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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 20.01.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R02/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0082-20-P01.

2

Schválení odlišného postupu při nákupu upomínkových předmětů dle
směrnice o Zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R02/20

schvaluje
v souladu s čl. 9 bodem 1 směrnice SM/24 Zadávání veřejných zakázek
administrovaný krajským úřadem odlišný postup při zadávání zakázky u nákupu
upomínkových předmětů pro rok 2020 z rozpočtu ORJ 20 - Odbor Kancelář
hejtmana, dle přílohy č. 0060-20-P01.

3

Dotace na rok 2020 - ORJ 20 - podpora složek IZS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R02/20

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského kraje:
1. ve výši 150.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČO
70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na cvičení složek Integrovaného
záchranného systému Zlínského kraje, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových
lahví pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0056-20-P01,
2. ve výši 50.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČO
00426326, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, na výcvik členů humanitární jednotky
ve Zlínském kraji a na nákup materiálu pro řešení mimořádných událostí v roce 2020
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0056-20-P02,
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3. ve výši 200.000 Kč Horské službě ČR, o. p. s., IČO 27467759, se sídlem
Špindlerův Mlýn č. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, na záchrannou činnost a
poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji v roce 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0056-20-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na činnost a realizaci akcí v roce 2020 z Fondu Zlínského kraje:
1. ve výši 536.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČO 63414333,
se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 0056-20-P04,
2. ve výši 427.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČO
65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0056-20-P05,
3. ve výši 544.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČO 63701456, se
sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0056-20-P06,
4. ve výši 593.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČO 65792025, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0056-20-P07.

4

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - Stavba
roku 2019 Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R02/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 200.000 Kč
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Národní 138/10, 110 000 Praha - Nové
Město, IČO 01541641, na pořádání XVIII. ročníku soutěže "Stavba roku 2019
Zlínského kraje" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0057-20-P02.

5

Změna ve složení výboru Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí zánik funkce
členky Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje, Lucie Lompejové, s
účinností ke dni 08.01.2020.
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6

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám a záchranným stanicím volně žijících živočichů
Buchlovice a Bartošovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R02/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
a) ve výši 150.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem
č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČO 47657901, na zajištění činnosti Záchranné
stanice volně žijících handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského
kraje - stanice Bartošovice v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0048-20-P02;
b) ve výši 120.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Zemědělská výstava
Kroměříž 2020" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0048-20-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského
kraje 2020" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0048-20-P06;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49434438, na pořádání akce "TOP Víno
Slovácka 2020" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0048-20-P08;
3) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
IČO 49432931, na pořádání akce "Perla Zlínska 2020" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0048-20-P10;
4) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČO 47676515, na pořádání akce "Ovčácký den na Valašsku 2020" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0048-20-P12;
5) ve výši 300.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní
403, 687 08 Buchlovice, IČO 70967318, na zajištění činnosti Záchranné stanice
volně žijících živočichů Buchlovice v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0048-20-P14.
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7

Dotace z rozpočtu ZK 2020 pobočnému spolku KČT, oblast Valašsko - Chřiby
na turistické značení ve Zlínském kraji v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 448.600 Kč pobočnému spolku KČT, oblast
Valašsko - Chřiby, se sídlem Palackého 96, 76 361 Napajedla, IČO 70902003, na
turistické značení ve Zlínském kraji v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0069-20-P02.

8

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R02/20

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
30.11.2019, dle přílohy č. 0085-20-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.11.2019 zobrazení v trendu 2016-2019, dle příloh č. 0085-20-P02 až č.0085-20P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.11.2019, dle přílohy
č. 0085-20-P06.

