R20/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 19.08.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R20/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0686-19-P01.

2

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským
krajem a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213,
760 01 Zlín, IČO 70887306, dle přílohy č. 0623-19-P01.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R20/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
a) ve výši 30.000 Kč společnosti Produkce BPP s. r. o., se sídlem K Dálnici 593, 760
01 Zlín, IČO 05088461, na pořádání XXIV. Zlínského geriatrického dne a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0625-19-P02;
b) ve výši 50.000 Kč společnosti Czech Architecture Week, s. r. o., se sídlem
Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1, IČO 27872688, na realizaci projektu
Pocta české památkové péči v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0625-19-P04.
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4

Program RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R20/19

schvaluje
Program RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 0629-19-P01, jehož součástí je vzor
žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0629-19-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu
RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
na rok 2020 ve složení: plk. Ing. Vít Rušar - předseda, členové - plk. Ing. Pavel
Dekret, kpt. Ing. Petr Materna, Ing. Karel Malinovský, Martina Reková, náhradník Ing. Robert Pekaj.

5

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup cisternových automobilových stříkaček a
rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, v souladu se Zásadami pro poskytování investičních
dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“,
schválit poskytnutí účelových investičních dotací z Fondu Zlínského kraje obcím:
a) na nákup cisternových automobilových stříkaček pro JSDHO:
1. do výše výši 500.000 Kč, současně však max. 8 % celkových způsobilých výdajů
obci Březůvky, IČO 00283843, se sídlem č.p. 1, 763 45 Březůvky,
2. do výše výši 500.000 Kč, současně však max. 8 % celkových způsobilých výdajů,
obci Chvalčov, IČO 00488895, se sídlem Obřanská 145, 768 72 Chvalčov,
3. do výše výši 500.000 Kč, současně však max. 8 % celkových způsobilých výdajů,
obci Jablůnka, IČO 00303852, se sídlem č.p. 365, 756 23 Jablůnka,
4. do výše výši 500.000 Kč, současně však max. 8 % celkových způsobilých výdajů,
městu Koryčany, IČO 00287334, se sídlem Náměstí 401, 768 05 Koryčany,
5. do výše výši 500.000 Kč, současně však max. 8 % celkových způsobilých výdajů,
obci Poličná, IČO 01265741, se sídlem Poličná 144, 757 01 Valašské Meziříčí
a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi dle přílohy č. 0632-19-P01;
b) na rekonstrukci požární zbrojnice pro JSDHO:
1. do výše výši 500.000 Kč, současně však max. 6 % celkových způsobilých výdajů,
obci Karolín, IČO 00380865, se sídlem Karolín 4, 768 21 Kvasice
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0632-19-P02.
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6

Veřejná zakázka "Tisk položek Edičního plánu Zlínského kraje 2019"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R20/19

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Tisk položek Edičního plánu Zlínského kraje
2019", dle přílohy č. 0637-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Graspo CZ a. s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín, IČO
25586092;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Graspo CZ a. s., Pod Šternberkem 324,
763 02 Zlín, IČO 25586092, dle přílohy č. 0637-19-P02.

7

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na
dobu čtyř let Ing. Jarmilu Kozákovou, bytem ***

8

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2019 k
30.06.2019, dle přílohy č. 0641-19-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.06.2019 zobrazení v trendu 2016-2019, dle příloh č. 0641-19-P02 až č. 0641-19P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.06.2019, dle přílohy
č. 0641-19-P06.
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9

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R20/19

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, movité věci a
to:
a) IT techniku, dle přílohy č. 0643-19-P01, s účinností ode dne jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
b) software XVR pro 3D simulaci mimořádných událostí, dle přílohy č. 0643-19-P02,
s účinností ode dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0138/2019, dle přílohy č. 0643-19-P03.

10

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R20/19

schvaluje
1. zařazení akce "Muzeum regionu Valašsko – kostel Nejsvětější Trojice Valašské
Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa", do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0627-19-P01;
2. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1309/090/03/17 – 06/07/19 na akci "Muzeum regionu Valašsko, příspěvková
organizace - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí", dle přílohy č. 0627-19-P02;
3. změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0627-19-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 400.000 Kč příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko – kostel
Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa", dle přílohy č. 062719-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0145/2019, dle přílohy č. 0627-19-P05;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce "Muzeum regionu Valašsko –
kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa" příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, před schválením investičního záměru, a tím i se
zahájením realizace investiční akce;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou,
akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Muzeum regionu Valašsko – kostel
Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa" příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574.

11

Zdravotnictví - UH nemocnice - změna plánu oprav a technického zhodnocení
na majetku Zlínského kraje č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R20/19

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2019 pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915,
dle přílohy č. 0642-19-P02;
2) s realizací technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s., a s jeho odpisováním po dobu nájmu ve smyslu
§ 28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a to v rozsahu položky 20 v celkové výši 331.874 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 064219-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - parkoviště u PGO" dle přílohy č.
0642-19-P04.

12

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R20/19

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0634-19-P12, "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. Oprava střechy na objektu ŠD";
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1570/150/07/19 na akci "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. Odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ", dle přílohy č. 0634-19-P02,
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b) č. 1571/150/07/19 na akci "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. Rekonstrukce odsávání školní kuchyně", dle přílohy č. 0634-19-P03,
c) č. 1577/150/07/19 na akci "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. Oprava střechy na objektu ŠD", dle přílohy č. 0634-19-P09,
d) č. 1569/150/07/19 na akci "Dětský domov Liptál – Demolice komína", dle přílohy
č. 0634-19-P04,
e) č. 1576/150/07/19 na akci "Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Odstranění
následků vytopení", dle přílohy č. 0634-19-P05;
3. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2019 o 1.327.000 Kč na celkovou částku 1.387.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, na realizaci akce
"Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Odvlhčení zdiva budovy DM
a ŠJ", dle přílohy č. 0634-19-P06;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
1.955.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, na
realizaci akce "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Rekonstrukce
odsávání školní kuchyně", dle přílohy č. 0634-19-P07;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 063419-P08;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0144/2019, dle přílohy č. 0634-19-P10;
7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030054470/001 mezi Zlínským krajem, příspěvkovou organizací Střední
průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, a společností E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, dle
přílohy č. 0634-19-P11;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Oprava střechy na objektu
ŠD" příspěvkovou organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952,
b) "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Rekonstrukce odsávání
školní kuchyně" příspěvkovou organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO
47935952,
c) "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Oprava střechy na objektu
ŠD" příspěvkovou organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952,
d) "Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Odstranění následků vytopení"
příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763
12 Vizovice, IČO 00837237;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2019, dle
přílohy č. 0634-19-P13.
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13

Veřejná zakázka "Nákup automobilů 2019 - II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R20/19

bere na vědomí
Zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Nákup
automobilů 2019 - II" a Protokol o prvním jednání hodnoticí komise, dle příloh č.
0635-19-P01 a č. 0635-19-P02;
schvaluje
1. pro část 1 a část 2 veřejné zakázky výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a. s.,
se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO 25511165;
2. pro část 1 a část 2 veřejné zakázky uzavření kupních smluv s dodavatelem
SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO
25511165, dle příloh č. 0635-19-P03 až č. 0635-19-P04;
3. zrušení části 3 zadávacího řízení veřejné zakázky, dle přílohy č. 0635-19-P05.

14

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice - Rekonstrukce objektu 14 dodávka stavby"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R20/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 – stavba" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 0638-19-P01 až č. 0638-19-P11;
jmenuje
společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Ing. Karol Muránsky, Pavel Mitáš, Martina Chovancová, DiS., Petr Ruber,
a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Ing. Boris Vrbka, Mgr.
Michal Uherek, Ing. Ladislav Vaculík;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy č. D/1438/2019/INV společnost RTS, a. s., se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
objektu 14 – stavba" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
dle plné moci uvedené v příloze č. 0638-19-P12.
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15

Správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R20/19

schvaluje
1. výsledek výběrového řízení na pronájem nemovité věci včetně všech jejich
součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku parc. č. 798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
56, objekt občanské vybavenosti, zapsaného v katastru nemovitostí u katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 447 pro obec a k. ú. Zborovice, dle přílohy č. 063319-P02;
2. uzavření nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností BIOGRUNT s. r.
o., IČO 29198721, se sídlem Medlov 22, 768 02 Zborovice, dle přílohy č. 0633-19P03;
3. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a pachtýřem Arbia, spol. s r.
o., Tyršova 361, 763 02 Malenovice, IČO 47915765, dle přílohy č. 0633-19-P10;
4. záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku parc. č. st. 2028 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba zapsaných v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště, na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2021 dle přílohy č. 063319-P12,
5. vyřazení majetku užívaného organizační jednotkou Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zborovice, začleněným do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0633-19-P25, formou odprodeje
nájemci nemovitosti č. p. 56, Zborovice za celkovou prodejní cenu 33.644 Kč;
souhlasí
s uzavřením:
1) dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Správou a údržbou silnic
Valašska, s. r. o., Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
26820218, a nájemcem Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, dle přílohy č. 0633-19-P14;
2) smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední hotelovou školou a služeb
Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, a nájemcem
Renatou Zezulákovou, *** 768 33 Morkovice - Slížany, dle přílohy č. 0633-19-P17;
3) dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi půjčitelem Základní školou a Mateřskou
školou Valašské Meziříčí, Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad
Bečvou, IČO 70238928, a vypůjčitelem Základní uměleckou školou Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí, Komenského 67/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851914, dle
přílohy č. 0633-19-P19;
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4) smlouvy o podnájmu mezi podnajímatelem Sportoviště města Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 71234187, a
podnájemcem Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s
právem státní zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 60371731, dle přílohy č. 0633-19-P22;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2019, dle
přílohy č. 0633-19-P09;
ukládá
řediteli Sociálních služeb Uherské Hradiště, IČO 00092096, zajistit vyřazení
přebytečného majetku dle přílohy č. 0633-19-P25, schválenou formou, v termínu do
30.09.2019;
pověřuje
jménem zřizovatele ředitele Sociálních služeb Uherské Hradiště, IČO 000920962,
uzavřením kupní smlouvy jejímž předmětem je odprodej majetku dle přílohy č. 063319-P25, v termínu do 30.09.2019.

