R08/20
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 8. zasedání dne 30.03.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R08/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0238-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1) usnesení č. 0181/R06/20 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá ředitelce
příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dopracovat a podat projekt
"Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy V" v souladu s
aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky
2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci
v termínu do 31.03.2020;“ - na termín plnění 06.04.2020;
2) usnesení č. 0181/R06/20 - bod 5 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 5. řediteli
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dopracovat a podat projekt "SOU
Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" v souladu s
aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky
2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci
v termínu do 31.03.2020;“ - na termín plnění 06.04.2020.

2

Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R08/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0056/2020, dle přílohy č. 0313-20-P01.
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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.

3

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup nové požární techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R08/20

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 obcím uvedeným v příloze č. 026120-P01 na nákup nové požární techniky a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi
dle příloh č. 0261-20-P01 a č. 0261-20-P02.

4

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat Zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2019, dle přílohy č. 0270-20-P01.

5

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R08/20

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Krajské nemocnici T. Bati a. s., dle
přílohy č. 0267-20-P01.

6

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Jakuba Bednárka, bytem ***
2. Ing. Dagmar Butnikošarovskou, bytem ***
3. Ing. Milana Kadlece, bytem ***
4. Svatavu Nováčkovou, bytem ***
5. Bc. Josefa Šťastného, bytem ***
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7

Změna ve složení výboru Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R08/20

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
člena Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Martina Dulavy, Ph.D.,
s účinností ke dni 31.01.2020.

8

Zahraniční pracovní cesta do Gruzie - zrušení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R08/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.03.2020 č. 0161/R06/20, kterým Rada
Zlínského kraje schválila zahraniční pracovní cesta do Gruzie ve dnech 2. - 5. května
2020, a to služebním vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad panu
Jiřímu Čunkovi, hejtmanovi ZK, a paní Bc. Ing. Vladimíře Horáčkové z odboru
Kanceláře hejtmana.

9

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R08/20

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
31.12.2019, dle přílohy č. 0268-20-P01;
2) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem pro rok 2020 k
31.01.2020, dle přílohy č. 0268-20-P02;
3) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
31.01.2020 zobrazení v trendu 2018-2020, dle příloh č. 0268-20-P03 až č. 0268-20P06;
4) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.12.2019 dle přílohy
č. 0268-20-P07.

3/57

R08/20
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10

Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj
zdravotnických služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R08/20

bere na vědomí
Integrovanou strategickou koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických
služeb ve Zlínském kraji dle příloh č. 0257-20-P01 až č. 0257-20-P03.

11

Veřejná zakázka "Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R08/20

bere na vědomí
protokoly o společném jednání komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Objekt horního zámku Zborovice –
oprava výtahu", dle přílohy č. 0264-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele TASTE ONE s. r. o., se sídlem Podolská 1140/3, 147 00 Praha
4 - Podolí, IČO 01957465;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem TASTE ONE s. r. o., se sídlem Podolská
1140/3, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO 01957465, dle přílohy č. 0265-20-P02.

12

Kultura - investiční akce - Hrad Malenovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R08/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1614/090/02/20 na
akci "Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví",
dle přílohy č. 0258-20-P01;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1482/090/11/18 - 03/02/20 na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Hrad Malenovice - oprava střechy, oken a elektroinstalace", dle přílohy č. 0258-20P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., IČO 00089982, dle přílohy č. 025820-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0064/2020, dle přílohy č. 0258-20-P04;
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5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 51.425 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., IČO
00089982, na realizaci akce "Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní
využití kulturního dědictví", dle přílohy č. 0258-20-P05;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 51.425 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2020 příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 089982, na realizaci akce "Hrad Malenovice revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví", dle přílohy č. 0258-20P06.
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČO 00089982, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících
s dokončením projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví";
ukládá
1. řediteli Muzea jihovýchodní Moravy Zlín, příspěvková organizace, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, zajistit dopracování projektu "Hrad Malenovice revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví" v souladu se
schváleným investičním záměrem č. 1614/090/02/20 (viz příloha č. 0258-20-P01) do
konečné podoby žádosti o grant z Programu Kultura Fondů EHP 2014-2021, výzva
CH1 Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví (viz příloha č. 0258-20P07), včetně povinných příloh, v termínu dle podmínek výzvy.
2. řediteli Muzea jihovýchodní Moravy Zlín, příspěvková organizace, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, předložit žádost o grant na projekt "Hrad
Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví" včetně
povinných příloh v souladu s podmínkami výzvy CH1 – Revitalizace movitého a
nemovitého kulturního dědictví (viz příloha č. 0258-20-P07) v termínu dle podmínek
výzvy.
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vyřazení části neupotřebitelného nemovitého
majetku ve vlastnictví Zlínského kraje spočívající v odstranění stavby, na parcelním
čísle 358/1 budova bez č.p./č.ev., objekt občanské vybavenosti, zapsané v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 238 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk.