9

14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R02/20

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Rozvoj základní a podporované infrastruktury cestovního ruchu (117D721);
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1600/090/01/20 na
akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra", dle přílohy č. 005520-P01;
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2. Plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0055-20P02;
3. Odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0055-20-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 954.550 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT –
rozšíření informačního centra", dle přílohy č. 0055-20-P04;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 207.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci
"14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra", dle přílohy č. 0055-20P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2020, dle přílohy č. 0055-20-P06;
souhlasí
s realizací a financováním akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního
centra“, za podmínky poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech;
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, příspěvková organizace,
Vavrečkova 7040, Zlín, IČO 72563346, předložit žádost o podporu z Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech včetně všech povinných příloh v
termínu dle výzvy;
pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s dokončením přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra".

10

Investice - aktualizace plánu přípravy investičních akcí ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R02/20

schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období dle
přílohy č. 0058-20-P01;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, se sídlem
Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0058-P02;
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b) příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO
65269616, dle přílohy č. 0058-20-P03;
c) příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, se sídlem Lazy I 3689, 760 01 Zlín,
IČO 61716723, dle přílohy č. 0058-20-P04;
d) příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, dle přílohy č. 0058-20-P05;
e) příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, se
sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č. 005820-P06;
f) příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, se
sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 005820-P07;
h) příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832; dle přílohy č. 0058-20-P08;
i) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Valašské Klobouky, se sídlem
Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 0046311149; dle přílohy č. 005820-P09;
j) příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál 91, 756 31 Liptál,
IČO 70238499; dle přílohy č. 0058-20-P10;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020:
a) ve výši 100.000 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na zpracování projektové
dokumentace akce „14|15 BI – stavební úpravy 5. NP budovy 15“, dle přílohy č.
0058-20-P11;
b) ve výši 250.000 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na zpracování projektové
dokumentace akce „14|15 BI – úprava vstupu do výstavních prostor budovy 14“, dle
přílohy č. 0058-20-P12;
c) ve výši 800.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se sídlem
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na zpracování projektové
dokumentace akce „Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín – obnova
zámeckého parku“, dle přílohy č. 0058-20-P13;
d) ve výši 400.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01
Kroměříž, IČO 65269616, na zpracování projektové dokumentace akce „VOŠPS a
SPgŠ Kroměříž – metodické centrum“, dle přílohy č. 0058-20-P14;
e) ve výši 2.200.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na
zpracování projektové dokumentace akce „SŠHS Kroměříž – rekonstrukce budovy
A“, dle přílohy č. 0058-20-P15;
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f) ve výši 900.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, na
zpracování projektové dokumentace akce „ZZS ZK – rozšíření výjezdové základny
Uherské Hradiště“, dle přílohy č. 0058-20-P16;
4. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2019 a navyšuje o částku 600.000 Kč na celkovou částku 1.000.000 Kč
pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, na zpracování projektové dokumentace akce „Muzeum
regionu Valašsko – kostel Nejsvětější trojice ve Valašském Meziříčí – rozvoj areálu
II. etapa“, dle přílohy č. 0058-20-P17;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2019 a navyšuje o částku 100.000 Kč na celkovou částku
500.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště Kelč, se sídlem Kelč č. p.
1, 756 43 Kelč, IČO 00843318, na zpracování projektové dokumentace akce „OU
Kelč – odstranění havarijního stavu budovy“, dle přílohy č. 0058-20-P18;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0010/2020, dle přílohy č. 0058-20-P19;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0699/R23/19 ze dne 30.09.2019 - část schvaluje,
bod 5 písm. r), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí účelového
příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši 60.000 Kč
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139,
686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, na zpracování projektové dokumentace
akce „DZP Medlovice - oprava vnitřní kanalizace", dle přílohy č. 0758-19-P45;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí a oprav, před schválením
investičních záměrů, a tím se zahájením realizace investičních akcí nebo oprav:
1) „14|15 BI - stavební úpravy 5. NP budovy 15“;
2) „14|15 BI - úprava vstupu do výstavních prostor budovy 14“;
3) „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“;
4) „SŠHS Kroměříž - rekonstrukce budovy A“;
5) „SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1“;
6) „ZUŠ Valašské Klobouky - rekonstrukce a přístavba budovy“;
7) „DD Liptál - rekonstrukce hřiště v areálu“;
8) „DS Napajedla - rekonstrukce komunikačního systému sestra-klient“;
9) „SSL Vsetín - rekonstrukce a přístavba budovy DS Liptál“;
10) „ZZS ZK - rozšíření výjezdové základny Uherské Hradiště“;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí:
1) „14|15 BI – stavební úpravy 5. NP budovy 15“ příspěvkovou organizaci 14|15
Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
2) „14|15 BI - úpravy vstupu do výstavních prostor budovy 14“ příspěvkovou
organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346;
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“ příspěvkovou organizaci Vyšší
odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se
sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616;
4) „SŠHS Kroměříž – rekonstrukce budovy A“ příspěvkovou organizaci Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČO
47934832;
5) „SPŠP-COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1“ Odbor investic Krajského
úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín;
6) „ZUŠ Valašské Klobouky - “ Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje, tř.
T. Bati 21, 761 90 Zlín;
7) „DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu“ příspěvkovou organizaci Dětský domov
Liptál, se sídlem Liptál 91; 756 31 Liptál, IČO 70238499;
8) „DS Napajedla – rekonstrukce komunikačního systému sestra-klient“
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Napajedla, se sídlem Husova 1165, 763
61 Napajedla, IČO 70850976;
9) „SSL Vsetín – rekonstrukce a přístavba budovy DS Liptál“ Odbor investic
Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín;
10) „ZZS ZK – rozšíření výjezdové základny Uherské Hradiště“ příspěvkovou
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p. o., se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137.