16

Zdravotnictví - Studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R20/19

bere na vědomí
požadavek koaličního partnera ANO 2011 na vypracování studie „Modernizace a
dostavba KNTB ve Zlíně“;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. uložit:
Radě Zlínského kraje zajistit zpracování studie „Modernizace a dostavba Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně“, která bude minimálně obsahovat:
a) stavební řešení areálu včetně zachování stejných stavebních a dispozičních
standardů jako v NKBN s tím, že základem modernizace bude odstranění
nevyhovujících budov a náhrada novou výstavbou (rekonstrukce stávajících objektů
bude řešena v případě, že bude prokazatelně efektivní, tedy že stávající objekt bude
dobře využitelný a jeho rekonstrukce bude investičně méně náročná než demolice a
nová výstavba);
b) podrobný popis stavebních prací, jak z hlediska jejich etapizace, tak z hlediska
jejich vlivu na provoz nemocnice s podmínkou zachování kontinuity zdravotní
produkce;
c) projednání a zajištění medicínského modelu se všemi zdravotnickými
odbornostmi, který schválí lékařská rada projektu;
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d) majetkoprávní řešení včetně souvisejících právně-ekonomických dopadů včetně
určení investorství;
e) kompletní vyhodnocení území stávajícího areálu KNTB vč. inženýrských sítí,
dopravního napojení, parkování a zajištění dalšího rozvoje;
f) stanovení nákladů na modernizaci areálu KNTB, zpracování investičního modelu
postupné modernizace areálu KNTB s návrhem financování akce s ohledem na
nutné investice v rámci zachování funkčnosti KNTB po dobu realizace akce;
II. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2019, dle přílohy č. 0670-19-P03.

17

Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R20/19

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Uherské Hradiště" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-19-P01;
2. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Kroměříž" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-19-P02;
3. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Zlín" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-19-P03;
4. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Vsetín" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-19-P04;
5. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Valašské Meziříčí" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-19-P05;
6. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Valašské Klobouky" a související dokumenty, dle přílohy č. 0617-19-P06;
schvaluje
1. pro veřejnou zakázku s názvem "Dočasné zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Uherské Hradiště":
a) výběr dodavatele ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála
Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle přílohy
č. 0617-19-P07;
2. pro veřejnou zakázku s názvem "Dočasné zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Kroměříž":
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a) výběr dodavatele KRODOS BUS a. s., se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01
Kroměříž, IČO 26950529;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem KRODOS BUS a. s., se sídlem Skopalíkova
2385/45, 767 01 Kroměříž, IČO 26950529, dle přílohy č. 0617-19-P08;
3. pro veřejnou zakázku s názvem "Dočasné zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Zlín":
a) výběr dodavatele ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČO
45192120;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, 755
01 Vsetín, IČO 45192120, dle přílohy č. 0617-19-P09;
4. pro veřejnou zakázku s názvem "Dočasné zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Klobouky":
a) výběr dodavatele ARRIVA MORAVA a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00
Ostrava, IČO 25827405;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ARRIVA MORAVA a. s., se sídlem Vítkovická
3133/5, 702 00 Ostrava, IČO 25827405, dle přílohy č. 0617-19-P10;
5. pro veřejnou zakázku s názvem "Dočasné zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vsetín":
a) výběr dodavatele ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČO
45192120;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, 755
01 Vsetín, IČO 45192120, dle přílohy č. 0617-19-P11;
6. pro veřejnou zakázku s názvem "Dočasné zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Meziříčí":
a) výběr dodavatele ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČO
45192120;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, 755
01 Vsetín, IČO 45192120, dle přílohy č. 0617-19-P12.

18

SPZ Holešov - smluvní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R20/19

schvaluje
uzavření pachtovních smluv mezi Zlínským krajem a:
a) Františkem Janalíkem, se sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01,
IČO 66596319, dle příloh č. 0682-19-P01 a č. 0682-19-P02;
b) společností MARTINICE, a. s., se sídlem Martinice č. p. 205, PSČ 769 01, IČO
25331001, dle příloh č. 0682-19-P03 a č. 0682-19-P04;
za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.
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SPZ Holešov - smluvní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R20/19

schvaluje
1. uzavření dodatků č. 1 pachtovních smluv mezi Zlínským krajem a:
a) společností Farma Holešov s. r. o., se sídlem Holešov, Bořenovská 1356/11, PSČ
769 01, IČO 46993851, dle přílohy č. 0683-19-P01 a č. 0683-19-P12;
b) společností MARTINICE, a. s., se sídlem č.p. 205, PSČ 769 01 Martinice, IČO
25331001, dle přílohy č. 0683-19-P02 a č. 0683-19-P12;
c) společností MARTINICE, a. s., se sídlem č.p. 205, PSČ 769 01 Martinice, IČO
25331001, dle přílohy č. 0683-19-P03 a č. 0683-19-P12;
d) společností SALIX MORAVA a. s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ
751 17, IČO 25380893, dle přílohy č. 0683-19-P04 a č. 0683-19-P12;
e) Oldřichem Mičolou, se sídlem Holešov, Žopy 138, PSČ 769 01, IČO 42601266,
dle přílohy č. 0683-19-P05 a č. 0683-19-P12;
f) Ing. Mojmírem Stískalem, se sídlem Třebětice 64, PSČ 769 01 Třebětice, IČO
62150693, dle přílohy č. 0683-19-P06 a č. 0683-19-P12;
g) Josefem Matulou, se sídlem Martinice 190, PSČ 769 01, IČO 46907360, dle
přílohy č. 0683-19-P07 a č. 0683-19-P12;
i) Ing. Jiřím Horákem, se sídlem Martinice 130, PSČ 769 01, IČO 42601738, dle
přílohy č. 0683-19-P08 a č. 0683-19-P12;
2. uzavření dodatku č. 5 pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem
Janalíkem, se sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319,
dle přílohy č. 0683-19-P09, č. 0683-19-P12, č. 0683-19-P13 a č. 0683-19-P14;
3. uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem a Leteckým
modelářským klubem Čmelák Holešov, se sídlem Holešov, nám. Svobody 174, PSČ
169 01, IČO 67025889, dle přílohy č. 0683-19- P10 a č. 0683-19-P12;
4. uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností
Farma Holešov s. r. o., se sídlem Holešov, Bořenovská 1356/11, PSČ 769 01, IČO
46993851, dle přílohy č. 0683-19-P11 a č. 0683-19-P12;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0146/2019, dle přílohy č. 0683-19-P16 a č. 0683-19P17;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2019, dle přílohy č. 0683-19-P18.

20

SPZ Holešov - smluvní vztahy III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1) schválit dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Zlínským
krajem, Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO 70887306, a společností Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO
49451871, dle příloh č. 0684-19-P01, č. 0684-19-P02, č. 0684-19-P03 a č. 0684-19P04;
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2) vzít na vědomí změnu č. 9 Rozhodnutí o poskytnutí Návratné finanční výpomoci
na akci SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura, ev. č. 222D232000035, dle přílohy č.
0684-19-P05.

21

Individuální dotace na dostavbu kapličky v Lužné u Vsetína

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace obci Lužná,
IČO 00304077, se sídlem Lužná 230, 756 11 Valašská Polanka, ve výši 370.000 Kč
na realizaci projektu: „Dostavba kapličky v Lužné u Vsetína“ dle přílohy č. 0626-19P01.

22

Individuální dotace - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 18.423.961 Kč Regionální radě regionu soudržnosti
Střední Morava, IČO 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, PSČ
779 00, na spolufinancování zajištění závazků a dalších výdajů Regionální rady,
které nejsou kryty finančními prostředky z Operačního programu Technická pomoc
2014-2020, a to ve výši 50% u projektů realizovaných na území Zlínského kraje a
25% u závazků vzniklých činností Regionální rady, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0666-19-P01.

23

Individuální dotace na venkovní učebnu na dětském dopravním hřišti ve
Valašském Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje městu Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 5/7,
757 01 Valašské Meziříčí, do výše 340.630 Kč, současně však max. 50 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu: „Venkovní posezení na dětském dopravním
hřišti“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 062119-P02.
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Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh I. etapa, dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/308/2018/STR
uzavřené se Sdružením obcí Hornolidečska, IČO 62334743, se sídlem Horní Lideč
292, 756 12, kterým dochází ke snížení dotace o částku 3.192.016 Kč, ve znění
přílohy č. 0681-19-P02;
2. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
3.192.016 Kč na spolufinancování projektu: „Vybudování lávky pro cyklisty přes
vodní tok Bečva v obci Ústí - úsek cyklostezky Bečva-Vlára-Váh“ Obci Ústí, IČO
00851825, se sídlem Ústí 76, 755 01 Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0681-19-P04.

25

Rozvoj Pusteven - dotace obci Prostřední Bečva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit v usnesení č. 0611/Z20/19 ze dne 17.06.2019 bod č. 1, kterým
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo 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. 0449-19Z-P03;
2. schválit poskytnutí dotace ve výši 2.404.595 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. 0664-19-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. 0143/2019, dle přílohy č. 0664-19-P04.

26

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2019 - finanční dary oceněným, dodatek
ke smlouvě č. D/0792/2019/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R20/19

schvaluje
I. poskytnutí finančního daru v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2019:
1. obci Rymice, IČO 00544558, ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za moderní
knihovnické a informační služby";
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2. obci Podhradí, IČO 48471798, ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za vzorné
vedení obecní kroniky";
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0663-19-P02;
II. rozpočtové opatření č. RZK/0139/2019, dle přílohy č. 0663-19-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí finančních darů v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2019 v členění:
1. obci Ratiboř, IČO 00304263, finanční dar ve výši 500.000 Kč za získání "zlaté
stuhy" a finanční dar ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za udržování lidových
tradic";
2. obci Zašová, IČO 00304476, finanční dar ve výši 160.000 Kč za získání "oranžové
stuhy";
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0663-19-P02;
II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0792/2019/STR
uzavřené s obcí Kunkovice, IČO 00544582, dle přílohy č. 0663-19-P04 a č. 066319-P05.
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Společný projekt moravských krajů 2019 "Morava a Slezsko (ne)tradiční" smlouva o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R20/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Morava a Slezsko (ne)tradiční", dle přílohy č. 0665-19-P01;
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati
21, 76190 Zlín, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava a Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc a dodavatelem FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o. , se sídlem Sodomkova
1558/12, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO 00551317, dle přílohy č. 0665-19-P02.
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Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2019, dle
přílohy č. 0671-19-P01.