13

Školství a zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R08/20

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1547/150/05/19 – 02/02/20 na akci "Obchodní
akademie Kroměříž – úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest", dle
přílohy č. 0263-20-P01;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1501/150/02/19 – 02/03/20 na akci "Základní
škola a Mateřská škola Kroměříž – rekonstrukce budov B a C", dle přílohy č. 026320-P02;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, ul. Obvodová 3503/7, 767
11 Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0263-20-P03;
b) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury,
ul. Františka Vančury 3695/2, 76701 Kroměříž, IČO 47935928, dle přílohy č. 026320-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 13.363.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2020 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, třída
Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, na realizaci akce SPŠ Zlín rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa", dle přílohy č. 0263-20-P05;
4. navýšení investičního příspěvku o částku 755.000 Kč na celkovou částku
3.129.000 Kč a navýšení účelového příspěvku na provoz o částku 165.000 Kč na
celkovou částku 747.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 pro
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Kroměříž se sídlem ul. Obvodová
3503/7, 767 11 Kroměříž, IČO 63458730, na realizaci akce "Obchodní akademie
Kroměříž – úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest", dle přílohy č.
0263-20-P06;
5. navýšení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2020 o 2.785.000 Kč, z celkové výše 7.000.000 Kč na celkovou částku 9.785.000
Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury,
se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, na přípravu
a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury –
Rekonstrukce budov B a C ", dle přílohy č. 0263-20-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0063/2020, dle přílohy č. 0263-20-P08;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0059/2020, dle přílohy č. 0263-20-P09;
8. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku nebo účelového příspěvku
na provoz z 31.03.2020 na 30.06.2020 pro akce z Plánu přípravy investičních akcí
Zlínského kraje:
a) rozhodnutí č. 52/2019/INV pro akci "DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky - odstranění
vlhkosti zdiva", dle přílohy č. 0263-20-P10;
b) rozhodnutí č. 54/2019/INV pro akci "OU Kelč - odstranění havarijního stavu
budovy", dle přílohy č. 0263-20-P11;
c) rozhodnutí č. 56/2019/INV pro akci "SŠHS Kroměříž - oprava podlah v objektu
Pavlákova", dle přílohy č. 0263-20-P12;
d) rozhodnutí č. 57/2019/INV pro akci "SŠHS Kroměříž - oprava vzduchotechnikyspolečenský sál Pavlákova", dle přílohy č. 0263-20-P13;
e) rozhodnutí č. 59/2019/INV pro akci "VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž stavební úpravy obvodového pláště budovy školy", dle přílohy č. 0263-20-P14;
f) rozhodnutí č. 65/2019/INV pro akci "Gymnázium Otrokovice - rekonstrukce
elektroinstalace a rozvodů ZTI", dle přílohy č. 0263-20-P15;
g) rozhodnutí č. 66/2019/INV pro akci "SŠ-COPT Kroměříž - oprava školní kuchyně",
dle přílohy č. 0263-20-P16;
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h) rozhodnutí č. 67/2019/INV pro akci "SPŠS Vsetín - sanace suterénu dílen", dle
přílohy č. 0263-20-P17;
i) rozhodnutí č. 44/2019/INV pro akci "Muzeum regionu Valašsko - kostel Nejsvětější
Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa", dle přílohy č. 0263-20-P18;
j) rozhodnutí č. 68/2019/INV pro akci "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín výměna výplní otvorů", dle přílohy č. 0263-20-P19;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku“, dle přílohy č. 0263-20-P20;
b) "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – zabezpečení bezbariérového přístupu",
dle přílohy č. 0263-20-P21;
c) "Gymnázium Uherské Hradiště - sanace střešního pláště hlavní budovy", dle
přílohy č. 0263-20-P22;
d) "SOŠ a Gymnázium Staré Město - spojovací krček", dle přílohy č. 0263-20-P23;
e) "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kuchyně", dle
přílohy č. 0263-20-P24;
f) "SPŠ a OA Uherský Brod - zázemí pro hřiště", dle přílohy č. 0263-20-P25;
g) "VOŠP a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 026320-P26;
h) "VOŠP a SPgŠ Kroměříž - výměna kotlů", dle přílohy č. 0263-20-P27.
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R08/20

