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova
2619/45, 61600, Brno-Žabovřesky, IČ 29220785, dle přílohy č. 0428-19-P01.

10

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R13/19

schvaluje
1. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1271/3/170/209/09/16 – 07/05/19 na akci "Zdravotnická záchranná služba ZK –
Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“, dle přílohy č. 0429-19-P01;
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín" s
dodavatelem MANAG, a. s., IČO 47906898, se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0429-19-P03 až 0429-19-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0100/2019, dle přílohy č. 0429-19-P02.

11

Veřejná zakázka "Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a
výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž IT techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R13/19

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0335/R12/19 ze dne 13.5.2019;
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky "Zdravotnická záchranná služba ZK –
vzdělávací a výcvikové středisko Zlín - dodávka a montáž interiéru", dle přílohy č.
0463-19-P01;
schvaluje
1. zrušení Části 2 - Dodávka IT techniky (PC a elektro vybavení) veřejné zakázky
"Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín dodávka a montáž interiéru", dle přílohy č. 0463-19-P02;
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2. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zdravotnická záchranná služba
ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž IT techniky“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0463-19-P03 až č. 0463-19-P10,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a následným
odesláním výzvy osloveným dodavatelům dle přílohy č. 0463-19-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Michal Uherek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. František
Mikeštík, Ing. Josef Sýkora, Ing. Zdeněk Lorenc, Ing. Eva Dostálková, Ing. Ladislav
Vaculík, a náhradníky: Ing. Hana Zarembová, Libor Maděra, Oldřich Vajsner, Mgr.
Petra Tichá, Mgr. Michal Uherek.

12

Veřejná zakázka "Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín - dodávka a montáž interiéru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R13/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem
„Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín dodávka a montáž interiéru“, dle přílohy č. 0422-19-P01 a související dokumenty dle
přílohy č. 0422-19-P02;
schvaluje
Pro Část 1 veřejné zakázky - Dodávka nábytku a zařízení interiéru:
1. výběr dodavatele KANONA a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00
Praha 4, IČO 04163664;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem KANONA a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34,
Krč, 140 00 Praha 4, IČO 04163664, dle přílohy č. 0422-19-P03;
Pro Část 3 veřejné zakázky - Dodávka kamerového systému:
1. výběr dodavatele S & T Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142
00 Praha 4, IČO 25701576;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem S & T Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská
994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 25701576, dle přílohy č. 0422-19-P04.

13

Veřejná zakázka "Nákup automobilů 2019"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R13/19

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Nákup
automobilů 2019" a související dokumenty, dle příloh č. 0421-19-P01 až č. 0421-19P04;
2. protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky s názvem "Nákup automobilů 2019",
dle přílohy č. 0421-19-P05;
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schvaluje
1. pro část 3, 4, 5, 7 a 8 veřejné zakázky výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.
s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO 25511165;
2. uzavření kupní smlouvy pro části 3, 4, 5, 7 s dodavatelem SAMOHÝL MOTOR a.
s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO 25511165, dle příloh č. 042119-P06 až č. 0421-19-P09;
3. zrušení části 1 a 2, za podmínek uplynutí lhůty pro podání námitek proti
Rozhodnutí o vyloučení dodavatele, a části 6 zadávacího řízení veřejné zakázky s
názvem "Nákup automobilů 2019", dle příloh č. 0421-19-P10 až č. 0421-19-P12;
4. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Nákup automobilů 2019 - II"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0421-19-P13 až č. 0421-19-P18,
za podmínky účinného zrušení částí 1, 2 a 6 zadávacího řízení veřejné zakázky s
názvem "Nákup automobilů 2019";
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.

14

Kultura - investiční akce IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R13/19

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů:
a) dodatek č. 5 investičního záměru č. 1182/090/067/04/16-05/05/19 na akci
"Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy", dle přílohy č. 0413-19-P01;
b) dodatek č. 6 investičního záměru č. 1329/090/03/17-06/04/19 na akci "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování
depozitářů a expozic", dle přílohy č. 0413-19-P02;
2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2019:
a) změnu č. 1 pro příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 041319-P03;
b) změnu č. 5 pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0413-19-P04;
c) změnu č. 3 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížsko, Velké náměstí 38,
767 11 Kroměříž, IČO 00091138, dle příloh č. 0413-19-P05 a č. 0413-19-P06;
3. zvýšení investičního příspěvku v roce 2019:
a) příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, o 124.000 Kč z původní celkové výše 5.985.000 Kč nově na
celkovou výši 6.109.000 Kč, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko,
p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic"
dle přílohy č. 0413-19-P07;
b) příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767
11 Kroměříž, IČO 00091138, o 12.936 Kč z původní celkové výše 1.372.000 Kč nově
na celkovou výši 1.384.936 Kč, na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace budov a expozic", dle přílohy č. 0413-19-P08;
6/46

R13/19

4. snížení účelového příspěvku na provoz v roce 2019 o 958.000 Kč, z původní
celkové částky 2.187.000 Kč nově na celkovou částku 1.229.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek
Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" – IROP, dle
příloh č. 0413-19-P09 a č. 0413-19-P10;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0095/2019, dle přílohy č. 0413-19-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2019:
a) s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.
o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic", dle
přílohy č. 0413-19-P12;
b) s příspěvkovou organizací Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,
767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic", dle přílohy č. 0413-19-P13;
2. Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje číslo D/0031/2019/ŘDP, kterou se ruší poskytnutí návratné finanční
výpomoci v roce 2019 ve výši 13.716.000 Kč příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, na přípravu a realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p. o.
– Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ dle přílohy č. 0413-19P14;
ruší
rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 24/2019/ŘDP příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, na přípravu a realizaci akce „Slovácké
muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy,“ dle
přílohy č. 0413-19-P15;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž,
IČO 00091138, zajištěním úpravy dokumentace s akce „Muzeum Kroměřížska, p. o.
- Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP" v souvislosti s podáním
žádosti do 119. Výzvy OPŽP.

15

Sociální služby - záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R13/19

schvaluje
záměr pronájmu nemovité věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
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- 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 10 let,
dle přílohy č. 0418-19-P01, formou výběrového řízení dle podmínek uvedených v
příloze č. 0418-19-P02;
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek do výběrového
řízení na pronájem nemovité věci v k.ú. Zborovice ve složení: Ing. Libor Pecháček,
Mgr. Iva Hudcová, Bc. Jana Páleníková, náhradníci Ing. Jana Stašková, Mgr. Andrea
Navrátilová, Ing. Petr Schwach, zapisovatelka Ing. Ivana Zápecová.