15/58

R20/19

29

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R20/19

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. 3119/5, p. č. 3119/1 a p. č. 3119/4 v k.
ú. Prostřední Bečva, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené jako silnice č. II/481) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 481-001), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 3119/5, p. č. 3119/1 a p. č. 3119/4 v k.
ú. Prostřední Bečva, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- 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. 481-001), včetně opevnění koryta
toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude
stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy účinnými v době uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, ve znění pozdějších předpisů), a to výnosovou metodou, jako pětinásobek
ročního užitku (nájemného), roční užitek ze služebnosti bude stanoven jako součin
jednotkového nájemného dle cenové mapy nájemného pozemků budoucího
povinného platné pro kalendářní rok, v němž bude smlouva o zřízení služebnosti
uzavírána, a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu, včetně příslušného
ochranného pásma (a to i kdyby v geometrickém plánu nebylo zahrnuto), minimálně
však 5.000 Kč + DPH;
2. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Újezd,
se sídlem Újezd 272, 763 25 Újezd, IČO 00284602, a každého vlastníka služebného
pozemku p. č. 988/12 v k. ú. Újezd u Valašských Klobouk, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4942) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 4942-6a), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 988/12 v k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk, 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, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 4942-6a) a včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
3. 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. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43728) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43728-1) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 2466-233/2018b,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43728-1), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 28.380 Kč +
DPH;
4. 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. 2708/5 v k. ú. Zlechov, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05018) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
propustku, na služebném pozemku p. č. 2708/5 v k. ú. Zlechov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1276-166/2018,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.686 Kč + DPH;
5. 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. 8352/41, p. č. 8352/118, p. č. 8352/127
v k. ú. Velké Karlovice, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/481) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 481-008) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 8352/41, p. č. 8352/118, p. č. 8352/127
v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 29237505/2018,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 481-008), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 32.802 Kč +
DPH;
6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
628 v k. ú. Fryšták, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-010) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 628 v k. ú. Fryšták, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 1018-82/2015,
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- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 490-010), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.360 Kč + DPH;
7. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
15918/1 v k. ú. Hovězí, 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 mostu
(nyní evidován pod ev. č. 487-002) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 15918/1 v k. ú. Hovězí, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1896-7622/2018,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 487-002), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.045 Kč + DPH;
8. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebných pozemků p. č.
1158 v k. ú. Těšánky, p. č. 1182/4, p. č. 1183/5 v k. ú. Zdounky strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/432) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 432-016) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 1158 v k. ú. Těšánky, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 157-180/2018, a p. č. 1182/4, p. č. 1183/5
v k. ú. Zdounky, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 1113-181/2018,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 432-016), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
9. zřízení vlastníkovy služebnosti spočívající v povinnosti každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. 1903/19 k. ú. Bohuslavice u Zlína, strpět:
- zřízení a provozování kanalizace včetně kanalizačních vpustí na služebném
pozemku p. č. 1903/19 k. ú. Bohuslavice u Zlína sloužící k odkanalizovaní panujícího
pozemku p. č. 1903/1 k. ú. Bohuslavice u Zlína a na něm umístěné stavby silnice č.
II/497, v rozsahu trvalého záboru celého služebného pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
kanalizace včetně kanalizačních vpustí,
na dobu existence stavby silnice II/497;
10. udělení plné moci na základě dohody o plné moci mezi Zlínským krajem a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 000 Praha 4,
IČO 65993390 v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0667-19-P09;
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II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. až 9. 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;
III. zrušit
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.09.2018, č. 0402/Z14/18/, část
schvaluje bod č. 6;
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. 4807/1, ostatní plocha, v k. ú. Boršice u Buchlovic, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1476-453/2019,
- 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 7.600 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 pozemcích p. č. 289, p. č. 300, p. č. 336, vše ostatní plocha, v k. ú. Ludslavice,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1277-81b/2019,
- 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 7.800 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 rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 465/9, ostatní
plocha, v k. ú. Pravčice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1405-254c/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 rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 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. 289, p. č. 300, p. č. 336, vše ostatní plocha, v k. ú. Ludslavice,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1278-67b/2019,
- 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 13.800 Kč + DPH;
5. 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 2675/2, p. č. 2678/1, p. č. 2684/1, p. č. 2693/1, p. č. 2695,
zemního vedení VN v pozemcích p. č. 2684/1, p. č. 2693/1, p. č. 2695, vše ostatní
plocha, v k. ú. Zlechov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1282-58a/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 128.600 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN na
pozemku p. č. 1337/1, ostatní plocha, v k. ú. Tylovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1088-135/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
provozem, opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 15535/3, ostatní plocha, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1921-R460/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 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 pozemku p. č. st. 769/1, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2268-79/2015,
- 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 500 Kč + DPH;
9. 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. 1070, ostatní plocha,
v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
plynárenského zařízení + DPH, minimálně však 4.000 Kč + DPH;
10. 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:
- provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1124/2, p. č. 1129/5, vše
ostatní plocha, v k. ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
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11. 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 nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
p. č. 1348/1, p. č. 1348/8, p. č. 1348/9, p. č. 1348/10, p. č. 1348/11, vše ostatní
plocha, v k. ú. Bystřička I, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 655-37/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami nadzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 12.200 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace v pozemcích p. č. 545/2, p. č. 545/3, p. č. 545/12,
p. č. 545/13, p. č. 967/1, p. č. 967/60, p. č. 967/61, vše ostatní plocha, v k. ú.
Počenice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 391133/2019,
- vstup, vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.000 Kč + DPH;
13. 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 pozemku p.
č. 6474/1, ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- zvedáku Maximove Combi s příslušenstvím, inv. č. 1253, rok pořízení 2000,
pořizovací cena 198.935 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslové pračky Electrolux, inv. č. 3130025, rok pořízení 1999, pořizovací cena
100.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- výrobníku překapávané kávy a čaje, inv. č. 3130054, rok pořízení 2002, pořizovací
cena 102.440 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- sterilizátoru-Steriseal B 83-R, inv. č. 3130066, rok pořízení 2002, pořizovací cena
177.660 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO
00098639, formou fyzické likvidace, a to:
- videoprojektoru ASK Impression, inv. č. 0337_5/165, rok pořízení 2001, pořizovací
cena 284.999,4 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R20/19

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
- p. č. 1220/21, ostatní plocha, o výměře 572 m 2,
zapsaného na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína:
- p. č. 792/112, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaného na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 2623/32, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaného na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Provodov a k. ú. Provodov na Moravě:
- p. č. 1865/7, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1865/8, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Spytihněv:
- p. č. 1476/75, ostatní plocha, o výměře 144 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;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Traplice:
- p. č. 719/27, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 719/28, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
- p. č. 719/29, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 719/38, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 719/39, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 719/40, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 3105/144, ostatní plocha, o výměře 261 m 2,
- p. č. 3105/145, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3105/146, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
- p. č. 3105/147, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 3105/148, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 3105/149, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3115/1, ostatní plocha, o výměře 6935 m 2,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Traplice, č. p. 404, 687 04 Traplice, IČO
00291439;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jalubí:
- p. č. 5441/1, ostatní plocha, o výměře 4651 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Jalubí, č. p. 135, 687 05 Jalubí, IČO 00290980;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Podolí a k. ú. Podolí nad Olšavou:
- p. č. 3223/1, ostatní plocha, o výměře 5707 m2,
- p. č. 3223/37, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 3223/40, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 3223/41, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3223/42, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 3223/50, ostatní plocha, o výměře 9330 m 2,
- p. č. 3223/61, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 4002/264, orná půda, o výměře 16 m 2,
zapsaných na LV č. 984 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Míkovice nad
Olšavou:
- p. č. 902/1, ostatní plocha, o výměře 24276 m 2,
zapsaného na LV č. 885 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3848/1, ostatní plocha, o výměře 25259 m 2,
- p. č. 3848/31, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 3848/35, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 3848/45, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 5641 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
11. úseku stavby stávající silnice I/50 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, k. ú.
Míkovice nad Olšavou a k. ú. Podolí nad Olšavou v celkové délce 5,762 km, jehož
začátek je ve staničení km 2,814 (uzlový bod 2533A008) a konec ve staničení km
8,576 (od křížení se silnicí I/55 v Kunovicích po točnu v Podolí, nově úsek pomocně
označen jako silnice I/50H), 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.
0668-19-P02 až č. 0668-19-P05;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Modrá a k. ú. Modrá u Velehradu:
- p. č. 113/14, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 113/18, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Modrá, č. p. 170, 687 06 Modrá, IČO 00362344;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sazovice:
- p. č. 34/13, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Sazovice, č. p. 180, 763 01 Sazovice, IČO
00568716;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Němčí:
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- p. č. 5240/1, ostatní plocha, o výměře 2995 m2,
- p. č. 5240/2, ostatní plocha, o výměře 4914 m 2,
- p. č. 7962, ostatní plocha, o výměře 666 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Horní Němčí, č. p. 113, 687 64 Horní Němčí,
IČO 00290947;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 1753/51, orná půda, o výměře 733 m 2,
zapsaného na LV č. 4468 od Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny
Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, Hrnčířská 127/12, 779 00 Olomouc, IČO
00406171;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřička a k. ú. Bystřička II:
- p. č. 747/1, ostatní plocha, o výměře 14 455 m 2,
- p. č. 1055/5, ostatní plocha, o výměře 552 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 14719/3, ostatní plocha, o výměře 2 711 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;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 2112, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaného na LV č. 351 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lechotice:
- p. č. 1021, ostatní plocha, o výměře 141 m2,
- p. č. 1460, ostatní plocha, o výměře 141 m 2,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lechotice:
- p. č. 1026, ostatní plocha, o výměře 9 m²,
zapsaného na LV č. 321 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
- p. č. 3087/3, ostatní plocha, o výměře 250 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 75656
Prostřední Bečva, IČO 00304221;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Holešov:
- p. č. 1346/2, ostatní plocha, o výměře 603 m 2,
- p. č. 1346/3, ostatní plocha, o výměře 244 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČO
00287172;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
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- p. č. 552/17, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 589/12, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 589/13, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- p. č. 589/14, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 589/15, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 589/16, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 589/17, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 589/18, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 619/6, ostatní plocha, o výměře 853 m 2,
- p. č. 619/7, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 619/9, ostatní plocha, o výměře 14 m2,
- p. č. 619/10, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 619/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 619/12, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 619/14, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 619/15, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 619/16, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 619/17, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 619/18, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 619/32, ostatní plocha, o výměře 102 m 2,
- p. č. 619/34, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 619/35, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 619/39, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 619/43, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
- p. č. 619/44, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 619/69, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 619/71, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
- p. č. 619/72, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 619/87, ostatní plocha, o výměře 136 m 2,
- p. č. 619/88, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
- p. č. 619/91, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
- p. č. 1213/1, ostatní plocha, o výměře 262 m 2,
- p. č. 1319/2, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Sulimov, Sulimov 51, 76821 Sulimov, IČO
00287792;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rymice:
- p. č. 238/28, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 241/3, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 833/2, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rymice, Rymice 4, 76901 Rymice, IČO
00544558;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2879/148 ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2885/21, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí
137, 76861 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 4371/1, ostatní plocha, o výměře 3521 m2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Karolinka, Radniční náměstí 42, 75605
Karolinka, IČO 00303909;
27. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Janová:
- p. č. 2992/4, ostatní plocha, o výměře 637 m 2,
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- p. č. 2783/9, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2783/13, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Janová, Janová 200, 75501 Janová, IČO
00851841;
28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
- p. č. 2159/11, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2231/6, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- p. č. 2231/7, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 2231/8, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- p. č. 2231/10, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 2231/11, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 2231/14, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- p. č. 2231/16, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2231/19, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 2231/20, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 2231/21, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2231/22, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2231/23, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2231/30, ostatní plocha, o výměře 206 m2,
- p. č. 2231/36, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 2231/39, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 2231/50, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2231/56, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 2231/58, ostatní plocha, o výměře 23 m2,
- p. č. 2231/59, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2231/69, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 76871
Rajnochovice, IČO 00287661;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
- id. podíl ve výši ½ p. č. 2159/5, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaného na LV č. 1281 od obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 76871
Rajnochovice, IČO 00287661;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachova Lhota:
a)
- p. č. 1582/36, ostatní plocha, o výměře 161 m²,
- p. č. 1582/117, ostatní plocha, o výměře 47 m²,
zapsaných na LV č. 222 od ***, za cenu ve výši 10.400 Kč;
b)
- p. č. 1582/55, ostatní plocha, o výměře 44 m²,
zapsaného na LV č. 189 od ***, za cenu ve výši 2.200 Kč;
c)
- p. č. 1582/74, ostatní plocha, o výměře 83 m²,
zapsaného na LV č. 106 od ***, za cenu ve výši 4.150 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mysločovice:
a)
- p. č. 930, ostatní plocha, o výměře 430 m²,
zapsaného na LV č. 59 od ***, za cenu ve výši 21.500 Kč;
b)
- p. č. 945, ostatní plocha, o výměře 21 m²,
zapsaného na LV č. 74 od ***, za cenu ve výši 1.050 Kč;