11

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu
14 - stavba"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.12.2019 č. 0937/R29/19 - část schvaluje,
body 1, 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila:
1. výběr dodavatele PSG Construction a. s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02
Otrokovice, IČO 05042020;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem PSG Construction a. s., se sídlem
Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO 05042020, dle příloh č. 1033-19-P03 a
č. 1033-19-P04;
jmenuje
novou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor Pecháček,
Ing. František Mikeštík, Pavel Mitáš, Mgr. Petra Tichá, DiS., Bc. Jitka Chobotová, a
náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Petr Burša, Ing. Boris Vrbka, Ing. Eva
Dostálková, Ing. Hana Zarembová.
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/20

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínský krajem a Letecko
modelářským klubem "Čmelák" p.s., IČO 67025889, se sídlem Masarykova 653/15,
769 01 Holešov, dle příloh č. 0079-20-P01 a č. 0079-20-P02.

13

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/20

schvaluje
záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech součástí
a příslušenství, a to pozemků:
- p.č. 504, ostatní plocha, o výměře 43 229 m 2,
- p.č. 512, orná půda, o výměře 5 713 m 2 ,
- p.č. 513, ostatní plocha, o výměře 2 774 m 2,
všechny zapsány na listu vlastnictví č. 339 v k.ú. a obci Zahnašovice,
dle situace v příloze č. 0080-20-P01.

14

Individuální dotace Povodí Moravy, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace státnímu
podniku Povodí Moravy, IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
ve výši 868.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu: "Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření - stokové sítě
v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace)" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0076-20-P02.

15

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 500.000 Kč Krajské hospodářské komoře Zlínského
kraje, IČO 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

na Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Rusko, Ukrajina a SNS
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0077-20P02.

16

Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/20

bere na vědomí
Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, dle přílohy č. 0081-20-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje projednat Strategii rozvoje Zlínského
kraje do roku 2030, dle přílohy č. 0081-20-P03 v relevantních výborech
Zastupitelstva Zlínského kraje a předložit ke schválení na zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje dne 20.04.2020.

17

Deklarace zájmu o využití výsledků projektu "Systém hodnocení a
srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/20

souhlasí
s textem Deklarace zájmu o využití výsledků projektu "Systém hodnocení a
srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi", dle přílohy
č. 0075-20-P01.