16

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R13/19

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730, k posílení fondu
investic ve výši 191 tis. Kč;
schvaluje
1. investiční záměr akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1541/150/04/19 na akci" SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu
v hlavní budově", dle přílohy č. 0419-19-P01;
b) č. 1547/150/05/19 na akci "Obchodní akademie Kroměříž – úprava požárně
bezpečnostního řešení únikových cest", dle přílohy č. 0419-19-P02;
2. změna plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem ul.
Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž, IČO 63458730, dle příloh č. 0419-19-P03 a č.
0419-19-P04;
b) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 0419-19-P05;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
1.915.000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 484.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, se sídlem ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474, na realizaci akce " SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu
v hlavní budově ", dle přílohy č. 0419-19-P06;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
2.374.000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 582.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem ul. Obvodová 3503/7, 767 11
Kroměříž, IČO 63458730, na realizaci akce "Obchodní akademie Kroměříž – úprava
požárně bezpečnostního řešení únikových cest", dle přílohy č. 0419-19-P07;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0096/2019, dle přílohy č. 0419-19-P08;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu v hlavní budově "
příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474;
b) "Obchodní akademie Kroměříž – úprava požárně bezpečnostního řešení
únikových cest" příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem
ul. Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž, IČO 63458730;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny a DM", dle přílohy
č. 0419-19-P09.

17

Školství, sociální služby - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R13/19

souhlasí
s uzavřením:
a) smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Střední průmyslovou školou
Otrokovice, IČO 00128198, a nájemcem Monikou Brousilovou, *** 763 26
Luhačovice, na dobu určitou 01.06.2019 do 31.05.2021, dle přílohy č. 0420-19-P01,
b) smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Obchodní akademií Kroměříž, IČO
63458730, a nájemcem Ondrejem Jurkovičem, ***, 767 01 Kroměříž, na dobu určitou
01.06.2019 do 31.05.2021, dle přílohy č. 0420-19-P03,
c) smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi pronajímatelem
Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí, IČO 00851574, a nájemcem
Michalem Poláchem, *** 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 06775039, dle přílohy č.
0420-19-P05,
d) dodatku č. 1 ke Smlouvě č. VSRJF o nájmu části nemovitosti ze dne 14.03.2012
mezi pronajímatelem Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO
49562827, a nájemcem Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, dle přílohy č. 042019-P06,
e) smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor mezi půjčitelem Základní školou a
Mateřskou školou Valašské Meziříčí, IČO 70238928 a vypůjčitelem Základní
uměleckou školou Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Komenského 67/1, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00851914, od 01.06.2019 na dobu neurčitou, dle přílohy č.
0420-19-P08,
f) smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor mezi půjčitelem Základní školou a
Mateřskou školou Valašské Meziříčí, IČO 70238928 a vypůjčitelem Dětským
domovem, Základní školou speciální a Praktickou školou Zlín, Lazy VI. 3695, 760
01 Zlín, IČO 61716464, od 01.06.2019 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0420-19P09,
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g) smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor půjčitelem Základní školou a
Mateřskou školou Valašské Meziříčí, IČO 70238928 a vypůjčitelem Základní školou
a Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury, Františka Vančury 3695/2, 767 01
Kroměříž, IČO 47935928 od 01.06.2019 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0420-19P10,
h) smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor mezi půjčitelem Základní školou a
Mateřskou školou Valašské Meziříčí, IČO 70238928 a vypůjčitelem Krajskou
pedagogickou a psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO 61716456, od
01.06.2019 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0420-19-P11.

18

Veřejná zakázka „Dodávky kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím
zřízené a založené organizace“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R13/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Dodávky
kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízených a založených organizací" a
související dokumenty, dle příloh č. 0457-19-P01 a č. 0457-19-P02;
schvaluje
a) pro Část 1 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele BÜROPROFI s. r. o., se sídlem Hlinská 456/2, České
Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO 62502034;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem BÜROPROFI s. r. o., se sídlem Hlinská
456/2, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO 62502034, dle přílohy č.
0457-19-P03;
b) pro Část 2 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele VKUS-BUSTAN s. r. o., se sídlem Fügnerova 3636, Frýdek, 738
01 Frýdek-Místek, IČO 26841410;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem VKUS-BUSTAN s. r. o., se sídlem
Fügnerova 3636, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26841410, dle přílohy č. 045719-P04.

19

RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP16-19 Stipendijní
program pro zdravotnické obory, dle přílohy č. 0417-19-P01;

10/46

R13/19

schvaluje
Program RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0417-19-P02 a č. 041719-P03, a to za podmínky schválení Rámce programu RP16-19 Stipendijní program
pro zdravotnické obory Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci Programu RP1619 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle přílohy č. 0417-19-P04.

20

Regionální inovační strategie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizovaný dokument Krajská příloha
Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie Zlínského
kraje) dle přílohy č. 0460-19-P02;
schvaluje
Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2019-2020 dle přílohy č.
0460-19-P03.

21

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, Rámec
Programu III, změna v Programu II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu: "Program výměna zdrojů
tepla v domácnostech Zlínského kraje III" ve znění, dle přílohy Č. 0448-19-P01;
souhlasí
s podmínkami vydaného změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II", dle přílohy č.
0448-19-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0094/2019, dle přílohy č. 0448-19-P03.
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22

Projekty v oblasti cestovního ruchu - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, Obec Prostřední Bečva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč z Fondu Zlínského kraje Obci Prostřední
Bečva, IČO 00304221, se sídlem Prostřední Bečva 272, 756 56, na realizaci projektu
"Brána Pusteven - 1. etapa" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 0449-19-P03;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 520.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín na předfinancování
projektu „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním
kořenům“ a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle přílohy
č. 0449-19-P05, za podmínky schválení projektu k podpoře v rámci Fondu malých
projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, výzva č.
2/FMP/6c/I,N.