pracoviště
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c)
- p. č. 719, ostatní plocha, o výměře 31 m²,
zapsaného na LV č. 27 od ***, za cenu ve výši 1.550 Kč;
d)
- p. č. 722, ostatní plocha, o výměře 31 m²,
zapsaného na LV č. 77 od ***, za cenu ve výši 1.550 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 357/11, ostatní plocha, o výměře 27 m²,
zapsaného na LV č. 42 od ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1578-20069/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkovice:
- p. č. 3512/7, ostatní plocha, o výměře 11 m 2, oddělený z p. č. 3512/1,
- p. č. 3512/8, ostatní plocha, o výměře 16 m 2, oddělený z p. č. 3512/1,
- p. č. 3513/7, ostatní plocha, o výměře 118 m 2, oddělený z p. č. 3513/1,
- p. č. 3513/8, ostatní plocha, o výměře 3925 m 2, oddělený z p. č. 3513/1, p. č. 3519/1
a p. č 3519/2,
- p. č. 3513/10, ostatní plocha, o výměře 78 m 2, oddělený z p. č. 3513/1,
- p. č. 3513/11, ostatní plocha, o výměře 89 m 2, oddělený z p. č. 3513/1,
- p. č. 3513/14, ostatní plocha, o výměře 86 m 2, oddělený z p. č. 3513/1,
- p. č. 3513/15, ostatní plocha, o výměře 411 m2, oddělený z p. č. 3513/1,
od Arcibiskupství Olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO
00445151, za cenu ve výši 236.700 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice:
a)
- p. č. 4108/56, orná půda, o výměře 37 m 2,
zapsaného na LV č. 305 od ***, za cenu ve výši 1.850 Kč;
b)
- p. č. 4108/57, orná půda, o výměře 72 m 2,
zapsaného na LV č. 952 od ***, za cenu ve výši 3.600 Kč;
c)
- p. č. 4108/10, orná půda, o výměře 20 m 2,
- p. č. 4108/15, orná půda, o výměře 105 m 2,
- p. č. 4108/16, orná půda, o výměře 11 m 2,
- p. č. 4108/23, orná půda, o výměře 3 m 2,
- p. č. 4108/24, orná půda, o výměře 37 m 2,
- p. č. 4108/28, orná půda, o výměře 24 m2,
- p. č. 4108/36, orná půda, o výměře 15 m 2,
- p. č. 4108/38, orná půda, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4108/46, orná půda, o výměře 27 m 2,
- p. č. 4108/54, orná půda, o výměře 50 m 2,
- p. č. 4108/58, orná půda, o výměře 42 m 2,
- p. č. 4108/71, orná půda, o výměře 151 m 2,
- p. č. 4108/74, orná půda, o výměře 64 m 2,
zapsaných na LV č. 1216 od společnosti Dolňácko, a. s., Družstevní II 520, 687 25
Hluk, IČO 25348868, za cenu ve výši 27.650 Kč;
d)
- p. č. 4108/12, orná půda, o výměře 164 m 2,
- p. č. 4108/37, orná půda, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4108/55, orná půda, o výměře 33 m 2,
- p. č. 4108/62, orná půda, o výměře 68 m 2,
- p. č. 4108/73, orná půda, o výměře 88 m 2,
- p. č. 4108/75, orná půda, o výměře 77 m 2,
- p. č. 4108/77, orná půda, o výměře 67 m 2,
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zapsaných na LV č. 772 od společnosti Ostrožsko, a. s., Ostrožská Lhota 413, 687
23 Ostrožská Lhota, IČO 25302451, za cenu ve výši 25.050 Kč;
e)
- p. č. 4108/67, orná půda, o výměře 45 m 2,
zapsaného na LV č. 428 od ***, za cenu ve výši 2.250 Kč;
6. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 2036-20032/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 957/16, travní porost o výměře 47 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
957/10,
od ***, za cenu ve výši 9.400 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4362/7, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
zapsaného na LV č. 1262 od ***, za cenu ve výši 8.200 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Perná u Valašského
Meziříčí:
a)
- p. č. 68/2, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
zapsaného na LV č. 181 od ***, za cenu ve výši 350 Kč;
b)
- p. č. 164/70, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 164/71, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 164/72, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaných na LV č. 54 od Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné,
se sídlem Lešná 35, 756 41 Lešná, IČO 00151041, za cenu ve výši 4.500 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Juřinka:
- p. č. 469/2, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 46 od ***, za cenu ve výši 650 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
- p. č. 10932/9, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 10935/3, ostatní plocha, o výměře 234 m 2,
zapsaných na LV č. 171 od ***, za cenu ve výši 27.485 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Bečva:
- p. č. 472/3, ostatní plocha, o výměře 2 321 m 2,
zapsaného na LV č. 289 od ***, za cenu ve výši 116.050 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
a)
- p. č. 1858/11, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
zapsaného na LV č. 186 od ***, za cenu ve výši 1.150 Kč;
b)
- p. č. 1858/10, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
zapsaného na LV č. 444 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem:
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- p. č. 1044/28, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaného na LV č. 424 od ***, za cenu ve výši 1.600 Kč;
14. odděleného z původního pozemku p. č. 271/1 geometrickým plánem č. 24159/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 271/17, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
od BD Consult CZ s.r.o., se sídlem Rudolfovská tř. 509/124a, 370 01 České
Budějovice, IČO 26024411, za cenu ve výši 10.610 Kč;
C. Dodatek č. 1 Darovací smlouvy D 2426/2017/EKO ze dne 19.12.2017 uzavřené
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČO 75158094 jako dárcem a Zlínským krajem jako obdarovaným, za podmínek dle
přílohy č. 0668-19-P06;
II. předat nemovité věci
- uvedené v části A. 1. - 14., 16. - 29. a B. 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;
- uvedenou v části A. 15. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod,
IČO 00055107.
III.zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0458/Z16/15 ze dne 29.04.2015 – část schvaluje, bod A. 2.
- č. 0782/Z23/16 ze dne 21.09.2016 – část schvaluje, bod A. 4.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R20/19