18

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - navýšení dotace na osobní náklady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/2371/2019/STR uzavřené mezi Zlínským krajem a
Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČO 27673286, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení neinvestiční části dotace o
částku 1.495.000 Kč na celkovou částku 27.905.000 Kč, dle přílohy č. 0064-20-P02.
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Udržitelný rozvoj - dotační projekt "FOOD HUB"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/20

schvaluje
projektový rámec projektu "Project CITA - Cities for partipatory agri-food planning
and systems through a comprehensive FOOD HUB framework able to develop and
consolidate SFSC between production and consumption in urban and peri-urban
areas (FOOD HUB)", dle přílohy č. 0050-20-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Project CITA Cities for partipatory agri-food planning and systems through a comprehensive
FOOD HUB framework able to develop and consolidate SFSC between production
and consumption in urban and peri-urban areas (FOOD HUB)", dle přílohy č. 005020-P01, do konečné podoby žádosti o podporu na projekt z programu Horizont 2020
- rámcový program pro výzkum a inovace EU (H2020) včetně všech povinných příloh
v termínu dle výzvy;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
programu Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace EU (H2020) na
projekt "Project CITA - Cities for partipatory agri-food planning and systems through
a comprehensive FOOD HUB framework able to develop and consolidate SFSC
between production and consumption in urban and peri-urban areas (FOOD HUB)",
v termínu dle výzvy.

20

RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s
přechodem na vysílací standard DVB-T2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/20

schvaluje
program RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle přílohy č. 0052-20-P01,
jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí finanční podpory a její přílohy a
to dle přílohy č. 0052-20-P02.
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Sociální služby - dotační projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb
ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/20

schvaluje
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917:
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020, dle přílohy č. 0053-20-P01;
2. odpisový plán na rok 2020, dle přílohy č. 0053-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2020, dle přílohy č. 0053-20-P03;
4. poskytnutí investičních příspěvků na rok 2020 na přípravu a realizaci jejich akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ v celkové výši 417.270 Kč,
dle přílohy č. 0053-20-P04;
b) „SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín
- Příluky“ v celkové výši 1.573.590 Kč, dle přílohy č. 0053-20-P05;
c) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 176.590
Kč, dle přílohy č. 0053-20-P06;
d) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši
201.440 Kč, dle přílohy č. 0053-20-P07;
5. poskytnutí účelových příspěvků na provoz v roce 2020 na přípravu a realizaci
jejich akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ v celkové výši 883.000 Kč,
dle přílohy č. 0053-20-P08;
b) „SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín
- Příluky“ v celkové výši 30.000 Kč, dle přílohy č. 0053-20-P09;
c) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 30.000
Kč, dle přílohy č. 0053-20-P10;
d) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši 30.000
Kč, dle přílohy č. 0053-20-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci pro
příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením se
sídlem Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták, IČO 70850917, na přípravu a realizaci akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Denní stacionář, Broučkova, Zlín“ v celkové výši 6.056.000 Kč,
dle přílohy č. 0053-20-P12;
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 359.000
Kč, dle přílohy č. 0053-20-P13;
c) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši
395.000Kč, dle přílohy č. 0053-20-P14.

22

Kultura - dotační projekt

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/20

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38,767 11
Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 0065-20-P01 a č. 0065-20-P02;
2. odpisový plán na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska,
příspěvková organizace, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, dle
přílohy č. 0065-20-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0006/2020, dle přílohy č. 0065-20-P04;
4. zvýšení investičního příspěvku v roce 2020 o 1.611.183 Kč, z původní celkové
částky 3.823.000 Kč nově na celkovou částku 5.434.183 Kč pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČO
00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích", dle přílohy č. 0065-20-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Muzeum Kroměřížska, se
sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na realizaci akce
"Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích", dle
přílohy č. 0065-20-P06.