souhlasí
1) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem Josefem Škabrahou, ***755
01 Vsetín, IČO 66730325, dle příloh č. 0262-20-P02 a č. 0262-20-P03,
2) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Antonínem Maňákem, ***, 755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P04 a č. 0262-20-P05,
3) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Bohumírem Procházkou, *** 755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P06 a č. 0262-20-P07,
4) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem GENNOON – gynecologia et obstetritio s. r. o., Valašská
Polanka 378, 756 11 Valašská Polanka, IČO 04071255, dle příloh č. 0262-20-P08 a
č. 0262-20-P09,
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5) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Mgr. Jiřím Martincem, *** 755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P10 a č. 0262-20-P11,
6) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Josefem Kvasničkou, ***755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P12 a č. 0262-20-P13,
7) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Mgr. Josefem Slovákem, ***, 755 01 Vsetín, dle příloh
č. 0262-20-P14 a č. 0262-20-P15,
8) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Mgr. Karlem Davidem, J*** 755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P16 a č. 0262-20-P17,
9) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Ing. Lubomírem Dočkalem, ***, 755 01 Vsetín, dle příloh
č. 0262-20-P18 a č. 0262-20-P19,
10) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Martinem Vavrušem, *** 755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P20 a č. 0262-20-P21,
11) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Milanem Zelenkou, Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, dle
příloh č. 0262-20-P22 a č. 0262-20-P23,
12) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Miroslavem Kneblem, ***755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P24 a č. 0262-20-P25,
13) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Mojmírem Dočkalem, ***, 755 01 Vsetín, dle příloh č.
0262-20-P26 a č. 0262-20-P27,
14) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Nicole Novákovou, ***, 755 01 Vsetín, dle příloh č. 026220-P28 a č. 0262-20-P29,
15) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Petrem Krabicou, ***, 755 01 Vsetín, dle příloh č. 026220-P30 a č. 0262-20-P31,
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

16) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Probační a mediační službou, Senovážné nám. 995/1,
110 00 Praha – Nové Město 1, IČO 70888060, dle příloh č. 0262-20-P32 a č. 026220-P33,
17) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem V- PODLAHY, s. r. o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín,
IČO 25374745, dle příloh č. 0262-20-P34 a č. 0262-20-P35,
18) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Romanem Vavřínem, ***, 755 01 Vsetín, IČO 73148709,
dle příloh č. 0262-20-P36 a č. 0262-20-P37,
19) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední odbornou školou
Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
a nájemcem Luďkem Trochtou, ***, 755 01 Vsetín, IČO 67305032, dle příloh č. 026220-P38 a č. 0262-20-P39,
20) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem Jiřím Bažanem, DiS.,
Družstevní 1646, 755 01 Vsetín, IČO 03069567, dle příloh č. 0262-20-P40 a č. 026220-P41,
21) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Dušanem Geržičákem, *** 755 01 Vsetín, IČO
47823577, dle příloh č. 0262-20-P42 a č. 0262-20-P43,
22) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Františkem Kopeckým, ***, 755 01 Vsetín, IČO
64139158, dle příloh č. 0262-20-P44 a č. 0262-20-P45,
23) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem Miluší Mikulenčákovou, ***,
755 01 Vsetín, IČO 66730791, dle příloh č. 0262-20-P46 a č. 0262-20-P47,
24) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem společností NIKOLINA - TEX,
s. r. o., Družstevní 1646, 755 01 Vsetín, IČO 28594487, dle příloh č. 0262-20-P48 a
č. 0262-20-P49,
25) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem Daliborem Sovou, ***755 01
Vsetín, IČO 42796695, dle příloh č. 0262-20-P50 a č. 0262-20-P51,

9/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

26) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem Liborem Sovou, ***, 755 01
Vsetín, IČO 88046184, dle příloh č. 0262-20-P52 a č. 0262-20-P53,
27) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Střední odbornou školou
Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
a vypůjčitelem Střední školy oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice,
IČO 00837237, dle příloh č. 0262-20-P54 a č. 0262-20-P55,
28) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem společností TIGER servis s. r.
o., Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava 2, IČO 25366912, dle příloh č. 0262-20-P56 a
č. 0262-20-P57,
29) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, a nájemcem Ondřejem Závrským, ***, 755
01 Vsetín, IČO 01857789, dle příloh č. 0262-20-P58 a č. 0262-20-P59,
30) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem Střední
odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, se sídlem Benátky 1779,
755 01 Vsetín, a nájemcem Ing. Františkem Zdráhalem, ***, 794 01 Krnov, dle příloh
č. 0262-20-P60 a č. 0262-20-P61,
31) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Sportovištěm města
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 71234187, se sídlem Stonky 860,
686 01 Uherské Hradiště, a nájemcem Gymnáziem Uherské Hradiště, IČO
60371684, se sídlem Velehradská tř. 218, 686 17 Uherské Hradiště, dle přílohy č.
0262-20-P63,
32) s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem Střední školou - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod,
IČO 15527816, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod a nájemcem Janou
Jurigovou, IČO 02352672, ***, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 0262-20-P65;
schvaluje
podání podnětu k příslušnému soudu ve věci zahájení dědického řízení po
nedostatečně identifikovatelných vlastnících, dle listu vlastnického č. 1038 v k. ú. a
obci Liptál, dle přílohy č. 0262-20-P71 a č. 0262-20-P72.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření směnné smlouvy mezi Zlínským
krajem a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3 –
Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 130 00, dle příloh č. 0309-20-P02 a č. 0309-20P03.
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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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SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R08/20