23

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R13/19

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, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 2302/1, p. č. 2302/603 a p. č. 2302/604
v k. ú. Hluk, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené jako silnice č. III/4956) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 4956-1), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 2302/603 a p. č. 2302/604 v k. ú. Hluk
v rozsahu trvalého záboru celých pozemků a na služebném pozemku p. č. 2302/1 v
k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1900-97/2017,
- 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. 4956-1), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.744 Kč +
DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 805/2 v k. ú. Rymice, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i propustku,
včetně opevnění koryta toku pod a v okolí propustku, na služebném pozemku p. č.
805/2 v k. ú. Rymice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 835-24/2018
(věcné břemeno A, B, C),
- 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 propustku, včetně opevnění koryta toku pod a v okolí
propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234 a každého vlastníka služebného pozemku p.
č. 5464/4 v k. ú. Pitín, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 495-034), na služebném pozemku p. č. 5464/4 v k. ú. Pitín,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 590-164/2018,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní ev. č. 4956-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Českých drah, a. s., se
sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO
70994226, a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 14632/5 v k. ú. Vsetín,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené 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. 14632/5 v k. ú.
Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 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 ev. č. 05735-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 21.470 Kč +
DPH;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Projekční společnosti
obchodních center, v. o. s., se sídlem třída Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň Severní Předměstí, IČO 61173991 a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
1799/23 v k. ú. Zlín, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/49016) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebném pozemku p. č. 1799/23 v k. ú. Zlín, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku,
- 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,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 5295/86 v k. ú. Štítná nad Vláří, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství, na služebném
pozemku p. č. 5295/86 v k. ú. Štítná nad Vláří, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.830 Kč;
7. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 2612/21 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/150) včetně jejích součástí a příslušenství, na služebném
pozemku p. č. 2612/21 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.700 Kč;
8. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti *** a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 16039/2 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, mj. i propustku,
na služebném pozemku p. č. 16039/2 v k. ú. Huslenky, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1946-016/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.496 Kč;
9. zřízení služebnosti pro panující pozemek p. č. 2602/7, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, k níž je plánovaná
přístavba sportovní haly, vše v k. ú. Valašské Meziříčí-město, spočívající v
povinnosti každého vlastníka služebných pozemků p. č. 2586/36, 2563/20, 2563/1,
vše ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí-město strpět:
- umístění a provozování horkovodní přípojky se signalizačním vodičem na
služebných pozemcích p. č. 2586/36, 2563/20, 2563/1, vše ostatní plocha, v k. ú.
Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebné pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za
účelem prohlídky, opravy, údržby nebo odstranění stavby horkovodní přípojky se
signalizačním vodičem,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
kraje a českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, dle přílohy č.
0450-19-P07;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. až 8. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
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schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2251/66, ostatní plocha, v k. ú. Pozlovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1552-1254b/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1874/1, ostatní plocha, v k. ú. Bohuslavice u Zlína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 858-25a/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN, včetně uzemnění a 1 ks přípojkové skříně, vše na pozemku p. č. 69/1, ostatní
plocha, v k. ú. Zádveřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1515-161/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.300 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 4557/2, p. č. 3148/4, vše ostatní plocha, v k. ú. Vítonice u
Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1238-1228/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.800 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Dial Telecom, a. s., se sídlem Křižíkova
237/36a, 186 00 Praha - Karlín, IČO 28175492, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 295/3, ostatní plocha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2527-293/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 923/2, p. č. 923/7,
p. č. 956/4, p. č. 967, p. č. 970, vše ostatní plocha, v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 923/2, p. č. 923/3, p. č. 923/7, p. č. 970, p. č. 981, p. č. 1251/1, p. č. 1322, vše
ostatní plocha, v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2064/1, p. č. 5028,
vše ostatní plocha, v k. ú. Hulín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3115-4/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č.
12592/2, ostatní plocha, v k. ú. Nový Hrozenkov, rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2242-R397/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně rozpojovací skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.100 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 1581/1, p. č. 1581/33, p. č. 1581/34, p.
č. 1581/35, p. č. 1581/36, vše ostatní plocha, v k. ú. Střítež nad Bečvou, rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 646-13/2019,
- 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 11.800 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 1570/1, p. č. 1570/4,
vše ostatní plocha, v k. ú. Kladeruby, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 455-7378/2018 a č. 456-7379/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 115.600 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 135, ostatní plocha,
v k. ú. Slížany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 44134/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 15.04.2019, č. 0265/R10/19 - část schvaluje, bod č. 1;
2. ze dne 29.04.2019, č. 0304/R11/19 - část schvaluje, bod č. 6;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- nákladního automobilu Volkswagen Transporter, reg. značka VSA 23-46, inv. č.
104, rok pořízení 1999, pořizovací cena 668.813 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R13/19