23

Zapojení volných prostředků rozpočtu ZK z roku 2019 do rozpočtu roku 2020
- rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0008/2020, dle přílohy č. 0074-20-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2020, dle
přílohy č. 0074-20-P02.
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

24

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
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.
8379/1 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 služebném pozemku p. č. 8379/1 v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 2948-7507/2018,
- 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. 481-008), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.705 Kč + DPH;
II. předat nemovitou věc (zřizovanou služebnost):
uvedenou v části I. 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;
schvaluje
1. 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. 977/12, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, 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 200 Kč + DPH/bm
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, minimálně však 3.000 Kč + DPH;
2. 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 VN včetně
3 ks rozvaděčů RM6 a včetně telekomunikační sítě, vše na pozemku p. č. 2602/11,
ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
provozem, opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN
včetně 3 ks rozvaděčů RM6 a včetně telekomunikační sítě, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 2675/2, p. č. 2678/1, p. č. 2684/1, p. č. 2693/1, zemního vedení
VN v pozemcích p. č. 2684/1, p. č. 2693/1, 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 117.400 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. 2695/1, p. č. 2695/2, p. č. 2695/3, zemního vedení VN v
pozemku p. č. 2695/3, ostatní plocha, v k. ú. Zlechov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1291-58/2019,
- 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 9.000 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN včetně uzemnění vše na pozemku p. č. 3662, ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2404-887b/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního VN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. 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 nadzemního vedení
VN na pozemku p. č. 593, ostatní plocha, v k. ú. Tučapy u Holešova, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1213-800b/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 8230/5, ostatní plocha, v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2949R987/2018,
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 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. 1246, ostatní plocha,
v k. ú. Cvrčovice u Zdounek, 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 100 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.08.2019, č. 0588/R20/19 - část schvaluje,
bod č. 5.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 730/3, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
- p. č. 730/14, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město:
- p. č. 193/21, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 193/22, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Nové Město:
- p. č. 1993/2, ostatní plocha, o výměře 45m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15535/31, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 15940/13, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
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pracoviště

R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaných na LV č. 10001 od obce Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČO
00303801;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
- p. č. 15538/17, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 15637/49, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 15637/48, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 15637/50, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 15637/52, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 15637/54, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 15637/56, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 15637/59, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 15637/61, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Huslenky, Huslenky 494, 756 02 Huslenky, IČO
00303828;
6. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 702-376/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Nové Město:
- p. č. 2023/98, ostatní plocha, o výměře 35m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2023/1,
od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- p. č. 6291/1, ostatní plocha, o výměře 662 m 2,
- p. č. 6292/1, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 6293/1, ostatní plocha, o výměře 5398 m 2,
- p. č. 6296/16, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 6296/44, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 6296/101, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 6296/109, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 6296/189, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 6327/68, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Šumice, č. p. 400, 687 31 Šumice, IČO
00291404;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlechov:
- p. č. 2327/15, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 2333/8, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 2339/6, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 2700/3, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zlechov, č. p. 540, 687 10 Zlechov, IČO
00291609;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 10918/2, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 10918/3, ostatní plocha, o výměře 195 m 2,
- p. č. 10919/2, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
Uherský Brod, IČO 00291463;
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukov a k. ú. Lukov u Zlína:
- p. č. 1485/18, ostatní plocha, o výměře 111 m²,
zapsaného na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
B. úplatným převodem pozemku
vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4362/5, ostatní plocha, o výměře 73 m²,
zapsaného na LV č. 3346 od ***, za cenu ve výši 18.250 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. 1. - 5., 7. - 10. 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.
- uvedené v části A. 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Odborné učiliště Kelč, příspěvková organizace, č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318,
a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0680/Z23/19 ze dne 18.11.2019 – část schvaluje, bod A. 12.;
- č. 0680/Z23/19 ze dne 18.11.2019 – část schvaluje, bod A. 5, druhá odrážka.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/20