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem a obcí Zahnašovice, se sídlem
Zahnašovice 43, PSČ 76901, IČO 00287890, jako vypůjčitelem, týkající se pozemků
p. č. 524, ostatní plocha o výměře 5 984 m 2 a p. č. 532, ostatní plocha o výměře 6
264 m2, oba zapsané na LV č. 339 pro k. ú. Zahnašovice, obec Zahnašovice, dle
přílohy č. 0310-20-P01.
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RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory - rámec a program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu RP16-20 Stipendijní
program pro zdravotnické obory dle přílohy č. 0260-20-P01;
schvaluje
1) Program RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0260-20-P02 a č. 026020-P03, a to za podmínky schválení Rámce programu RP16-20 Stipendijní program
pro zdravotnické obory Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0053/2020 dle přílohy č. 0260-20-P06;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci Programu RP1620 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle přílohy č. 0260-20-P04.

18

RP11-20 BESIP Zlínského kraje - schválení dotací a vyhodnocení Programu
RP11-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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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.

a) schválit poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci
Programu RP11-20 BESIP Zlínského kraje obcím v členění dle přílohy č. 0256-20P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
dle příloh č. 0256-20-P03a a č. 0256-20-P03b;
b) schválit neposkytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu v rámci
Programu RP11-20 BESIP Zlínského kraje obci dle přílohy č. 0256-20-P02;
schvaluje
a) poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci Programu
RP11-20 BESIP Zlínského kraje subjektům v členění dle č. 0256-20-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy dle přílohy č.
0256-20-P03b;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0061/2020 dle přílohy č. 0256-20-P05;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP11-19 BESIP Zlínského kraje dle přílohy č. 0256-20-P04.
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Individuální dotace Povodí Moravy, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit usnesení č. 0774/Z25/20 ze dne 10.02.2020, kterým Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválilo poskytnutí individuální dotace státnímu podniku Povodí
Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ve výši
868.000 Kč na realizaci projektu: "Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření
- stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace)" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0076-20Z-P02;
2. schválit poskytnutí individuální dotace státnímu podniku Povodí Moravy, s.p., 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 dotace
dle přílohy č. 0305-20-P02;
3. schválit poskytnutí individuální dotace státnímu podniku Povodí Moravy, s.p., IČO
70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ve výši 300.000 Kč, současně
však max. 0,23 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Olšava,
Uherský Brod, Protipovodňová ochrana města" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č.0305-20-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0065/2020, dle přílohy č. 0305-20-P05.
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R08/20
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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Program RP14-20 vouchery asistence

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu RP14-20 vouchery
asistence, dle přílohy č. 0306-20-P02;
schvaluje
Program RP14-20 vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II,
dle přílohy č. 0306-20-P03, a Žádost Programu RP14-20 vouchery asistence, dle
přílohy č. 0306-20-P04, a to za podmínky schválení Rámce Programu RP14-20
vouchery asistence Zastupitelstvem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0306-20-P02.
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Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II - změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem na
realizaci projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje II." č. D/1720/2019/ŘDP ,
uzavřené s Technologickým inovačním centrem s. r. o., IČO 26963574, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0307-20-P01;
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/1721/2019/ŘDP, uzavřené s Technologickým inovačním centrem s. r. o., IČO
26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0307-20P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0048/2020, dle přílohy č. 0307-20-P03.

22

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R08/20

bere na vědomí
informace uvedené v příloze č. 0311-20-P01;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 dle
přílohy č. 0311-20-P02.
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Technologické inovační centrum - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace
o 835.000 Kč na celkovou výši 9.688.546 Kč pro Technologické inovační centrum,
s. r. o., IČO 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262 760 01 Zlín a uzavření dodatku
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č.
D/2378/2019/STR uzavřené s Technologickým inovačním centrem, s. r. o., ve znění
přílohy č. 0312-20-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0049/2020 dle přílohy č. 0312-20-P03.

24

Region Bílé Karpaty – změna zástupce Zlínského kraje ve správní radě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R08/20

navrhuje
zvolit jako zástupce Zlínského kraje do správní rady sdružení právnických osob
Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433, IČO 70849153:
pana Milana Filipa, nar. ***1972, trvale bytem Slavkov pod Hostýnem ***.