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. 479/11, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 479/12, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 241 pro obec a k. ú. Sazovice, do vlastnictví obce
Sazovice, č. p. 180, 763 01 Sazovice, IČO 00568716;
2. stavby silničního tělesa silnice III/05417 v úseku od mostu ev. č. 05417-4 po konec
silnice, v uzlovém staničení km 2,894 - 3,240, v délce 346 m, nacházející se na
pozemcích p. č. 5240/5, p. č. 5240/6, p. č. 7050 v k. ú. Horní Němčí, do vlastnictví
obce Horní Němčí, č. p. 160, 687 64 Horní Němčí, IČO 00290947;
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3. pozemků
- p. č. 113/11, ostatní plocha, o výměře 1560 m 2,
- p. č. 113/12, ostatní plocha, o výměře 1926 m 2,
- p. č. 113/13, ostatní plocha, o výměře 337 m 2,
- p. č. 113/15, ostatní plocha, o výměře 317 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 324 pro obec Modrá a k. ú. Modrá u Velehradu, do
vlastnictví obce Modrá, č. p. 170, 687 06 Modrá, IČO 00362344;
4. pozemků
- p. č. 1907/2, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 1907/3, ostatní plocha, o výměře 124 m 2,
- p. č. 3025/2, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- p. č. 3025/3, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1656 pro obec a k. ú. Prostřední Bečva, do vlastnictví
obce Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 75656 Prostřední Bečva, IČO
00304221;
5. pozemků
- p. č. 1329/36, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 1329/37, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 1329/38, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 1329/39, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 1329/40, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov, do vlastnictví města
Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČO 00287172;
6. pozemků
- p. č. 1329/41, ostatní plocha, o výměře 210 m 2,
- p. č. 1329/42, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 1329/44, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov do vlastnictví města
Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČO 00287172;
7. pozemků
- p. č. 619/21, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 619/33, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 619/38, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- p. č. 619/40, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 619/42, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 619/46, ostatní plocha, o výměře 137 m 2,
- p. č. 619/64, ostatní plocha, o výměře 1177 m 2,
- p. č. 619/73, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 619/85, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 619/86, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
- p. č. 619/89, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 619/90, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 619/92, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
- p. č. 1351, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 1352, ostatní plocha, o výměře 74 m2,
- p. č. 1353/2, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec a k. ú. Sulimov, do vlastnictví obce
Sulimov, Sulimov 51, 76821 Sulimov, IČO 00287792;
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8. pozemku
- p. č. 3087, ostatní plocha, o výměře 269 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10094 pro obec a k. ú. Vsetín, do
vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín, IČO 00304450;
9. pozemků
- p. č. 722/5, ostatní plocha, o výměře 375 m 2,
- p. č. 722/6, ostatní plocha, o výměře 517 m 2,
- p. č. 722/7, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 722/8, ostatní plocha, o výměře 231 m 2,
- p. č. 722/9, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 722/10, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 722/11, ostatní plocha, o výměře 397 m 2,
- p. č. 722/12, ostatní plocha, o výměře 393 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 422 pro obec a k. ú. Rymice, do vlastnictví obce
Rymice, Rymice 4, 76901 Rymice, IČO 00544558;
10. pozemků
- p. č. 2783/4, ostatní plocha, o výměře 277 m 2,
- p. č. 2783/22, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
- p. č. 2783/24, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 2783/28, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2783/29, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 2783/30, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 2783/10, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 2782/5, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 2781/2, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 2781/3, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 430 pro obec a k. ú. Janová, do vlastnictví obce
Janová, Janová 200, 75501 Janová, IČO 00851841;
11. pozemků
- p. č. 178/2, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 296/11, ostatní plocha, o výměře 626 m 2,
- p. č. 341/2, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 342/2, trvalý travní porost, o výměře 12 m 2,
- p. č. 342/3, trvalý travní porost, o výměře 11 m 2,
- p. č. 354/2, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 445/6, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 536/2, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 536/3, ostatní plocha, o výměře 158 m 2,
- p. č. 539/1, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
- p. č. 539/3, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 539/8, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 540/9, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 540/10, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 540/11, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 541/6, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 545/3, ostatní plocha, o výměře 184 m 2,
- p. č. 545/4, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 545/5, ostatní plocha, o výměře 100 m2,
- p. č. 545/12, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 545/13, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 546/1, ostatní plocha, o výměře 285 m 2,
- p. č. 547/2, ostatní plocha, o výměře 154 m 2,
- p. č. 548/2, ostatní plocha, o výměře 37 m2,
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- p. č. 551/1, ostatní plocha, o výměře 497 m 2,
- p. č. 967/60, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 967/61, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 967/62, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 967/63, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 967/64, ostatní plocha, o výměře 215 m 2,
- p. č. 967/65, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 967/66, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 967/67, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 967/68, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 967/69, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 967/70, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 967/71, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 967/72, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 967/73, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 967/74, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 967/75, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 981/68, ostatní plocha, o výměře 521 m 2,
- p. č. 981/69, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 981/70, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 1003/54, vodní plocha, o výměře 29 m 2
- p. č. 1003/56, vodní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 348 pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice, do
vlastnictví obce Počenice-Tetětice, Počenice 74, 768 33 Počenice-Tetětice, IČO
00287601;
12. pozemků
- p. č. 278, ostatní plocha, o výměře 1156 m 2,
- p. č. 284/13, ostatní plocha, o výměře 516 m 2
- p. č. 284/14, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 284/17, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 367 pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Tetětice, do
vlastnictví obce Počenice-Tetětice, Počenice 74, 768 33 Počenice-Tetětice, IČO
00287601;
13. pozemků
- p. č. 2231/27, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2231/46, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 2232, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 2234/4, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1137 pro obec a k. ú. Rajnochovice, do vlastnictví
obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 76871 Rajnochovice, IČO 00287661;
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. 1353/1, ostatní plocha, o výměře 348 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec a k. ú. Sulimov, do výlučného vlastnictví *** bytem
*** za kupní cenu ve výši 52.200 Kč;
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2. pozemku
- p. č. 1272/88, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/23 geometrickým plánem č. 31629/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ublo, do výlučného vlastnictví ***, bytem ***, za
kupní cenu ve výši 1.000 Kč.
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0459/Z16/15 ze dne 29.04.2015 – část schvaluje, bod A. 2.
- č. 0783/Z23/16 ze dne 21.09.2016 – část schvaluje, bod A. 3., druhá až jedenáctá
odrážka;
- č. 0068/Z04/17 ze dne 06.03.2017 – část schvaluje, bod A. 4., první až druhá
odrážka, čtvrtá až osmá odrážka, desátá až dvanáctá odrážka, čtrnáctá až čtyřicátá
pátá odrážka, čtyřicátá sedmá až padesátáprvní odrážka;
- č. 0068/Z04/17 ze dne 06.03.2017- část schvaluje, bod A. 5

32

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R20/19

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 o 600.000 Kč na celkovou výši
398.327.150 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0619-19-P01.

33

Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R20/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0148/2019 dle přílohy č. 0620-19-P01.

34

Doprava - Smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje veřejnou
drážní osobní dopravou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje veřejnou drážní osobní
dopravou mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 0618-19-P01.
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35

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve
vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R20/19

schvaluje
„Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví
Zlínského kraje“ uvedený v přílohách č. 0616-19-P02 a č. 0616-19-P03.

36

Veřejná zakázka "Strategické řízení a chytrá veřejná správa Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R20/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Strategické řízení a chytrá veřejná
správa Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení, rozdělené na 4 části,
dle příloh č. 0685-19-P01 až č. 0685-19-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Michal Uherek, a
náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Martina Chovancová DiS.
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro:
- Část 1: Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo
území CHKO) ve složení: Mgr. Petra Tichá, Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc,
Dis., Ing. Jaroslav Hrabec, Ing. Ivona Démuthová, a náhradníky: Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Stanislav Jaša, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Magdaléna
Šnajdarová, Bc. Pavel Šnajdara;
- Část 2: Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje ve složení ve složení:
Mgr. Petra Tichá, Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc, Dis., Ing. Libor Pecháček,
Ing. Jana Stašková, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Stanislav Jaša,
Ing. Martin Kobzáň, Bc. Jana Páleníková, Mgr. Iva Hudcová;
- Část 3: Generel dopravy Zlínského kraje ve složení ve složení: Mgr. Petra Tichá,
Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc, Dis., Ing. Pavel Kavan, Ing. Emilie Klinkovská,
a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Stanislav Jaša, Ing. Martin Kobzáň,
Ing. Zdenka Kořenková, Ing. Marta Heřkovičová;
- Část 4: Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 ve
složení: Mgr. Petra Tichá, Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc, Dis., Ing. Jana
Koldová, Mgr. Stanislav Jaša, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., RNDr. Jan
Vaněk, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Diana Pavlíčková, Mgr. Martina Šenkeříková.
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37

Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji" Program 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R20/19

schvaluje
1. Program Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok
2020 dle příloh č. 0610-19-P01 až č. 0610-19-P03;
2. změnu Projektového rámce dle přílohy č. 0610-19-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2019 dle přílohy č. 0610-19-P05.

38

Školství, kultura - projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek v souladu se Strategií rozvoje
Zlínského kraje 2009-2020, dále zajištění realizace projektu v souladu s podmínkami
programu INTERREG V-A SR-ČR (výzva INTERREG V-A/2019/11) a zajištění
finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, na projekt
"KASKLO IV"; celkový rozpočet projektu je 6.600.000 Kč, spolufinancování je ve výši
660.000 Kč, tj. 10% z celkových způsobilých výdajů Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0651-19-P01;
2. uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě číslo D/0325/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 68801 Uherský Brod IČO 14450437, na
přípravu a realizaci projektu "Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních
technologií", dle přílohy č. 0651-19-P02;
3. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě číslo D/1962/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČO 61715999,
na přípravu a realizaci akce "Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen
uměleckých řemesel", dle přílohy č. 0651-19-P03;
4. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě číslo D/2745/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín,
IČO 00559504, na přípravu a realizaci projektu „Gymnázium a Jazyková škola Zlín
– Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“, dle přílohy č.
0651-19-P04;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "KASKLO IV" příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslova škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č. 0651-19-P01;
2. Změnu č. 1 projektového rámce projektu "Společné motivační vzdělávání pro
mladé" Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0651-19-P05;
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3. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1409/150/02/18 - 02/07/19 na akci "Střední
odborná škola Luhačovice - Vybavení dílen uměleckých řemesel" - MAS, dle přílohy
č. 0651-19-P06;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0651-19-P07;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2019, dle přílohy č. 0651-19-P08;
6.
zařazení
akce
"KASKLO
IV"
příspěvkové
organizace
Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, do Střednědobého plánu akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČO 00845060, dopracovat projekt "KASKLO IV" v souladu s
projektovým rámcem, dle přílohy č. 0651-19-P01, do konečné podoby projektové
žádosti a předložit žádost o poskytnutí podpory z operačního programu Interreg VA SR-ČR včetně všech povinných příloh v termínu do 16.09.2019;
řediteli příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČO 00845060, vypracovat a předložit Radě Zlínského kraje
investiční záměr v souladu s projektovým rámcem uvedeným v příloze č. 0651-19P01 v termínu do 18.11.2019.

39

Projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje" - Opravné rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R20/19

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Opravném rozhodnutí k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 16_034/0008497-01 k projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje",
reg.
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 vydaného dne 18.07.2019 ve znění přílohy č.
0646-19-P01.

40

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji II" - dodatek č. 1 k partnerské
smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R20/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy
č. 30_18_008 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, a to se
Základní školou Vsetín, Rokytnice, 436, se sídlem Rokytnice 436, 755 01 Vsetín,
IČO 60990457, dle přílohy č. 0647-19-P01 v rámci projektu "Obědy do škol ve
Zlínském kraji II";
2. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2019, dle přílohy č. 0647-19-P02;
3. změnu projektového rámce, dle přílohy č. 0647-19-P03.
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41

Projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných ZK - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a implementaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R20/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce a implementaci řešení pro zvýšení
kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných
příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpory se
společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760
01 Zlín, IČO 46992308, dle přílohy č. 0675-19-P01.

42

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R20/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0135/2019, dle přílohy č. 0605-19-P01.

43

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 74

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 74 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování místní části Lhotka obce
Kostelany, dle přílohy č. 0606-19-P02.