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 a staveb:
1. odděleného z původního pozemku p. č. 3613/3 geometrickým plánem č. 63007098/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 3613/3, ostatní plocha, o výměře 2180 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, IČO 69797111;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
- p. č. 16256/12, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1183/51, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1184/4, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 1185/1, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO
00287938;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky:
- p. č. 1159/3, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 500/37, ostatní plocha, o výměře 139 m 2,
- p. č. 167/3, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO
00287938;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Soběsuky a k. ú. Milovice:
- p. č. 627/2, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
- p. č. 641/6, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 641/7, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 644/2, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 1027/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1028/2, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 1035/2, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Soběsuky, Soběsuky 23, 76802 Soběsuky, IČO
00287741;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Soběsuky a k. ú. Skržice:
- p. č. 1086/11, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Soběsuky, Soběsuky 23, 76802 Soběsuky, IČO
00287741;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4423/73, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkovice:
- p. č. 3660, ostatní plocha, o výměře 709 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
9. odděleného z původního pozemku p. č. 734 geometrickým plánem č. 579760/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 734/2, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
od obce Lukoveček, Přílepská 120, 763 16 Lukoveček, IČO 70871264;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bánov:
- p. č. 4361/19, ostatní plocha, o výměře 187 m 2,
- p. č. 4361/41, ostatní plocha, o výměře 9702 m2,
- p. č. 4361/48, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 4361/52, ostatní plocha, o výměře 147 m 2,
- p. č. 4361/53, ostatní plocha, o výměře 468 m 2,
- p. č. 4361/59, ostatní plocha, o výměře 3950 m 2,
- p. č. 4361/66, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 4361/68, ostatní plocha, o výměře 9204 m 2,
- p. č. 4361/72, ostatní plocha, o výměře 633 m 2,
- p. č. 4361/147, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 4361/153, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
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- p. č. 5139/2, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 5435/1, ostatní plocha, o výměře 326 m 2,
- p. č. 5435/2, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 5435/3, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 5435/4, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 6641/3, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 6649/1, ostatní plocha, o výměře 10256 m 2,
- p. č. 6653/2, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 7327/2, ostatní plocha, o výměře 5923 m 2,
- p. č. 7404/3, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
- p. č. 7406/1, ostatní plocha, o výměře 12826 m 2,
- p. č. 7406/2, ostatní plocha, o výměře 58 m2,
- p. č. 7406/3, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 7406/4, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 7406/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 7406/6, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 1940 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jablůnka:
- p. č. 1368/3, ostatní plocha, o výměře 1022 m 2,
- p. č. 1368/4, ostatní plocha, o výměře 1374 m 2,
- p. č. 1380/3, ostatní plocha, o výměře 2117 m 2,
- p. č. 1380/81, ostatní plocha, o výměře 13223 m 2,
- p. č. 1380/82, ostatní plocha, o výměře 4948 m 2,
- p. č. 1380/112, ostatní plocha, o výměře 154 m 2,
- p. č. 1380/113, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 1380/116, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 1380/117, ostatní plocha, o výměře 337 m 2,
- p. č. 1381/13, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
- p. č. 1382/4, ostatní plocha, o výměře 126 m 2,
- p. č. 1390, ostatní plocha, o výměře 4693 m 2,
zapsaných na LV č. 1334 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 12495, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 12496/1, ostatní plocha, o výměře 8101 m 2,
- p. č. 12496/6, ostatní plocha, o výměře 4047 m 2,
- p. č. 12496/7, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 12496/8, ostatní plocha, o výměře 9 m2,
- p. č. 12504/2, ostatní plocha, o výměře 4003 m 2,
- p. č. 12540/3, ostatní plocha, o výměře 701 m 2,
- p. č. 12540/7, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 12540/9, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 12557/2, ostatní plocha, o výměře 242 m2,
- p. č. 12581/3, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 12581/5, ostatní plocha, o výměře 6355 m 2,
- p. č. 12581/6, ostatní plocha, o výměře 2755 m 2,
- p. č. 12581/7, ostatní plocha, o výměře 334 m 2,
- p. č. 14778/1, ostatní plocha, o výměře 8410 m2,
- p. č. 14778/3, ostatní plocha, o výměře 167 m 2,
- p. č. 14778/7, ostatní plocha, o výměře 1896 m 2,
zapsaných na LV č. 5677 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
13. úseku stavby stávající silnice I/50 v k. ú. Bánov v celkové délce 3,856 km mezi
uzlovými body:
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3512A029 – 3512A004 v délce 2,121 km,
3512A004 – 3512A005 v délce 0,540 km,
3512A005 – 3512A031 v délce 1,195 km,
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390, dle specifikace a za podmínek dle příloh č. 0451-19-P05 až č. 0451-19P08;
14. úseku stavby stávající silnice I/57 v k. ú. Jablůnka a k. ú. Vsetín v celkové délce
1,980 km mezi uzlovými body:
2514A00706 – 2514A00707 v délce 23 m (větev OK),
2514A00707 – 2514A00708 v délce 27 m (větev OK),
2514A00708 – 2514A00706 v délce 54 m (větev OK),
2514A00708 – 2532A106 v délce 1015 m (SO 109, pův. I/57, část SO 115),
2532A106 – 2532A01005 v délce 861 m (zbylá část SO 115),
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390, dle specifikace a za podmínek dle příloh č. 0451-19-P09 až č. 0451-19P12;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 902/21, trvalý travní porost, o výměře 206 m 2,
zapsaného na LV č. 8088 od IZOLTING MORAVIA s. r. o., Bučiska 621, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO26867125, za cenu ve výši 2.060 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
a)
- p. č. 3073/136, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaného na LV č. 617 od ***, za cenu ve výši 50 Kč;
b)
- p. č. 3093/40, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaného na LV č. 791 od ***, za cenu ve výši 200 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
a)
- p. č. 16318/2, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 16497, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od ***, za cenu ve výši 4.200 Kč;
b)
- p. č. 10978/5, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
zapsaného na LV č. 962 od ***, za cenu ve výši 800 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nítkovice:
a)
- p. č. 1924/9, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 1924/27, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných na LV č. 225 od ***, za cenu ve výši 2.900 Kč;
b)
- p. č. 1924/34, ostatní plocha, o výměře 443 m 2,
- p. č. 1924/76, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
zapsaných na LV č. 458 od AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, se sídlem
Sokolská 700, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany, IČO 25571095, za cenu ve
výši 23.300 Kč;
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5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u
Litenčic:
a)
- p. č. 625/125, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaného na LV č. 206 od ***, za cenu ve výši 2.250 Kč;
b)
- p. č. 625/129, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 625/130, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 640/2, ostatní plocha, o výměře 286 m 2,
- p. č. 691/2, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaných na LV č. 69 od ***, za cenu ve výši 19.900 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Lískovec:
- p. č. 1801/14, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 250 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2216/61, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 2216/65, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 2216/68, ostatní plocha, o výměře 146 m 2,
- p. č. 2216/77, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 2216/81, ostatní plocha, o výměře 165 m 2,
- p. č. 2216/139, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 2217/74, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 602 od Farma Haná s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 438/23,
Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČO 04248546, za cenu ve výši 21.650 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy:
- p. č. 247/12, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaného na LV č. 2918 od ***, za cenu ve výši 750 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice:
- p. č. 238/27, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaného na LV č. 299 od ***, za cenu ve výši 200 Kč;

pracoviště

10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
a)
- p. č. 1184/1, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaného na LV č. 608 od ***, za cenu ve výši 750 Kč;
b)
- p. č. 1183/50, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
zapsaného na LV č. 1142 od ***, za cenu ve výši 4.550 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky:
a)
- p. č. 1155/9, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
zapsaného na LV č. 91 od ***, za cenu ve výši 2.150 Kč;
b)
- p. č. 1155/10, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 322 od ***, za cenu ve výši 150 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
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a)
- p. č. 2871, ostatní plocha, o výměře 116 m 2,
zapsaného na LV č. 1022 od Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČO
63487799, za cenu ve výši 18.040 Kč;
b)
- p. č. 2875, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
zapsaného na LV č. 1955 od DATO-FOREST s. r. o., Luhačovická 618, 687 71
Bojkovice, IČO 25535943, za cenu ve výši 17.270 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 841/36, orná půda, o výměře 15 m2,
zapsaného na LV č. 688 od ***za cenu ve výši 9.000 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- p. č. 1429/2, ostatní plocha, o výměře 2 m²,
zapsaného na LV č. 107 od ***, za cenu ve výši 100 Kč;
b)
- p. č. 1434/2, ostatní plocha, o výměře 30 m²,
zapsaného na LV č. 19 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
c)
- p. č. 1436/2, ostatní plocha, o výměře 15 m²,
zapsaného na LV č. 923 od ***, za cenu ve výši 750 Kč;
d)
- p. č. 1438/3, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
zapsaného na LV č. 290 od ***, za cenu ve výši 300 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u
Luhačovic:
- p. č. 959/109, ostatní plocha, o výměře 67 m²,
- p. č. 959/110, ostatní plocha, o výměře 25 m²,
zapsaných na LV č. 5 od ***, za cenu ve výši 4.600 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Provodov a k. ú. Provodov na Moravě:
- p. č. 1702/25, ostatní plocha, o výměře 488 m²,
zapsaného na LV č. 17 od ***, za cenu ve výši 24.400 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Spytihněv:
- p. č. 1476/76, ostatní plocha, o výměře 136 m²,
zapsaného na LV č. 491 od ***, za cenu ve výši 6.800 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velký Ořechov:
- p. č. 1520/46, ostatní plocha, o výměře 31 m²,
- p. č. 1520/122, ostatní plocha, o výměře 8 m²,
zapsaných na LV č. 105 od ***, za cenu ve výši 1.950 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachova Lhota:
- p. č. 1582/48, ostatní plocha, o výměře 57 m²,
- p. č. 1582/49, ostatní plocha, o výměře 111 m²,
zapsaných na LV č. 33 od ***, za cenu ve výši 8.400 Kč;
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II. předat nemovité věci
- uvedenou v části B. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, náměstí
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, a to ke dni
jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části A. a B. 2. - 19. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0538/Z17/11 ze dne 21.09.2011 - část schvaluje, bod A. 7.;
- č. 0403/Z14/18 ze dne 10.09.2018 - část schvaluje, bod A. 17.