25

RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury - schválení dotací v rámci
dotačního titulu 3 a vyhodnocení Programu RP01-17

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury v
členění dle přílohy č. 0242-20-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v přílohách č. 0242-20-P03 v souladu s
přílohou č. 0242-20-P01;

14/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
vyhodnocení programu RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury dle
přílohy č. 0242-20-P04.

26

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - jmenování členů správní rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R08/20

jmenuje
do funkce člena správní rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o.
p. s., IČO 27688313:
a) Jiřího Částečku, datum narození ***1961, bytem Oznice *** PSČ 756 24,
b) Mgr. Milana Filipa, datum narození ***.1972, bytem Slavkov pod Hostýnem ***,
PSČ 768 61.

27

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - jmenování členů
dozorčí rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R08/20

jmenuje
1. Ing. Stanislava Blahu, bytem ***, 686 06 Uherské Hradiště, datum narození
***1969, členem dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
IČO 27744485, s účinností od 30.03.2020;
2. Josefa Tkadlece, bytem 756 12 Horní Lideč ***, datum narození ***.1959, členem
dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, s
účinností od 30.03.2020;
3. Jindřicha Motýla, bytem ***, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, datum narození
***1973, členem dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
IČO 27744485, s účinností od 30.03.2020.
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Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč z Fondu Zlínského kraje Obci Prostřední
Bečva, IČO 00304221, se sídlem Prostřední Bečva 272, 756 56, na realizaci projektu
"Revitalizace Pusteven 2020" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0289-20-P03;

15/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 54.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na realizaci projektu "Analýza online aktivit Destinační
společnosti Valašsko" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0289-20-P06;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 30.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem Osvobození 25,
763 21 Slavičín na realizaci projektu "Good Analytical Systém pro přehled výkonu
destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0289-20-P08;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 54.000 Kč
organizaci a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČO
68731841, se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na realizaci
projektu "Analýza online aktivit DMO Region Slovácko - sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0289-20-P10;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 54.000 Kč
organizaci a KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČO 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na realizaci projektu "Analýza online
aktivit DS Kroměřížsko" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0289-20-P12;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 54.000 Kč z Fondu Zlínského kraje
Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem J.
A. Bati 5520, 760 90 Zlín a uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí této dotace
dle přílohy č. 0289-20-P14;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0060/2020, dle přílohy č. 0289-20-P15;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje nominovat zástupce z odboru
strategického rozvoje kraje pro jednání Rady Fondu Pustevny.
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RP02-20 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací, RP02-18
hodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-20 Programu na
podporu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, dle
příloh č. 0290-20-P04 a č. 0290-20-P02;
2. Neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-20 Programu
na podporu obnovy venkov, dle přílohy č. 0290-20-P03;

16/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2020, dle přílohy č. 0290-20-P05;
bere na vědomí
vyhodnocení RP02-18 Programu na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 029020-P07.

30

RP18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji schválení dotací na rok 2020, vyhodnocení Programu za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R08/20

schvaluje
a) poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-20 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
1. Běžecký areál Pustevny, z. s., IČO 26681242, se sídlem Podlesí 541, 757 01
Valašské Meziříčí, dotace ve výši 50.000 Kč na projekt RP18-20/001 Strojová
úprava lyžařských běžeckých tras v lokalitě Pustevny;
2. Vsacký Cáb, spol. s r. o., IČO 25825259, se sídlem Dušná 957, 755 01 Vsetín,
dotace ve výši 91.000 Kč, na projekt RP 18-20/006 Údržba běžeckých tras v okolí
Vsackého Cábu;
3. Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČO 67728189, se sídlem Radniční náměstí 42,
756 05 Karolinka, dotace ve výši 178.000 Kč, na projekt RP18-20/005 Údržba
lyžařských běžeckých tras v lokalitě Valašska - Horního Vsacka;
4. SKI CENTRUM KOHŮTKA, a.s., IČO 26834430, se sídlem Dlouhá 719/44, 11000
Praha, dotace ve výši 178.500 Kč na projekt RP 18-20/007 Úpravy lyžařských
běžeckých tras ve Zlínském kraji 2019/2020;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými
právnickými osobami dle příloh č. 0291-20-P03 a č. 0291-20-P02;
b) rozpočtové opatření RZK/0062/2020, dle přílohy č. 0291-20-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace na realizaci projektů v
souladu s pravidly RP18-20 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji v členění:
1. obec Velké Karlovice, IČO 00304417, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké
Karlovice, dotace ve výši 162.000 Kč, na projekt RP18-20/004 Údržba lyžařských
běžeckých tras ve Velkých Karlovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0291-20-P04;
2. obec Valašská Bystřice, IČO 00304352, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756 27
Valašská Bystřice, dotace ve výši 86.000 Kč, na projekt RP18-20/003 Údržba
běžeckých tras obcí Valašská Bystřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0291-20-P05;

17/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
vyhodnocení RP18-19 Programu na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském
kraji, dle přílohy č. 0291-20-P07.