44

Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R20/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2019, dle přílohy č. 0614-19-P01.
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45

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro
rok 2019, Dodatky k VPS, Dodatek k Rozhodnutí, Dodatek k Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R20/19

schvaluje
Dodatek č. 4 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a Sociálními službami Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0609-19-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 číslo: D/0271/2019/SOC
mezi Zlínským krajem a Sociálními službami města Kroměříže, příspěvková
organizace, IČO 71193430, Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 060919-P03;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 číslo: D/0274/2019/SOC
mezi Zlínským krajem a Společností podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho
1842/5, Černá Pole, Brno, dle přílohy č. 0609-19-P04;
3. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
na provoz na poskytování sociálních služeb mezi Zlínským krajem a Sociálními
službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická
1139, Uherské Hradiště, dle příloh č. 0609-19-P05 a č. 0609-19-P06;
4. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 Charitě Kroměříž, IČO
18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž pro sociální služby:









Azylové domy (identifikátor 6048242),
Domovy se zvláštním režimem (identifikátor 8438012),
Kontaktní centra (identifikátor 8959007),
Odborné sociální poradenství (identifikátor 9924394),
Odlehčovací služby (identifikátor 8906531),
Pečovatelská služba (identifikátor 2006998),
Sociální rehabilitace (identifikátor 2541897),
Terénní programy (identifikátor 1587524),

a to dle přílohy č. 0609-19-P08.
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46

Sociální služby - zvýšení kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc zajišťovaného Dětským centrem Zlín, p. o., a souhlas s nájmem bytu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R20/19

schvaluje
zvýšení kapacity "zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc", zajišťovaného
Dětským centrem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, Burešov 3675, 760
01 Zlín, IČO 00839281, z 8 lůžek na 11 lůžek, a to od 01.10.2019;
vyslovuje souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu sestávajícího z místností: pokoj, pokoj, pokoj s
kuchyňským koutem, koupelna, WC, předsíň, předsíň, sklepní kóje, s ústředním
vytápěním, plocha bytu 80,48 m 2, ve 3. nadzemním podlaží, ve Zlíně, ul. Nad
Ovčírnou IV 344, číslo bytu 327, mezi příspěvkovou organizací Dětské centrum Zlín,
IČO 00839281, a statutárním městem Zlín, IČO 00283924, za účelem přechodného
ubytování dětí, vyžadujících okamžitou pomoc, a to na dobu neurčitou s účinností
od 01.09.2019, resp. ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž
nájemné se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 79,53 Kč/m 2 započitatelné
podlahové plochy měsíčně.

47

Sociální služby - zrušení sociálně terapeutické dílny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R20/19

schvaluje
zrušení sociální služby sociálně terapeutická dílna, identifikátor 3709757,
poskytované v rámci organizační jednotky Komunitní služby pro osoby se
zdravotním postižením, začleněné do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, ke dni 31.12.2019.

48

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a pro rok
2020 - aktualizace příloh Akčního plánu pro rok 2019 a Akčního plánu 2020
včetně příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) 8. aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy
č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 dle příloh č. 0607-19-P02 a č. 060719-P03;
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b) 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020 včetně přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č.
2 "Zásobník rozvojových záměrů" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2020 dle příloh č. 0607-19-P04 až č. 0607-19-P06;
c) dodatek č. 1 k „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok
2019“ za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019 schválí
aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú, IČO
04977408, Odlehčovací služby, Odlehčovací služba PAHOP, ID 9313981 dle příloh
č. 0607-19-P22 a č. 0607-19-P25;
d) dodatek č. 1 k „Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok
2019“ za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019 schválí
aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace, IČO
71193430, Odlehčovací služby, Odlehčovací služby Chůvičky, ID 4262895 dle příloh
č. 0607-19-P27 a č. 0607-19-P29;
e) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 v hodnotě indikátorů za
podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019 schválí aktualizaci
Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele sociální služby REgo, z. s., IČO 70885605, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, R-Ego, z. s., ID
4474775 dle přílohy č. 0607-19-P13 a č. 0607-19-P15;
f) změnu poskytovatele sociální služby ze Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, ID 3709757 na Diakonie ČCE - Středisko Cesta, ID
3709757 k 31.12.2019 a převod kapacity ve výši 1,20 úvazků v přímé péči v příloze
č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2020" Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 dle příloh č. 0607-19-P05 a
č. 0607-19-P16;
schvaluje
a) dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 25300083, Sociální
rehabilitace, Horizont Kroměříž, CDZ Kroměříž, ID 4759751, dle příloh č. 0607-19P17 a č. 0607-19-P18;
b) dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Centrum seniorů Uherský Brod, ID
2893219, dle příloh č. 0607-19-P19 a č. 0607-19-P20;
c) dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú, IČO
04977408, Odlehčovací služby, Odlehčovací služba PAHOP, ID 9313981 dle příloh
č. 0607-19-P21 a č. 0607-19-P25;
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d) dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 09.09.2019
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace, IČ
71193430, Odlehčovací služby, Odlehčovací služby Chůvičky, ID 4262895 dle příloh
č. 0607-19-P26 a č. 0607-19-P29.

49

Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z
ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života
na úrovni krajů“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R20/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu
z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na
úrovni krajů“ mezi Zlínským krajem a Českou republikou - Ministerstvem práce a
sociálních věcí, IČO 00551023, dle přílohy č. 0608-19-P03.

50

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje
pro rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R20/19

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje pro rok 2019 uvedený v příloze č. 0615-19-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2019, uvedený v příloze č. 061519-P03;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2019, dle přílohy č. 0615-19-P04;
2. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k Mimořádnému
manažerskému ocenění, dle přílohy č. 0615-19-P05;
3. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 pěti
pracovníkům po 15.000 Kč vybraných k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2019, uvedených v příloze č. 0615-19-P06.

51

Školství - fondy investic, investiční příspěvek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R20/19

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2019:
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a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Valašské
Meziříčí, IČO 70238898, dle přílohy č. 0648-19-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČO 70843309, dle
přílohy č. 0648-19-P03;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO
00128198, dle přílohy č. 0648-19-P04;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČO 47934832, dle přílohy č. 0648-19-P05;
e) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČO
61716707, dle přílohy č. 0648-19-P06;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště,
IČO 46254323, dle přílohy č. 0648-19-P07;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnickáCentrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0648-19-P08;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČO
603716684, dle přílohy č. 0648-19-P09;
i) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola zdravotnická Kroměříž, IČO
00637939, dle přílohy č. 0648-19-P10;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
430.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, na Konzervátorské
pracoviště a depozitář MJVM v Otrokovicích, dle přílohy č. 0648-19-P01.

52

Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0650-19-P01 až 0650-19-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0140/2019, dle přílohy č. 0650-19-P05.

53

Podpora spolupráce škol – uzavření smluv o výpůjčce v souvislosti s
realizací projektů v rámci IKAP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce mezi
školskými příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 064519-P01 a školami jiných zřizovatelů, a to v souvislosti s realizací projektů v rámci
Implementace Krajského akčního plánu.
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54

Školství - Rozvojový program MŠMT - smlouvy se soukromými školami

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 Excelence středních škol 2018" v členění:
1. Academic School, Střední škola, s.r.o., se sídlem nám, T. G. Masaryka 1279, 760
01 Zlín, IČO 26215829, ve výši 4.318 Kč, dle přílohy č. 0662-19-P01;
2. Střední škola Kostka s.r.o., se sídlem Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, IČO
25367692, ve výši 4.318 Kč, dle přílohy č. 0662-19-P02;
3. Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., se sídlem
Zlín - Kudlov, Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO 29373883, ve výši 25.908 Kč; dle přílohy
č. 0662-19-P03.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R20/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 30.000 Kč zapsanému spolku LUHOvaný VINCENT, z.s., IČO 22831606, se
sídlem Antonína Slavíčka 267, 763 26 Luhačovice, na realizaci projektu Zvuková
mapa Luhačovic a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0652-19-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí navýšení neinvestiční účelové
dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 200.000 Kč na celkovou dotaci ve výši 1.000.000 Kč, spolku Asociace
českých filmových klubů, z. s., IČO 61387550, se sídlem Stonky 860, 686 01
Uherské Hradiště, na realizaci akce Letní filmová škola Uherské Hradiště v roce
2019 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0652-19-P02;
2. ve výši 1.000.000 Kč na celkovou dotaci ve výši 2.000.000 Kč, společnosti
FILMFEST, s.r.o., IČO 26273365, se sídlem Filmová 174, PSČ 760 01 Zlín - Kudlov
na realizaci akce 59. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
ve Zlíně 2019 a dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0652-19-P03.
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KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R20/19