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. 68/4, ostatní plocha, o výměře 187 m 2,
- p. č. 68/5, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 68/6, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 68/7, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 279/2, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 279/3, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 125 pro obec Němčice a k. ú. Němčice u Holešova, do
vlastnictví obce Němčice, Němčice 68, Němčice, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO
00544604;
2. pozemků
- p. č. 675/22, ostatní plocha, o výměře 22 m2, oddělený z původních pozemků p. č.
675/22 a pozemku p. č. 677/1,
- p. č. 675/78, ostatní plocha, o výměře 181 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 675/1,
- p. č. 675/80, ostatní plocha, o výměře 66 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
675/1,
geometrickým plánem č. 293-1003/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice, do
vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 75643 Kelč, IČO 00303925;
3. pozemků
- p. č. 15535/23, ostatní plocha, o výměře 286 m 2,
- p. č. 15535/26, ostatní plocha, o výměře 212 m 2,
- p. č. 15535/27, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 15535/28, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 15535/29, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 15535/30, ostatní plocha, o výměře 3m 2,
- p. č. 15535/33, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 15535/34, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 15535/35, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 15535/38, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 15535/39, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 15538/10, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
- p. č. 15538/13, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 15538/16, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 15538/20, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 15538/26, ostatní plocha, o výměře 193 m2,
- p. č. 15538/28, ostatní plocha, o výměře 176 m 2,
- p. č. 15538/30, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do vlastnictví obce Hovězí, Hovězí
2, 75601 Hovězí, IČO 00303801;
4. pozemků
- p. č. 1848/4, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
- p. č. 4441/11, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 4441/12, ostatní plocha, o výměře 1053 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 890 pro obec a k. ú. Karolinka, do vlastnictví města Karolinka,
Radniční náměstí 42, 75605 Karolinka, IČO 00303909;
5. pozemku
- p. č. 1537/6, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 637 pro obec a k. ú. Pravčice, do vlastnictví obce Pravčice,
Pravčice 46, Pravčice, 76824 Hulín, IČO 00544566;
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R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731 v úseku od uzlového bodu 2514A038 po
uzlový bod 2514A168, v délce 0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky
se silnicí I. třídy č. 57 po konec silnice), nacházející se na pozemcích p. č. 741/20,
p. č. 485/5, p. č. 485/2, p. č. 759/2, vše ostatní plocha, pro obec Bystřička a k. ú.
Bystřička II, do vlastnictví obce Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička, IČO
00303739;
7. pozemků
- p. č. 15637/46, ostatní plocha, o výměře 247 m 2,
- p. č. 15637/47, ostatní plocha, o výměře 222 m 2,
- p. č. 15637/13, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
- p. č. 15637/42, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 15637/53, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 15637/55, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 15637/57, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 15637/60, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2239 pro obec a k. ú. Huslenky, do vlastnictví obce
Huslenky, Huslenky 494, 756 02 Huslenky, IČO 00303828;
8. pozemků
- p. č. 620/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 625/10, ostatní plocha, o výměře 130 m 2,
- p. č. 625/11, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 625/12, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 625/13, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 543 pro obec Přílepy a k. ú. Přílepy u Holešova, do
vlastnictví obce Přílepy, Přílepy 4, Přílepy, 76901 Holešov, IČO 00544531;
9. pozemků
- p. č. 2151/13, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 2151/15, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 995 pro obec a k. ú. Krhová, do vlastnictví obce Krhová, Bří
Podmolů 441, 75663 Krhová, IČO 01265750;
10. pozemku
- p. č. 2219, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. st. 1 geometrickým plánem č. 6881005/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město, do vlastnictví města
Kelč, Kelč 5, 75643 Kelč, IČO 00303925;
11. pozemků
- p. č. 6296/216, ostatní plocha, o výměře 255 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 6296/5,
- p. č. 6296/217, ostatní plocha, o výměře 241 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 6296/5 a p. č. 6296/7,
geometrickým plánem č. 885-381/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u
Uherského Brodu, do vlastnictví obce Šumice, č. p. 400, 687 31 Šumice, IČO
00291404;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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12. pozemků
- p. č. 2675/7, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
- p. č. 2675/8, ostatní plocha, o výměře 834 m 2,
- p. č. 2675/9, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
- p. č. 2675/10, ostatní plocha, o výměře 791 m 2,
- p. č. 2684/27, ostatní plocha, o výměře 1079 m 2,
- p. č. 2684/28, ostatní plocha, o výměře 853 m 2,
- p. č. 2693/11, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 2695/2, ostatní plocha, o výměře 241 m 2,
- p. č. 2695/3, ostatní plocha, o výměře 241 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1470 pro obec a k. ú. Zlechov, do vlastnictví obce
Zlechov, č. p. 540, 687 10 Zlechov, IČO 00291609;
13. pozemků
- p. č. 2678/30, ostatní plocha, o výměře 544 m 2,
- p. č. 2678/31, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
- p. č. 2678/32, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 2678/33, ostatní plocha, o výměře 367 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2678/2 geometrickým plánem č. 122433/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlechov, do vlastnictví obce Zlechov, č. p. 540,
687 10 Zlechov, IČO 00291609;
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. pozemků
- p. č. 1302/60, vodní plocha, o výměře 89 m 2,
- p. č. 1302/61, vodní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 1302/62, vodní plocha, o výměře 2 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 175 pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště,
do výlučného vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO 42196451, za kupní cenu ve výši 3.060 Kč;
2. pozemku
- p. č. 15528/27, ostatní plocha, o výměře 130 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 15528/27 geometrickým plánem č. 1809113/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí, do výlučného vlastnictví ***, bytem ***, za
kupní cenu ve výši 6.500 Kč;
3. pozemků
- p. č. st. 131/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 358 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 224,
- p. č. 281, ostatní plocha o výměře 689 m2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