31

Návrh řešení dopadu MIMOŘÁDNÉHO/KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Ministerstva
zdravotnictví/vlády na poskytování dotací Zlínského kraje na akce kulturního,
společenského a sportovního charakteru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R08/20

bere na vědomí
návrh řešení dopadu MIMOŘÁDNÉHO/KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Ministerstva
zdravotnictví/vlády na poskytování dotací Zlínského kraje na akce kulturního,
společenského a sportovního charakteru dle přílohy č. 0316-20-P01;
souhlasí
s postupem řešení uvedeným v bodě 3 přílohy č. 0316-20-P01;
schvaluje
ve vazbě na MIMOŘÁDNÉ/KRIZOVÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví/vlády
změnu doby realizace projektu vyhlášenou dotačními programy Zlínského kraje tak
že, nejzazší datum pro ukončení doby realizace je u programu:
1. KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí do 09.02.2021
2. MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu do 31.01.2021
s tím, že výše uvedené termíny budou promítnuty do Smlouvy o poskytnutí dotace,
a to za podmínky ukončení fyzické realizace projektů v rámci programů do
31.12.2020.

32

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R08/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0066/2020, dle přílohy č. 0296-20-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2020, dle
přílohy č. 0296-20-P02.

18/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

33

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R08/20

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 0295-20-P02, na rok 2020, dle přílohy č. 0295-20-P03;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 0295-20-P02, na roky 2021 a 2022, dle
přílohy č. 0295-20-P03;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení.

34

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
1. 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.
3519/1 a p. č. 3519/69 v k. ú. Ratiboř u Vsetína, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/437) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 437-035) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 3519/1 v k. ú. Ratiboř u Vsetína, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1564-7612/2018, a mostu (nyní evidován
pod ev. č. 437-034) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu, na
služebném pozemku p. č. 3519/69 v k. ú. Ratiboř u Vsetína, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 1563-74011/2018,
- 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 mostů (nyní evidován pod ev. č. 437-035 a pod ev. č.
437-034), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostů,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč +
DPH;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. 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.
2231/1 a p. č. 2231/15 v k. ú. Krhov u Bojkovic, strpět ve prospěch každého vlastníka
panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/49516) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 49516-2) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 2231/1 v k. ú. Krhov u Bojkovic, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 271-77/2019, p. č. 2231/15 v k. ú.
Krhov u Bojkovic, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 359-162/2019
a kanalizačních vpustí na služebném pozemku p. č. 2231/1 v k. ú. Krhov u Bojkovic,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 276-108/2019,
- 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. 49516-2), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu a kanalizačních vpustí,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.420 Kč + DPH;
3. 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.
2707/2 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 mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05018-3) včetně opevnění koryta vodního toku pod
mostem a v okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 2707/2 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 mostu (nyní evidován pod ev. č. 05018-3), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.810 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 služebných pozemků p. č. 12702/1 a p. č. 4877/2 v k. ú. Nový
Hrozenkov, 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. 487-018) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 12702/1 a p. č. 4877/2 v k. ú. Nový
Hrozenkov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 2332-90/2019,
- 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. 487-018), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 26.390 Kč +
DPH;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1169/3 v k. ú. Osíčko, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:

20/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/150) včetně jejích součástí a příslušenství, na služebném
pozemku p. č. 1169/3 v k. ú. Osíčko, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 396 Kč;
6. uzavření smlouvy o nabytí služebnosti mezi Zlínským krajem a městem Vsetín,
se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO 00304450, dle příloh č. 0292-20-P09 a
č. 0292-20-P10;
7. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Zlínským krajem a společností České dráhy, a. s. se sídlem Nábřeží
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, dle přílohy č. 0292-20-P11;
II. vzít na vědomí
rozhodnutí Magistrátu města Zlína - odboru stavebních a dopravních řízení
(vyvlastňovacího úřadu) vydané dne 09.01.2020, Č.j.: MMZL 177694/2019, které
nabylo právní moci dne 11.02.2020, dle přílohy č. 0292-20-P13 a č. 0292-20-P14;
III. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. až 6. a v části II. 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. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Liptál, se sídlem Liptál 331,
756 31 Liptál, IČO 00304051, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování stavby chodníku na pozemcích p. č. 3794/94, p. č. 3794/100,
p. č. 3794/101, p. č. 3794/105, vše ostatní plocha, v k. ú. Liptál, v rozsahu trvalého
záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby chodníku,
na dobu existence stavby;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 956/1, ostatní plocha, v
k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3104-7161/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.900 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, vše v pozemku p. č. 620/9, ostatní plocha, v k. ú. Přílepy u
Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 14871228c/2019,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 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. 1502/14, p. č. 1502/75, vše ostatní plocha, v k. ú. Kudlov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1857-1017a/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 2.800 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 566/1, ostatní plocha, v k. ú. Tupesy na Moravě, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 671-129a/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 15.400 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Orthodox networks, s. r. o., se sídlem
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, IČO 26248387, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení optické sítě pro elektronickou
komunikaci v pozemcích p. č. 2427/2, p. č. 2427/18, vše ostatní plocha, v k. ú.
Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2517439e/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
optické sítě pro elektronickou komunikaci,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Orthodox networks, s. r. o., se sídlem
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, IČO 26248387, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení optické sítě pro elektronickou
komunikaci v pozemcích p. č. 2443/9, ostatní plocha, v k. ú. Luhačovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2519-439c/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
optické sítě pro elektronickou komunikaci,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Orthodox networks, s. r. o., se sídlem
Slavníkova 2357/9, Libeň, 169 00 Praha - Břevnov, IČO 26248387, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení optické sítě pro elektronickou
komunikaci v pozemcích p. č. 2453/1, p. č. 2453/21, vše ostatní plocha, v k. ú.
Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2515439j/2019,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
optické sítě pro elektronickou komunikaci,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R08/20