25

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R13/19

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. pozemků
- p. č. 1073/5, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 1073/6, ostatní plocha, o výměře 941 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 242 pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky, do vlastnictví
obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO 00287938;
2. pozemků
- p. č. 951/5, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 951/6, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 951/7, ostatní plocha, o výměře 117 m 2,
- p. č. 951/8, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 951/9, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 951/10, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 951/11, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 951/12, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 951/13, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 951/14, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 966/2, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
- p. č. 966/3, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 966/4, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 966/5, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec Soběsuky a k. ú. Milovice, do vlastnictví
obce Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02 Soběsuky, IČO 00287741;

23/46

R13/19

3. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731, od uzlového bodu 2514A038 v délce
0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky se silnicí I. třídy č. 57 po konec
silnice) včetně jejích součástí a příslušenství, umístěnou na pozemcích p. č. 741/9,
p. č. 485/2, p. č. 485/5, p. č. 759/2 v obci Bystřička a k. ú. Bystřička II, do vlastnictví
obce Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČO 00303739;
4. pozemku
- p. č. 3141/7, o celkové výměře 5838 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3141/5 geometrickým plánem č. 27617571/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva, do vlastnictví obce
Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva, IČO 00304221;
5. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/4837, v délce 0,254 km, ve staničení 9,559 – 9,813
(od točny autobusů po hranici okresů) včetně jejích součástí a příslušenství,
umístěnou na pozemku p. č. 3141/7 odděleného z původního pozemku p. č. 3141/5
geometrickým plánem č. 2761-7571/2018 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva
a pozemku p. č. 2999/17, zapsaném v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Prostřední Bečva, do vlastnictví obce Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756
56 Prostřední Bečva, IČO 00304221;
6. pozemku
- p. č. 7149/10, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 7149/1 geometrickým plánem č. 565580/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO 00291463;
7. pozemků
- p. č. 348/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 348/5, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 348/1 geometrickým plánem č. 792-79/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic, do vlastnictví města
Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO 00291463;
8. pozemku
- p. č. 110/2, ostatní plocha, o výměře 137 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 110 geometrickým plánem č. 5651-77/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO 00291463;
9. 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 m2,
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, do vlastnictví městyse Pozlovice, Hlavní
51, 763 26 Pozlovice, IČO 00568708;
10. 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,
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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, do vlastnictví obce Lukoveček, Přílepská
120, 763 16 Lukoveček, IČO 70871264;
11. 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, do vlastnictví obce Lukoveček, Přílepská
120, 763 16 Lukoveček, IČO 70871264;
12. 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, do vlastnictví obce Lukoveček, Přílepská
120, 763 16 Lukoveček, IČO 70871264;
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. 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 do výlučného
vlastnictví IZOLTING MORAVIA s. r. o., se sídlem Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 26867125, za kupní cenu ve výši 42.760 Kč;
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 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 2830 pro obec a k. ú. Valašské Klobouky do výlučného
vlastnictví Groz – Beckert Czech s. r. o., se sídlem U Sirkárny 739/3, České
Budějovice 4, 370 04 České Budějovice, IČO 25179811, za kupní cenu ve výši
58.500 Kč;
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 do výlučného
vlastnictví BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem 4. května 806, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČO 60715995, za kupní cenu ve výši 100.500 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2019, dle přílohy č. 0452-19-P14;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0068/Z04/17 ze dne 06.03.2017 – část schvaluje, bod A. 4. třetí odrážka, devátá
odrážka, třináctá odrážka, čtyřicátá šestá odrážka.
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26

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje za rok 2018, dle přílohy č. 0453-19-P01;
b) Účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2018, dle příloh č. 045319-P02 až č. 0453-19-P04;
2. vyjádřit souhlas:
a) s přijatými opatřeními dle přílohy č. 0453-19-P05;
b) s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2018 "bez výhrad".

27

Sociální služby - změna závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R13/19

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0408-19-P02.

28

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R13/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Zajištění
kontrolního vážení silničních vozidel ve Starém Hrozenkově v letech 2019-2023“, dle
přílohy č. 0412-19-P01 a související dokumenty dle přílohy č. 0412-19-P02;
schvaluje
pro veřejnou zakázku „Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel ve Starém
Hrozenkově v letech 2019-2023“:
1. výběr dodavatele TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem Machátova 345/3, Slavonín,
783 01 Olomouc, IČO 48393789;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem
Machátova 345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČO 48393789, dle přílohy č. 041219-P03.
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29

Doprava - schválení demolice mostního objektu ev. č. 428-012 v rámci
realizace akce „Silnice II/428: Lutopecny, most ev. č. 428-012“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici mostního objektu ev. č. 428-012 dle
příloh č. 0462-19-P01a až č. 0462-19-P01e, a to v rámci akce „Silnice II/428:
Lutopecny, most ev. č. 428-012“.

30

Doprava - dodatek č. 28 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh č. 0409-19P01 a č. 0409-19-P02.

31

Doprava - Pověření ŘSZK k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní
infrastruktury - poskytnutí finančních prostředků v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R13/19

schvaluje
A) Pověření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem Zlín,
K majáku 5001, IČO 70934860, k uzavření smlouvy na poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) na rok
2019, aby na základě této smlouvy byla příjemcem finančních prostředků
poskytnutých ze SFDI, určených k financování oprav, rekonstrukce a modernizace
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy č. 0410-19-P02,
B) Prohlášení Zlínského kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s
ostatními akcemi na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji dle přílohy č. 041019-P03.

32

Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R13/19

schvaluje
a) projektový a finanční rámec projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje II." dle
přílohy č. 0459-19-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0093/2019 dle přílohy č. 0459-19-P04;
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ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Smart
akcelerátor Zlínského kraje II." v souladu s projektovým a finančním rámcem dle
přílohy č. 0459-19-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a předložit tuto projektovou
žádost v rámci výzvy k předkládání žádostí MŠMT č. 02_18_055 Smart akcelerátor
II, v termínu nejpozději do 30.06.2019;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem na realizaci projektu "Smart
akcelerátor Zlínského kraje II." mezi Zlínským krajem a Technologickým inovačním
centrem s. r. o., IČO 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy
č. 0459-19-P03;
2. schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.550.914,90 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje za účelem realizace a dosažení cílů projektu „Smart akcelerátor
Zlínského kraje II.“, a to společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČO
26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0459-19-P06;
souhlasí
s realizací projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje II." od 01.07.2019 před
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

33

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R13/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Podpora
biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje" dle přílohy č.
0400-19-P01 a související dokumenty dle přílohy č. 0400-19-P02;
schvaluje
a) pro části 1, 3, 6, 7 a 8 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele KOPČA LESY s. r. o., se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha
10 - Vršovice, IČO 03042162;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KOPČA LESY s. r. o., se sídlem
Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO 03042162, dle příloh č. 0400-19P03 až č. 0400-19-P07;
b) pro části 2, 4 a 5 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele KAVYL, spol. s r. o., se sídlem Mohelno č. p. 563, 675 75
Mohelno, IČO 49975358;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KAVYL, spol. s r. o., se sídlem Mohelno
č. p. 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358, dle příloh č. 0400-19-P08 až č. 0400-19P10.
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34

Projekty v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R13/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0089/2019, dle přílohy č. 0403-19-P01;
2. změnu č. 3 projektového rámce projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském
kraji II, dle přílohy č. 0403-19-P02;
3. změnu č. 2 projektového rámce projektu „Transformace pobytových služeb pro
osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0403-19-P03;
4. změnu č. 3 projektového rámce projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních
služeb ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0403-19-P04.