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-19 Programu na podporu kulturních aktivit a akcí, o
krácení dotací ve výši 12 %;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo v členění:
1. Matice velehradská, z. s., U Lípy 302, 687 06 Velehrad, IČO 27049825
ve výši 16.200 Kč na akci:
Šroubek 2019
2. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice, Záhlinice 18, 768 24 Hulín, IČO
65270223
ve výši 30.800 Kč na akci:
HANÁCKÝ PRÁVO V ZÁHLINICÍCH
3. Dům kultury Uherský Brod - příspěvková organizace, Mariánské nám. 2187, 688
01 Uherský Brod, IČO 00227986
ve výši 17.600 Kč na akci:
Výstava betlémů
4. "Fotoklub DK Kroměříž", z. s., Prusinovského 114, Starý pivovar , IČO 22854185
ve výši 17.600 Kč na akci:
25. ročník fotobraní 2019
5. Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 04671503
ve výši 26.400 Kč na akci:
Festival Hlasy
6. Orel jednota Holešov, Palackého 519/12, 769 01 Holešov, IČO 70936455
ve výši 37.800 Kč na akci:
Společné Orelské slavnosti v Holešově
7. Jiří Strážnický, Františka Kožíka 2639, 688 01 Uherský Brod, IČO 69670145
ve výši 61.600 Kč na akci:
Uherskobrodská pouť 2019
8. OUTDOOR FILMS s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava
IČO 28614593
ve výši 52.800 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 17. ročník
9. Inspirace Zlín z. s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO 04535341
ve výši 22.000 Kč na akci:
Retrohrátky
10. Kamarádi Uherský Brod z. s., Brodská 22, Havřice, 688 01 Uherský Brod
IČO 22883878
ve výši 17.600 Kč na akci:
FAJR - Festival Ohně a Meče
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11. Kulturní Luhačovice z. s., nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČO 01875906
ve výši 61.600 Kč na akci:
Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 2019
12. Kaboo Agency s. r. o., Bartošova 219, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČO
03625630
ve výši 44.000 Kč na akci:
STETSON AND BOURBON
13. Folklorní soubor SVĚTLOVAN, z. s., Husova 684, 687 71 Bojkovice, IČO
62831682
ve výši 22.000 Kč na akci:
Setkání pod Světlovem - 6. ročník
14. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín, IČO 47972114
ve výši 44.000 Kč na akci:
26. Vsetínský jazzový festival
15. Artrium s. r. o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín, IČO 06052673
ve výši 61.600 Kč na akci:
Toulavej - Folkový festival
16. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 29234387
ve výši 61.600 Kč na akci:
Radostný čas prožíváme zas
17. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1) 110 00 Praha, IČO
65399447
ve výši 57.200 Kč na akci:
Tyfloart 2019
18. Robert Černý, Ostrava, Michálkovice, Sládečkova 331/76, 715 00
IČO 45678898
ve výši 61.600 Kč na akci:
29. Setkání kytaristů
19. Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č. ev. 38, 763 17 Lukov, IČO 49158295
ve výši 55.400 Kč na akci:
Od hradu ke hradu
20. Tradiční výrobek Slovácka, z. s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské
Hradiště
IČO 03674029
ve výši 38.000 Kč na akci:
Přehlídka Slovácko v tradici
21. PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK UHERSKÝ BROD, Mariánské nám. 2187, 688 01
Uherský Brod
IČO 48491390
ve výši 39.600 Kč na akci:
Pěvecký sbor Dvořák Uh. Brod - Vánoční koncert
22. Folklorní spolek Lipta Liptál, Liptál 83, 756 31 Liptál, IČO 26523752
ve výši 61.600 Kč na akci:
50. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
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23. Mikroregion Holešovsko, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 70265704
ve výši 52.800 Kč na akci:
Dožínky Mikroregionu Holešovsko
24. Dětský folklorní soubor Ovečky, zapsaný spolek, Nerudova 635/29, 757 01
Valašské Meziříčí
IČO 26644711
ve výši 17.600 Kč na akci:
Eště sme tu...
25. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla, IČO 70286736
ve výši 52.800 Kč na akci:
Jubilejní XX. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích
26. Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČO 25513885
ve výši 53.600 Kč na akci:
Cyklus Dechových hudeb Otrokovice 2019
27. Folklorní spolek Jasénka, Svárov 1055, 755 01 Vsetín, IČO 66184398
ve výši 61.600 Kč na akci:
Na salašu dobre je
28. Folklorní soubor Horněmčí, z. s., č.p. 108, 687 64 Horní Němčí
IČO 01307258
ve výši 15.000 Kč na akci:
Učíme se lidové tance - Tance z Uherskobrodska
29. Liselotte Rosalie Fennema, Lhotka 199, 739 47, IČO 76633179
ve výši 61.600 Kč na akci:
Mezinárodní hudební festival Božská flétna 2019
30. Zdounečanka, z. s., Nádražní 350, 768 02 Zdounky, IČO 4610130
ve výši 26.400 Kč na akci:
Listopadový koncert
31. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mirko Očadlíka, Sokolská 70,
769 01 Holešov, IČO 67029698
ve výši 24.600 Kč na akci:
Dětská Porta a Melodie 2019
32. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00368946
ve výši 50.100 Kč na akci:
MORAVSKÝ FESTIVAL POEZIE 2019
33. Rottal klub Holešov, z. s., Masarykova 628, 769 01 Holešov
IČO 22719946
ve výši 11.800 Kč na akci:
Svatohubertské slavnosti Holešovska
34. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 22818618
ve výši 60.700 Kč na akci:
MUSICA Holešov 2019 - podzimní cyklus
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35. Valašský soubor Kašava, z. s., Štefánikova 2987, 760 01 Zlín,
IČO 46311360
ve výši 61.600 Kč na akci:
87. a 88. beseda u cimbálu
36. U nás doma, o. p. s., Obecní 1596, 686 04 Kunovice
IČO 29293979
ve výši 31.400 Kč na akci:
Ave rosa - oslava zpěvnosti
37. Moravské děti, z. s., U Letiště 1155/13, 769 01 Holešov
IČO 22838996
ve výši 10.500 Kč na akci:
Moravské děti pro radost s Radostí
38. Nadace Moravské Slovácko, Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69801
IČO 28272625
ve výši 61.600 Kč na akci:
Krojové inspirace napříč Slováckem...
39. Kudlovské ateliéry o. p. s., č. p. 349, 763 02 Tečovice
IČO 02350998
ve výši 61.600 Kč na akci:
Kája Saudek - retrospektivní výstava
40. Štrajchkapela z Kněžpola, z. s., č. p. 125, 687 12 Kněžpole
IČO 22901361
ve výši 22.000 Kč na akci:
Setkání s muzikou
41. MAS Střední Vsetínsko, z. s., č. p. 242, 756 21 Kateřinice
IČO 27053458
ve výši 25.300 Kč na akci:
Podzimní ovčácké slavnosti na Santově
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0653-19P03 a č. 0653-19-P06;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na podporu
kulturních aktivit, 2. kolo, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 0653-19-P04:
1. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, Zemědělská 592,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743
ve výši 57.200 Kč na akci:
Výstava Marius Kotrba 60
2. "Jurkovičův svět, o. s.”, Pod Léštím 317, 763 26 Luhačovice,
IČO 28554949
ve výši 16.200 Kč na akci:
Dušan Sámo Jurkovič - československý architekt
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3. Filmový klub ve Vsetíně z. s., Sušilova 2076, 755 01 Vsetín,
IČO 65469542
ve výši 41.800 Kč na akci:
JE TO TAKÉ NAŠE HISTORIE - edukační audiovizuální program k 75. Výročí
Slovenského národního povstání s projekcí filmu Bílá tma.
4. Charita dětem z. s., Z. Kopala 1162, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
IČO 22760458
ve výši 30.800 Kč na akci:
Dejme šanci dětem
5. Prokoncert z. s., Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO 06147020
ve výši 61.600 Kč na akci:
GALAKONCERT s Gáborem Tarkövi
6. Spolek pro zbudování kaple v obci Loučka, č. p. 62, 763 25 Loučka
IČO 22745441
ve výši 28.300 Kč na akci:
Výstava betlémů v Loučce a výtvarná soutěž "Namaluj vánoční pohlednici"
7. Art studio motýlek z. s., Konečná 1179, 755 01 Vsetín
IČO 04245521
ve výši 10.100 Kč na akci:
Podpora a rozvoj malířského talentu
8. Jablůnka ŽIJE!, z. s., č. p. 461, 756 23 Jablůnka
IČO 04193555
ve výši 17.800 Kč na akci:
Tradiční vánoční jarmark
9. Informační centrum Velké Karlovice 299, 756 06 Velké Karlovice,
IČO 45211698
ve výši 58.100 Kč na akci:
Řemesla a výstavy v Karlovském muzeu
10. SINTON PRAHA, spol. s r. o., Pštrossova 207/1, 110 00 Praha,
IČO 16193130
ve výši 47.300 Kč na akci:
Nejkrásnější neapolské písně a melodie
11. Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné z. s., Hlavní 148, 763 10 Hvozdná
IČO 66597714
ve výši 40.400 Kč na akci:
Kulturní aktivity v rámci 110. výročí založení KDO Hvozdná;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo v členění:
1. obec Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná, IČO 01265741
ve výši 24.000 Kč na akci:
Dožínky 2019
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2. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská
625/4, 767 01 Kroměříž
IČO 29314747
ve výši 61.600 Kč na akci:
Neslýchaně zábavný večer
3. město Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16, IČO 00283916
ve výši 59.400 Kč na akci:
Den hudby Fryšták 2019
4. město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04, IČO 00567892
ve výši 47.000 Kč na akci:
Škola lidových tanců v Kunovicích 2019
5. obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09, IČO 00542229
ve výši 34.300 Kč na akci:
Než zapálíme vánoční svíce
6. obec Stupava, Stupava 47, 686 01, IČO 00362484
ve výši 36.900 Kč na akci:
Polozamomenuté umění ožívá na Chřibech
7. Tradice Bílých Karpat, z. s., č. p. 4, 687 71 Hostětín, IČO 65841638
ve výši 25.000 Kč na akci:
Jablečná slavnost
8. město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČO 00304492
ve výši 39.600 Kč na akci:
Odpoledne s dechovkou
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0653-19P03 a č. 0653-19-P06;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo z důvodu dosažení nižšího počtu bodů,
získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na
Program, dle přílohy č. 0653-19-P05:
1. Charita Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124, 756 04
IČO 48773514
ve výši 34.700 Kč na akci
Adventní koncert Charity Nový Hrozenkov
2. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 287113
ve výši 61.600 Kč na akci:
Letní alternativa 2019
3. město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČO 00291463
ve výši 61.600 Kč na akci:
Kateřinský jarmark
4. město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 291480
ve výši 8.800 Kč na akci:
Výstava velkoformátových fotografií Vladimíra Šopíka - Uherský Ostroh - jiný úhel
pohledu
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5. Středisko volného času, p. o., Sokolská 70 70, 769 01 Holešov, IČO 75088606
ve výši 44.000 Kč na akci:
ČESLO II - československé setkávání.

57

Kultura - podání žádostí p. o. o dotaci v rámci dotačního řízení MK ČR
‚‚Akviziční fond“ pro rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R20/19

souhlasí
s podáním žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR
„Akviziční fond“ pro rok 2019 ze strany příspěvkových organizací v oblasti kultury:
a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlín, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO 00094889;
b) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00092126;
c) Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574.

58

Kultura - výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1152/2019/KUL

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R20/19

schvaluje
podání výpovědi smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1152/2019/KUL, uzavřené mezi
Zlínským krajem a Bc. S*** F***, narozenou ***1994, bytem ***, 768 72 Chvalčov,
dle přílohy č. 0660-19-P01.

59

Kultura - dodatek IZ - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - pořízení nákladního
vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R20/19

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1518/090/03/19-01/07/19 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, na akci "Muzeum regionu Valašsko – pořízení nákladního vozidla“ o
celkových nákladech 840.000 Kč, dle přílohy č. 0654-19-P01.
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Kultura - dodatek ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Hvězdárna
Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 6 Zřizovací listiny Hvězdárny
Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, IČO 00098639, dle přílohy č. 0655-19P01.

61

Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - „Dušan S. Jurkovič - náš
architekt“ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí NFV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R20/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/3119/2018/KUL s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou
organizací, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle přílohy č.
0656-19-P01.