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 Brumov - Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1817/7, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1817/10, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 1817/12, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 1817/13, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaných na LV č. 943 od ČR – Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 –
Nové Město, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Suchá Loz a k. ú. Suchá Loz:
- p. č. 2353/29, ostatní plocha, o výměře 376 m 2,
zapsaného na LV č. 843 od Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Veveří, IČO 70890013;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Krhov u Bojkovic:
- p. č. 2231/19, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
zapsaného na LV č. 342 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště:
- p. č. 1683/6, ostatní plocha, o výměře 54 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;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- podíl ve výši id. 2/8 p. č. 4009/118, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaného na LV č. 931 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
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6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6413/11, ostatní plocha, o výměře 10787 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;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1927, ostatní plocha, o výměře 25 m2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
a)
- p. č. st. 2647, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 871 m 2, jehož součástí je
stavba č. p. 3015, občanská vybavenost,
- p. č. st. 7683, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m 2,
- p. č. st. 7893, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 420 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, za následujících podmínek:
- zákaz zcizení převáděných nemovitostí na dobu 20 let od nabytí nemovitostí
Zlínským krajem,
- předkupní právo k převáděným nemovitostem za cenu odkupu 1 Kč pro statutární
město Zlín při jakémkoliv záměru zcizení převáděných nemovitostí,
- povinnost užívat převáděné nemovitosti jen pro školské účely na dobu 20 let;
b)
- p. č. 77/4, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 138/11, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 316/2, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 322/18, ostatní plocha, o výměře 662 m 2,
- p. č. 352/7, ostatní plocha, o výměře 174 m 2,
- p. č. 498/5, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1799/27, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
- p. č. 3475/11, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 3530/8, ostatní plocha, o výměře 4160 m 2,
- p. č. 3565/99, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3565/100, ostatní plocha, o výměře 134 m 2,
- p. č. 3565/101, ostatní plocha, o výměře 23 m2,
- p. č. 3565/102, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 3565/103, ostatní plocha, o výměře 113 m 2,
- p. č. 3565/104, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
- p. č. 3565/105, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3565/106, ostatní plocha, o výměře 565 m2,
- p. č. 3565/107, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3565/108, ostatní plocha, o výměře 174 m 2,
- p. č. 3565/109, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 3565/110, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pozlovice:
- p. č. 1517/6, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 2251/130, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2251/131, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
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- p. č. 2251/132, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČO
00568708;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Krhov u Bojkovic:
- p. č. 2232/17, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 2233/13, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 2248/2, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 2251/2, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO
00290807;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad:
- p. č. 65/11, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 65/12, ostatní plocha, o výměře 181 m 2,
- p. č. 65/13, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 68/2, ostatní plocha, o výměře 332 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad, IČO
00291536;
12. odděleného z původního pozemku p. č. 2633/1 geometrickým plánem č. 636427/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedachlebice:
- p. č. 2633/7, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
od obce Nedachlebice, č.p. 250, 687 12 Nedachlebice , IČO 00291145;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březůvky:
- p. č. 665/1, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Březůvky, č. p. 1, 763 45 Březůvky, IČO
00283843;
14. oddělené z původních pozemků geometrickým plánem č. 2458-7509/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 3288/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, oddělený z pozemku p. č. 3288,
- p. č. 3833/2, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, oddělený z pozemku p. č. 3833,
od obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO
00304352;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 3623/1, ostatní plocha, o výměře 5855 m2,
- p. č. 3623/33, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756
27 Valašská Bystřice, IČO 00304352;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 3314/15, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756
27 Valašská Bystřice, IČO 00304352;
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17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 539, ostatní plocha, o výměře 252 m 2,
- p. č. 14767/1, ostatní plocha, o výměře 6069 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO
00304450;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zahnašovice:
- p. č. 466/2, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 466/8, ostatní plocha, o výměře 46 m2,
- p. č. 466/13, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 466/16, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 466/17, ostatní plocha, o výměře 298 m 2,
- p. č. 466/18, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 466/20, ostatní plocha, o výměře 315 m 2,
- p. č. 466/22, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 466/23, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 466/24, ostatní plocha, o výměře 280 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01
Zahnašovice, IČO 00287890;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 625/132, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 625/133, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 625/134, ostatní plocha, o výměře 39 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;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Lideč:
- p. č. 2367/5, ostatní plocha, o výměře 2386 m 2,
- p. č. 2368/3, ostatní plocha, o výměře 2823 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;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 12710/3, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
zapsaného na LV č. 1510 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Krhová:
- p. č. 2150/1, ostatní plocha, o výměře 9283 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Žalkovice:
- p. č. 375/13, ostatní plocha, o výměře 120 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
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B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 2684, ostatní plocha, o výměře 52 m²,
zapsaného na LV č. 282 od ***, za cenu ve výši 2.600 Kč;