35

Školství - Dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R13/19

schvaluje
1. uzavření dodatků č. 1 Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy
č. 30_18_008 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to se
základními a mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0433-19-P01-P03 v rámci
projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji II";
2. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2019, dle přílohy č. 0433-19-P04;
3. změnu projektového rámce, dle přílohy č. 0433-19-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření níže uvedených Dodatků ke
smlouvám o poskytnutí návratných finančních výpomocí a to:
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1967/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická
– Centrum odborné přípravy Zlín,
se sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, na přípravu a realizaci
akce "Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín – Učebna mechatroniky
a automatizace", dle přílohy č.0433-19-P06;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/2767/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, se sídlem
Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČO 60371684, na přípravu a
realizaci akce "Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce laboratoří přírodních
věd", dle přílohy č.0433-19-P07;

29/46

R13/19

3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/2773/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, na přípravu a realizaci akce "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky", dle přílohy
č.0433-19-P08.

36

Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Závěrečné vyhodnocení
projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R13/19

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií", dle
přílohy č. 0443-19-P01.

37

Interreg V-A SR-ČR - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R13/19

schvaluje
1. investiční záměry příspěvkových organizací:
a) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – Inovace výuky
strojírenských oborů pro potřeby trhu práce" příspěvkové organizace Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy
č. 0440-19-P01;
b) "SOU Valašské Klobouky - Nové inovácie v agrosektore – E-book" příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy
č. 0440-19-P02;
c) "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě"
příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, dle
přílohy č. 0440-19-P03;
2. projektový rámec projektu "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny",
název dílčí části projektu příspěvkové organizace: "Silnice III/06124: Březová –
státní hranice ČR/SR" příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, dle přílohy č. 0440-19-P04;
3. změny projektových rámců příspěvkových organizací:
a) změna č. 1 projektového rámce projektu "Podpora odborného vzdelávania pre
potreby cezhraničného trhu práce" příspěvkové organizace Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č.
0440-19-P05;
b) změna č. 1 projektového rámce projektu "Toulky po naftařském příhraničí"
příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č.
0440-19-P06;
c) změna č. 1 projektového rámce projektu "Společné nebe - podpora zážitkové a
poznávací turistiky v příhraničním regionu" příspěvkové organizace Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0440-19-P07;
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4. účelové navýšení příspěvku na provoz o 1.252.200 Kč na celkovou výši 7.977.200
Kč pro příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle
přílohy č. 0440-19-P08;
5. účelové navýšení závazného objemu ostatních osobních nákladů na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy
č. 0440-19-P09;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0091/2019, dle přílohy č. 0440-19-P10;
7. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
IČO 00559644, dle přílohy č. 0440-19-P15;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit předložení Žádostí o nenávratný finanční
příspěvek v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009-2020, dále zajištění
realizace projektu v souladu s podmínkami programu INTERREG V-A SR-ČR (výzva
INTERREG V-A SK-CZ/2018/10) a zajištění finančních prostředků na
předfinancování a spolufinancování projektu Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČO 70934860, na projekt "Zlepšenie dopravnej
dostupnosti Bošáckej doliny", název dílčí části projektu příspěvkové organizace:
"Silnice III/06124: Březová - státní hranice ČR/SR", celkový rozpočet projektu je
22.817.428 Kč, spolufinancování a nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 4.047.705 Kč,
dle přílohy č. 0440-19-P04;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860,
dopracovat a podat projekt "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny",
název dílčí části projektu příspěvkové organizace: "Silnice III/06124: Březová - státní
hranice ČR/SR" v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o
poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Operačního programu INTERREG
V-A SR-ČR včetně povinných příloh a předložit žádost o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku včetně všech povinných příloh v termínu do 01.07.2019;
ukládá
2. řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860,
předložit Radě Zlínského kraje investiční záměr v souladu s projektovým rámcem
uvedeným v příloze č. 0440-19-P04, v termínu do 31.12.2019.
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Projekt Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R13/19

schvaluje
projektový rámec "Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti", dle přílohy č.
0446-19-P01;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Paměťové
instituce – s minulostí do budoucnosti" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy
č. 0446-19-P01, do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z EHP fondů
včetně všech povinných příloh v termínu do 30.09.2019;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory z EHP fondů na projekt "Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti"
do 30.09.2019.
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Projekt Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R13/19

schvaluje
projektový rámec "Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje", dle přílohy č.
0454-19-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Strategické
řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje", dle přílohy č. 0454-19-P01, do konečné
podoby žádosti o podporu na projekt z Operačního programu Zaměstnanost včetně
všech povinných příloh v termínu do 21.06.2019;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Strategické řízení a přívětivý úřad
Zlínského kraje", v termínu do 21.06.2019;
bere na vědomí
výzvu č. 92 Operačního programu Zaměstnanost s názvem "Výzva pro územní
samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)", dle přílohy č. 045419-P03.
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Projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných ZK - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce a implementaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R13/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodávce a implementaci řešení pro zvýšení
kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných
příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpory dle přílohy
č. 0455-19-P01.
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Projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve ZK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dodávce a implementaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R13/19

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1387/010/11/17 – 02/05/19 "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0456-19-P01;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci bezpečnostních
prvků komunikační sítě, ochrany e-mailové komunikace a koncových zařízení včetně
zajištění následné podpory dle přílohy č. 0456-19-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0098/2019, dle přílohy č. 0456-19-P03.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R13/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0086/2019, dle přílohy č. 0398-19-P01.