62

Kultura - ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje" v
roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R20/19

uděluje
a) ocenění "Knihovna Zlínského kraje" roku 2019, dle přílohy č. 0657-19-P02;
b) ocenění "Knihovník Zlínského kraje" roku 2019, dle přílohy č. 0657-19-P02;
c) mimořádné osobní ocenění radního Mgr. Miroslava Kašného v roce 2019, dle
přílohy č. 0657-19-P02;
schvaluje
a) poskytnutí finančních darů ve výši 10.000 Kč každé oceněné knihovně, dle přílohy
č. 0657-19-P03;
b) poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih dle
vlastního výběru, dle přílohy č. 0657-19-P03.

51/58

R20/19

63

Kultura - uznání "Lidová stavba roku Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R20/19

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve
Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví vlastníku
nemovitosti, dle přílohy č. 0659-19-P02;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníku vítězné stavby, dle příloh č.
0659-19-P02 a č. 0659-19-P03.

64

Sociální služby - dodatek ke jmenování ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R20/19

schvaluje
s účinností od 01.10.2019 změnu jmenování ***., ředitelky Centra ÁČKO,
příspěvková organizace, IČO 00851710, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0611-19P01.

65

Kultura - výsledek výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky p.
o., a jmenování ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R20/19

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ředitelky Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, p.o.,
IČO 70947422, dle přílohy č. 0661-19-P01;
jmenuje
s účinností od 01.10.2019 *** na pracovní místo ředitele Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně, p.o., IČO 70947422, dle přílohy č. 0661-19-P02;
stanovuje
s účinností od 01.10.2019 plat řediteli Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
p.o., IČO 70947422, dle přílohy č. 0661-19-P03.
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66

Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R20/19

stanovuje
s účinností od 01.09.2019 plat:
1. řediteli Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky,
IČO 61716634, dle přílohy č.0649-19-P01,
2. ředitelce Střední zdravotnické školy Kroměříž, IČO 00637939, dle přílohy č. 064919-P02.

67

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R20/19

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje *** vedoucím Odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 01.11.2019.

68

Digitální technická mapa kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R20/19

bere na vědomí
informaci o připravovaných legislativních změnách v oblasti digitálních technických
map krajů a jejich dopadech na stávající systém Jednotné digitální technické mapy
Zlínského kraje a možných dopadech do rozpočtu Zlínského kraje dle přílohy č.
0672-19-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele podávat průběžnou informaci o zajištění a
dalším vývoji financování Digitální technické mapy Zlínského kraje.

69

Veřejná zakázka "Oprava průmyslové podlahy ve 3. NP parkoviště KÚ budovy č. 11"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R20/19

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava průmyslové podlahy
ve 3. NP parkoviště KÚ – budovy č. 11", dle přílohy č. 0677-19-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele Průmyslové podlahy Plaček a. s., Pod lesem 2650, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25362836;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Průmyslové podlahy Plaček, a. s., Pod
lesem 2650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25362836, dle přílohy č. 067719-P02.

70

Veřejná zakázka „Výběr dodavatele IT techniky “

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R20/19

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Výběr dodavatele IT techniky", dle přílohy č.
0678-19-P01;
schvaluje
1. pro Část 1: Dodávka stolních počítačů (PC) výběr dodavatele VKUS-BUSTAN
s.r.o, se sídlem Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26841410;
2. pro Část 2: Dodávka monitorů výběr dodavatele AUTOCONT a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697;
3. pro Část 3: Dodávka notebooků a dokovacích stanic výběr dodavatele C SYSTEM
CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČO 27675645;
4. pro Část 4: Dodávka notebooků a dokovacích stanic výběr dodavatele C SYSTEM
CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČO 27675645;
5. uzavření smlouvy pro Část 1: Dodávka stolních počítačů (PC) s dodavatelem
VKUS-BUSTAN s.r.o, se sídlem Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek, IČO
26841410, dle přílohy č. 0678-19-P02;
6. uzavření smlouvy pro Část 2: Dodávka monitorů s dodavatelem AUTOCONT a.s.,
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 067819-P03;
7. uzavření smlouvy pro Část 3: Dodávka notebooků a dokovacích stanic s
dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 BrnoŽidenice, IČO 27675645, dle přílohy č. 0678-19-P04;
8. uzavření smlouvy pro Část 4: Dodávka notebooků a dokovacích stanic s
dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 BrnoŽidenice, IČO 27675645, dle přílohy č. 0678-19-P05.

71

Smlouva o výpůjčce serverů IBM a Hitachi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R20/19

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346,
dle přílohy č. 0676-19-P01.
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72

Dohoda o zániku závazků - PCS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R20/19

schvaluje
ukončení smlouvy uzavřené dne 13.10.2017 mezi Zlínským krajem a společností
PCS spol. s r.o., se sídlem Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČO 00571024, dle
přílohy č. 0673-19-P01.

73

Vyřazení majetku a uzavření dohody s Českou pojišťovnou a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R20/19

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
uvedeného v příloze č. 0679-19-P01, z důvodu odcizení vozidla;
schvaluje
dohodu o vzájemném vyrovnání mezi Zlínským krajem a Českou pojišťovnou a. s.,
IČO 45272956, dle přílohy č. 0679-19-P02, a Plnou moc ke všem úkonům týkajícím
se vydání a zajištění prodeje vozidla nebo jednotlivých částí vozidla Škoda Octavia
Combi RZ 5Z75744, dle přílohy č. 0679-19-P03.

74

Záměr pronájmu - pozemku p. č. 1119/2 a části pozemku p. č. 1119/24

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R20/19

schvaluje
záměr pronájmu pozemku p. č. 1119/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a části
pozemku p.č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, 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. 0680-19-P01.

75

Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
09.09.2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R20/19

schvaluje
návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
09.09.2019, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0628-19-P02.
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76

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R20/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) oslavou 95 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Halenkov pořádanou
pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Halenkov, se sídlem č.p.
373, 756 03 Halenkov, IČO 63701774;
2) výstavou "Zločiny Komunistické strany Československa 1945 - 1989" pořádanou
Vojenským spolkem rehabilitovaných Armády České republiky, se sídlem
Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, IČO 49279319;
3) happeningem "I Ty můžeš zachránit život aneb 100+1 nových dárců do ČNRDD!"
pořádaným Střední školou - Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod, se
sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816;
4) Vzpomínkovým dnem na tetičku Volkovou pořádaným Spolkem Zákopčan, se
sídlem Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO 22890670;
5) 10. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu a koncertního cyklu Musica
Holešov 2019 pořádaným spolkem MUSICA Holešov, z.s., se sídlem nám. F. X.
Richtra 190, 769 01 Holešov, IČO 22818618;
6) regionální soutěží EY Podnikatel roku 2019 Zlínského kraje pořádaným
společností Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO 26705338;
7) IV. Odbornou konferencí paliativní a hospicové péče pořádanou organizací
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., se sídlem Mariánské
náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 04977408;
8) etnografickou výstavou s názvem "Krojové inspirace napříč Slováckem" - pocta
rukodělným tvůrců pořádanou Romanou Habartovou, autorkou výstavy;
9) 7. ročníkem Dožínek Mikroregionu Holešovsko, se sídlem Masarykova 628, 769
01 Holešov, IČO 70265704;
10) připravovaným projektem Václava Kadrnky - celovečerním hraným filmem
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO realizovaným společností Sirius Films s.r.o.,
Bubenečská 282/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 02091127;
11) akcí "Všestranné zkoušky ohařů - Věžky 2019" pořádanou Mysliveckým spolkem
Troják Věžky - Zlobice, se sídlem č.p. 61, 768 33 Věžky, IČO 46998047;
12) slavnostním setkání k 75. výročí přechodu Partyzánského oddílu Jana Žižky ze
Slovenska na Moravu pořádaným Historickou skupinou 1. čs. partyzánské brigády
Jana Žižky Českého svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, 120
00 Praha – Nové Město, IČO 00442755;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad krajskou konferencí
"Paliativní péče v nemocnici Dobré umírání III." pořádanou Krajskou nemocnicí T.
Bati, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO 27661989;
c) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) Letní hudební akademií v Kroměříži pořádanou spolkem Collegium musicale z.s.,
se sídlem náměstí Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž, IČO 0656416;
2) Konferencí konzervátorů-restaurátorů 2019 pořádanou Národním muzeem v
přírodě, příspěvkovou organizací, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00098604;
d) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) happeningem "I Ty můžeš zachránit život aneb 100+1 nových dárců do ČNRDD!"
pořádaným Střední školou - Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod, se
sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816;
2) 8. Regionální výběrovou konferencí EPM v ČR pořádanou Evropským
parlamentem mládeže v ČR, z.s., se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00
Praha, IČO 69056765;
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e) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad 2. ročníkem
"Uherskohradišťské voříškiády" pořádané společností U ZVÍŘÁTEK s.r.o., se sídlem
Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město.

77

Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R20/19

schvaluje
1) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1411/100/02/18 – 02/07/19 s názvem "Domov
pro seniory Lukov p. o. – revitalizace zahrady (řešení dvorního parteru)" dle přílohy
č. 0631-19-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0149/2019 dle přílohy č. 0631-19-P02;
3) změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 6/2019/INV, dle
přílohy č. 0631-19-P03;
4) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, IČO 70891320, dle přílohy č. 0631-19-P04.

78

Dodatek ke smlouvě "Poskytování užívacích práv k produktům společnosti
Microsoft"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R20/19

schvaluje
dodatek ke smlouvě s dodavatelem DNS a. s., se sídlem City Empiria, Na Strži
1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 25146441, dle přílohy č. 0644-19-P01.

79

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám a změny v rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R20/19

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací s účinností od 01.10.2019:
1. Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO
70842884:
- výmaz školského zařízení Školní družina,
- zápis školského zařízení Školní klub s nejvyšším povoleným počtem žáků 20;
2. Základní škola při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448:
- výmaz školského zařízení Školní družina,
- zápis školského zařízení Školní klub s nejvyšším povoleným počtem žáků 40;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy při
zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO 70842884, ve znění uvedeném v příloze č.
0691-19-P01;
2. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy při dětské léčebně Luhačovice,
IČO 61716448, ve znění uvedeném v příloze č. 0691-19-P02;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše
uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 13.09.2019.

80

Veřejná zakázka "SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se zdravotním
postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky – projektová dokumentace"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R20/19

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se
zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky – projektová dokumentace", dle
přílohy č. 0636-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele JaP architects s. r. o., se sídlem Zlín, Obeciny 4377, PSČ 760
01, IČO 26283107;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem JaP architects s. r. o., se sídlem Zlín,
Obeciny 4377, PSČ 760 01, IČO 26283107, dle přílohy č. 0636-19-P02.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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