vše zapsáno v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1013 pro obec a k. ú. Liptál, do
výlučného vlastnictví obce Liptál, se sídlem Liptál 331, 756 31 Liptál, IČ 00304051,
za kupní cenu 1.515.000 Kč a za podmínek dle přílohy č. 0073-20-P10 s tím, že je
obec Liptál povinna ode dne nabytí vlastnických práv k výše uvedeným nemovitým
věcem po dobu nejméně 15 let účelově využít tyto nemovité věci k provozování
školského zařízení a nepřevést předmětné nemovité věci po dobu nejméně 20 let
na třetí osobu.
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Kultura - plán tvorby a použití fondu investic a odpisový plán na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/20

souhlasí
1. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, na rok 2020, dle přílohy č. 0066-20-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
IČO 00089982, na rok 2020, dle přílohy č. 0066-20-P02.
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Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouvy o poskytnutí
neinvestiční a investiční dotace na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
1) účelové neinvestiční dotace ve výši 16.503.000 Kč společnosti Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín,
IČO 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0054-20-P01;
2) účelové investiční dotace ve výši 700.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO
27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
0054-20-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
zkráceným postupem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje na návrh oprávněného investora Povodí Moravy
s.p., dle přílohy č. 0078-20-P02 a jejím obsahu dle přílohy č. 0078-20-P03,
zkráceným postupem, ve věci vodního díla Vlachovice.
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Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2020 včetně příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 10.02.2020 schválit 4. aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně přílohy č. 1 „Základní
síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů
Akčního plánu 2020“ a 12. aktualizaci přílohy č. 3 „Dočasná síť Akčního plánu 2020“
dle příloh č. 0051-20-P02 až č. 0051-20-P05;
schvaluje
dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10.02.2020
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, MOZAIKA, ID 7370148, dle příloh č. 0051-20-P11 a č.
0051-20-P12.
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KULTURA - Rámec programu KUL03-20 Program na podporu stavební
obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu KUL03-20 Program na
podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního
významu, dle přílohy č. 0068-20-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0009/2020, dle přílohy č. 0068-20-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/20