43

Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R13/19

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle §§ 68 a 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, příjemcům:
1) 14.000 Kč Marii Valchářové, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník (u točny) na
ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena a realizace ochranné ohrady
proti zajíždění vozidel
2) 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník na ploše
2,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
3) 9.000 Kč Vítězslavu Staroštíkovi, ***Růžďka*** (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník na ploše
0,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena a pastvou ovcí
4) 11.000 Kč Milanu Rožnovjákovi, ***Kateřinice*** (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR Dubcová na ploše 0,5
ha pokosením trávy s odstraněním sena
5) 10.200 Kč Jaromíru Bednářovi, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,42
ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy od odpadků
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6) 2.500 Kč Drahomíře Kašparovské, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,15 ha pokosením trávy s odstraněním sena
7) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,4
ha pokosením trávy s odstraněním sena
8) 15.600 Kč Zdenku Ovesnému, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 1,2
ha pokosením trávy s odstraněním sena
9) 7.000 Kč Ing. Ireně Varmužové, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,4
ha pokosením trávy s odstraněním sena
10) 20.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na ploše
1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, rozrušením mechových porostů a
odstraněním nežádoucích dřevin
11) 25.600 Kč Petru Procházkovi, ***, 768 05 Koryčany (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pivovařiska na ploše 1,5
ha pokosením trávy s odstraněním sena a odstraněním náletových dřevin
12) 5.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, ***756 12 Horní Lideč*** (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov na ploše
0,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
13) 8.000 Kč Pavle Mikulíkové, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Kotrlé na ploše 0,33 ha
pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného
území
14) 25.500 Kč Bohumilu Zbrankovi, ***, 756 21 (nepodnikající fyzická osoba) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Zbrankova stráň na ploše 2,5
ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného
území
15) 5.000 Kč Zdeňku Vejpustkovi, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky – Díly na ploše 0,1
ha odstraněním náletových dřevin s odklizením dřevní hmoty mimo vlastní plochu
zvláště chráněného území
16) 15.000 Kč Aleně Dolákové, ***, 768 72 Chvalčov (nepodnikající fyzická osoba)
na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pod Kozincem na ploše
1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště
chráněného území
17) 63.712 Kč Jiřímu Spisarovi, *** 755 01 Vsetín, IČO 70322872 (podnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník
(Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44 ha pokosením trávy a
odstraněním sena
18) 68.950 Kč Daně Smílkové, ***, 755 01 Vsetín, IČO 73333972 (podnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněných územích PP Vršky-Díly a PP
Louka pod Štípou na celkové ploše 3,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena
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19) 40.000 Kč Liboru Maňákovi, ***, 756 41 Lešná, IČO 41018303 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Choryňská
stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
20) 20.000 Kč Tomáši Kutálkovi, ***, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 74367315
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
21) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, ***, 755 01 Vsetín, IČO 73871389 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na
ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením nedopasků
22) 12.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Vlašské Meziříčí,
sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123693
(nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněném území
PP Jasenice na celkové ploše 0,14 ha pokosením trávy s odstraněním sena včetně
provádění ochranného dozoru v letním období
23) 15.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., ***, IČO 61945897 na provedení údržby
luk ve zvláště chráněném území PP Sucháčkovy paseky na ploše 0,7 ha pokosením
trávy s odstraněním sena
24) 18.000 Kč Josefu Sedláčkovi, ***, 768 02 Zdounky, IČO 12732044 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Bralová.
Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
25) 23.800 Kč Josefu Sedláčkovi, s***, 768 02 Zdounky, IČO 12732044 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Přehon.
Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1,19 ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
26) 27.900 Kč Josefu Sedláčkovi, ***, 768 02 Zdounky, IČO 12732044 (podnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Včelín.
Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou sekačkou, nebo
křovinořezem na ploše 1,55 ha ha (bude provedeno fázově), včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
27) 52.600 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v
asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
28) 29.160 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy.
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29) 27.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami
křovinořezem na ploše 0,32 ha, včetně odstranění biomasy, v asanačním sečení
křovinořezem na ploše 0,23 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně odstranění
sena a v ořezu větví.
30) 10.900 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z.s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Loučka pod Bukovinou.
Údržba spočívá v posečení plochy 0,33 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v instalaci repelentů.
a uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a 69 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0399-19-P01.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně
příloh, Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2019 včetně přílohy č. 1 Základní síť

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně
příloh č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku, č. 4 Priorizace potřeb a č. 5 Vyhodnocení
opatření pro rok 2018 dle příloh č. 0401-19-P03, č. 0401-19-P04, č. 0401-19-P05, č.
0401-19-P07 a č. 0401-19-P08;
2. vzít na vědomí přílohu č. 3 Dočasnou síť Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2020 dle přílohy č. 0401-19-P06;
3. schválit aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2019 včetně přílohy č. 1 Základní sítě dle příloh č. 0401-19-P09 a č. 0401-19P10.

45

Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění
dostupnosti SSL ve ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby
a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0402-19-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
17.06.2019 schválí Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020 včetně příloh č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku, č. 4 Priorizace potřeb a č. 5
Vyhodnocení opatření pro rok 2018.

36/46

R13/19

46

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R13/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0090/2019, dle přílohy č. 0405-19-P01;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2019, ve výši 150.456,48 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0405-19-P05.

47

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. dodatek č. 26 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0406-19-P01;
2. dodatek č. 23 ke zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČO 49562827, dle přílohy č. 0406-19-P02;
3. dodatek č. 15 ke zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, příspěvková
organizace, IČO 70851042, dle přílohy č. 0406-19-P03.

48

Sociální služby - prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R13/19

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096,
vůči otci uživatelky sociálních služeb panu ***, v celkové výši 64.519 Kč.

49

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R13/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0092/2019, dle přílohy č. 0435-19-P01.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku a účelový
příspěvek na podporu řemesel pro krajské školy na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R13/19

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0437-19-P02;
b) závazný objem prostředků na ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací
v oblasti školství, dle přílohy č. 0437-19-P03;
c) poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 1.728.400 Kč, dle přílohy č. 0437-19-P04.
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Školství - vyřazení majetku, fondy investic, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R13/19

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757, a
to:
- Datový projektor Sanyo PLC-XW20, inventární číslo 1/JA-28, pořizovací cena
228.140 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2002, a to formou ekologické
likvidace dle přílohy č. 0436-19-01;
2. s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
a) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO
00559504, ve výši 110 tis. Kč dle přílohy č. 0436-19-P04;
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČO 00843407, ve výši 100 tis. Kč,
dle přílohy č. 0436-19-P08;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO
00055107, dle přílohy č. 0436-19-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, IČO 61716391,
dle přílohy č. 0436-19-P03;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČO 00559504, dle přílohy č. 0436-19-P05;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0436-19-P06;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČO
6176405, dle přílohy č. 0436-19-07;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČO 00843407, dle přílohy č. 0436-19-09;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F. X. Richtera
Holešov, IČO 46311131, dle přílohy č. 0436-19-10;
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2. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2019 schváleného
Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0485/Z16/18 dne 17.12.2018
příspěvkové organizaci:
a) SOU Uherský Brod, IČO 00055107, o 200 tis. Kč na 2 100 tis. Kč;
b) DD a ZŠ Vizovice, IČO 61716405, o 250 tis. Kč na 50 tis. Kč;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0099/2019, dle přílohy č. 0436-19-P11.

52

Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019-2027

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R13/19

schvaluje
Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 - 2027 ve
znění přílohy č. 0432-19-P01.
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Rámec Programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu MaS05-19 s názvem
"PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH", dle přílohy č. 043419-P01.
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Program MaS04-19 Podpora mládeže na krajské úrovni

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R13/19

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu MaS0419 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI v členění, dle přílohy č. 0445-19P02, a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace, dle vzoru
v příloze č. 0445-19-P03 a č. 0445-19-P01b;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje v rámci Programu MaS04-19 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ
ÚROVNI v členění:
1) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
se sídlem J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 75089602, ve výši
33.000 Kč na projekt Letní tábory 2019;
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2) Středisko volného času, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01
Holešov, IČO 75088606, ve výši 180.000 Kč na projekt Podpora Informačního centra
pro mládež Holešov;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace, dle vzoru v
příloze č. 0445-19-P03 a č. 0445-19-P01b.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R13/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 70.000 Kč obecně prospěšné společnosti Základní umělecká škola B-Art,
o. p. s., IČO 29396662, se sídlem Zašová 43, 756 51 Zašová, na realizaci akce
TANECVALMEZ 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0439-19-P02;
2. ve výši 70.000 Kč spolku Cimbálová asociace České republiky, z. s., IČO
64123367, se sídlem Růžová 153, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
na realizaci akce XIII. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0439-19-P03;
3. ve výši 100.000 Kč spolku UNITED 3P, z. s., IČO 03642259, se sídlem Podsedky
950, 755 01 Vsetín, na realizaci akce Festival UNITED – 9. ročník a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0439-19-P04;
4. ve výši 100.000 Kč obecně prospěšné společnosti POST BELLUM, o. p. s., IČO
26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, na realizaci akce
Nezapomeňme – natáčení pamětníků a venkovní putovní výstava a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0439-19-P05;
5. ve výši 40.000 Kč spolku “Občanské sdružení pro uctění památky Josefa
Sousedíka“, IČO 22902520, se sídlem Horní náměstí 29, 755 01 Vsetín, na realizaci
projektu Dokumentární, životopisná publikace Josef Sousedík – (ne)zapomenutý
vynálezce … říkali mu „Edison z Moravy“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0439-19-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 2.000.000 Kč organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00094846, Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště, na
realizaci projektu Kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0439-19-P07;
2. ve výši 300.000 Kč, organizaci Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092100, na realizaci akce Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0439-19-P08;
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3. ve výši 250.000 Kč, obci Modrá, IČO 00362344, na realizaci akce KYTICE
Bohuslava Martinů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0439-19-P17.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora na památky
2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, 763 61 Pohořelice
IČO 48471763
ve výši 1.200.000 Kč
Obnova střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích – I. etapa věž a část
lodi
2. Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132,768 24 Hulín
IČO 46998357
ve výši 1.000.000 Kč
Oprava střechy kostela sv. Václava v Hulíně
3. Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
IČO 00287776
ve výši 800.000 Kč
Střílky, areál barokního hřbitova - oprava střechy kaple
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského, dle příloh č. 0438-19-P05 až č. 0438-19-P07.
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KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R13/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje – sekce KULTURA,
Programu KUL03-19, Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu 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
2. Římskokatolická farnost Pitín, 687 71 Pitín 113
IČ 46256521
ve výši 40.500 Kč
Oprava fasády kostela sv. Stanislava v Pitíně;
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje – sekce KULTURA s výše uvedenými právnickými osobami, dle
přílohy č. 0441-19-P02.

58

KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu KUL04-19 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0442-19-P02;
schvaluje
KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK, dle přílohy č. 0442-19P03, a Žádost Programu KUL04-19, dle přílohy č. 0442-19-P04, a to za podmínky
schválení Rámce programu KUL04-19 v Zastupitelstvu Zlínského kraje dne
17.06.2019;
jmenuje
s účinností od 01.07.2019 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve
ZK ve složení:
předseda - ***, člen Rady Zlínského kraje;
členové -***, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského
kraje, ***
náhradníci - ***

59

Kultura - Výzva k předkládání nominací na ocenění PRO AMICIS MUSAE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R13/19

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na ocenění za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ 2019, dle přílohy č. 0444-19-P01.
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Sociální služby - dodatek ke jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R13/19

schvaluje
s účinností od 01.07.2019 změnu jmenování ***, ředitele Domu sociálních služeb
Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852, na dobu neurčitou, dle přílohy č.
0404-19-P01.
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Příspěvková organizace - vyhlášení výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R13/19

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelky Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
příspěvkové organizace, IČO 70947422, dle přílohy č. 0447-19-P01;
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, IČO 70947422, dle přílohy č.
0447-19-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Kašný, PhDr. Romana Habartová, Mgr.
Eva Svobodová, Mgr. Ivo Kareš, PhDr. Vít Richter; náhradníci: Mgr. Radovan
Jančář, Ing. Andrea Šumberová.
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Záměry pronájmu nebytových prostorů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R13/19

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor v budově označované č. 1, na p. č. st. 3290, zastavěná plocha
a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle příloh
č. 0458-19-P01a a č. 0458-19-P01b, a části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha,
manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0458-19-P02;
2) nebytových prostor v budově označované č. 1, na p. č. st. 3290, zastavěná plocha
a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy
č. 0458-19-P03;
3) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č.
st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy
č. 0458-19-P04 a části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú., dle přílohy č.
0458-19-P05.
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Záštity a finanční dar Krajskému ředitelství policie ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R13/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 26. ročníkem Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Kunovské léto 2019"
pořádaným spolkem Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., se sídlem Záchalupčí
952, 686 04 Kunovice, IČO 62831585;
2) 45. ročníkem Letní filmové školy pořádaným spolkem Asociace českých filmových
klubů, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 61387550;
b) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) výstavou Návraty pořádanou Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské
Hradiště, se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749;
2) 4. ročníkem celostátní soutěže v animované tvorbě žáků Animág Kroměříž 2019
pořádaným Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou
školou Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0097/2019 dle přílohy č. 0423-19-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančního daru ve výši 400.000
Kč z rozpočtu Zlínského kraje Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, IČO
72052767, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín a uzavření darovací smlouvy v
příloze č. 0423-19-P04.
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Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
17.06.2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R13/19

schvaluje
návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
17.06.2019, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0414-19-P02.
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Smluvní zajištění posouzení cen za vjezdy na vybraná autobusová nádraží v
ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R13/19

schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování posudku s vybraným dodavatelem společností CD
RATING, s. r. o., Horní 14, 639 00 Brno, IČO 26239779, dle přílohy č. 0469-19-P01.

66

Doprava - smlouva o budoucí Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné drážní dopravě - dopravce ČD - prov. soubor "D"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R13/19

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti vlaky regionální dopravy na části území Zlínského kraje pro období od
roku 2019 do roku 2029 s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, dle přílohy č. 0476-19-P01.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora Czech
Ensemble Baroque

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R13/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 550.000 Kč, spolku Czech
Ensemble Baroque, z. s., IČO 22674209, se sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u
Valašského Meziříčí, na realizaci projektu Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji 2019
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0471-19P01.

68

Revitalizace Baťova mrakodrapu - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R13/19

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku expozice a interiéru na akci
"Expozice v 21. budově ve Zlíně" s dodavatelem POZIMOS a. s., IČO 00147389, se
sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0416-19-P01 až č. 0416-19-P03;
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2) uzavření dodatku č. 3 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Revitalizace Baťova
mrakodrapu“ - druhá část se společností K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se
sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČO 25338765, dle přílohy č. 0416-19-P04.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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