stanovuje
s účinností od 01.02.2020 plat ředitelce 14|15 Baťova institutu, p.o., IČO 72563346,
dle přílohy č. 0067-20-P01.
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Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytování odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od 01.03.2020, dle přílohy č. 0059-20-P01.
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Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/20

předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 28.02.2020, následujícím subjektům:
1. Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 3675, 760 01
Zlín, IČO 00839281, dle přílohy č. 0084-20-P01;
2. SŠ COPT Uherský Brod, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO
15527816, dle přílohy č. 0084-20-P02.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) akcí XVIII. Valašské setkání 2020 ve Fryštáku pořádanou spolkem Fryštácká
Javořina z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, IČO 68688181;
2) slavnostním galakoncertem ke 140. výročí narození věhlasného primáše
Antonína Matalíka pořádaným spolkem Cimbálová muzika POLAJKA z. s., se sídlem
Hálkova 660, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 70891290;
3) 14. ročníkem prezentační a vzdělávací akce s názvem "Ovčácký den na
Valašsku" pořádaným Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČO 47676515;
24/27

R02/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4) 11. ročníkem veřejně sportovně-charitativní cyklotour Na kole dětem pořádaným
nadací NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, se sídlem Na Hrázi 244,
Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 29235715;
5) 7. ročníkem slavnostního společenského večera s názvem "ČESKOSLOVENSKÝ PLES 2020 pořádaným společností ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s. r.
o., se sídlem Betlémská 1054/8, Staré Město, 110 00 Praha 1;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje nad:
1) projektem CooLOBĚŽKA UP realizovaným spolkem Čení koně, z. s., se sídlem
Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO 22724389;
2) cyklistickým projektem Metrostav Handy Cyklo Maraton realizovaným spolkem
Cesta za snem, z. s., se sídlem José Martího 31, 160 00 Praha 6, IČO 22712950;
c) záštitu Ing. Jiřího Sukopa, statutárního náměstka hejtmana, nad 13. ročníkem
Zlínského očního festivalu pořádaným společností GEMINI oční klinika a. s., se
sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČO 26906295.
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Památník státní návštěvy, individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace ve
výši 500.000 Kč, maximálně však 42 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu: "Památník státní návštěvy Jana Pavla II. 22.4.1990" obci Tupesy, IČO
00542393, 687 07 Tupesy 135, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0070-20-P02.

38

Projekt "14|15 BAŤŮV INSTITUT - INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH
SYSTÉMŮ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/20

bere na vědomí
121. výzvu Ministerstva životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí,
v prioritní ose 5: Energetické úspory, ve Specifickém cíli 5.1 Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, dle přílohy
č. 0049-20-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE
FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ", dle přílohy č. 0049-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0011/2020, dle přílohy č. 0049-20-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020,
příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, na přípravu akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE
FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ", dle přílohy č. 0049-20-P04;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. zařazení projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH
SYSTÉMŮ" do Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0049-20-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO 72563346; výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH
SYSTÉMŮ";
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "14|15 BAŤŮV
INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ", a to do 30 dnů od
schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva Životního prostředí;
2. ředitelce příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, p. o., se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 7256334, ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s. Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 27688313, zajistit dopracování
projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ"
do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace včetně všech povinných příloh v
termínu dle výzvy č. 121. Ministerstva životního prostředí k podávání žádosti o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí;
3. ředitelce příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, p. o., se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 7256334, ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského
kraje, o. p. s., třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 27688313, zajistit předložení
žádosti o poskytnutí dotace na projekt "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE
FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ" v termínu dle výzvy č. 121. Ministerstva životního
prostředí k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí;
souhlasí
s realizací projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH
SYSTÉMŮ" příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut, p. o., se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, a zachováním a udržováním výstupů
projektu minimálně po dobu jeho udržitelnosti.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Národní investiční plán 2020-2050 - informace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/20

bere na vědomí
informace o Národním investičním plánu České republiky 2020-2050 se zaměřením
na akce ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0061-20-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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