pracoviště

2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Napajedla:
- p. č. 6413/15, ostatní plocha, o výměře 61 m²,
zapsaného na LV č. 6209 od ***, za cenu ve výši 3.050 Kč;

pracoviště

3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 39/3, zahrada, o výměře 35 m²,
zapsaného na LV č. 548 od ***, za cenu ve výši 3.500 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Březůvky:
- p. č. 1748/6, ostatní plocha, o výměře 32 m²,
zapsaného na LV č. 608 od ***, za cenu ve výši 1.920 Kč;

pracoviště

5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Veletiny:
- p. č. 2460/2, orná půda, o výměře 401 m 2,
zapsaného na LV č. 195 od *** za cenu ve výši 35.100 Kč;

pracoviště

6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
a)
- p. č. 2216/126, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
zapsaného na LV. 736 od ***, za cenu ve výši 4.200 Kč;
b)
- p. č. 2217/54, ostatní plocha, o výměře 89 m2,
zapsaného na LV č. 241 od ***, za cenu ve výši 4.450 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
- p. č. 1858/14, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
zapsaného na LV č. 396 od ***, za cenu ve výši 250 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice:
- p. č. 1778/16, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
- p. č. 1778/19, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 1778/20, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných na LV č. 427 od FK OIL spol. s r. o., se sídlem Dobrotice 119, 769 01
Holešov, za cenu ve výši 4.200 Kč.
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16564, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
zapsaného na LV č. 527 od ***, za cenu ve výši 3.960 Kč;

pracoviště

10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Karolinka:
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- p. č. 1446/12, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 4371/2, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaných na LV č. 149 od ***, za cenu ve výši 2.550 Kč;
11. odděleného z původního pozemku p. č. 536/8 geometrickým plánem č. 975239/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Hutisko – Solanec a k. ú. Hutisko:
- p. č. 536/9, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
od ***, za cenu ve výši 1.860 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. 1. - 7., 8 b) - 23. 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. 8. a) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO
00545121, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0118/Z06/13 ze dne 26.06.2013 - část schvaluje, bod A. 9. odrážka 1. - 4.;
- č. 0680/Z23/19 ze dne 18.11.2019 – část schvaluje, bod B. 2., písmeno n);
- č. 0021/Z02/16 ze dne 19.12.2016 – část schvaluje, bod I. A. 22.;
- č. 0558/Z19/19 ze dne 08.04.2019 – část schvaluje, bod A. 6.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R08/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0055/2020, dle přílohy č. 0294-20-P14;
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. 473/9, ostatní plocha, o celkové výměře 31 m 2, oddělený z
pozemku p. č. 473/6,
- p. č. 3578/6, ostatní plocha, o celkové výměře 729 m 2, oddělený z
pozemku p. č. 3578/1,
- p. č. 3579/8, ostatní plocha, o celkové výměře 83 m 2, oddělený z
pozemku p. č. 3579/1,
- p. č. 3579/10, ostatní plocha, o celkové výměře 171 m 2, oddělený z
pozemku p. č. 3579/1,
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- p. č. 3579/11, ostatní plocha, o celkové výměře 2147 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 3579/1,
geometrickým plánem č. 2458-7509/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice,
do vlastnictví obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská
Bystřice, IČO 00304352;
2. pozemků
- p. č. 3585/1, ostatní plocha, o celkové výměře 169 m 2,
- p. č. 3585/16, ostatní plocha, o celkové výměře 17 m 2,
- p. č. 3587/20, ostatní plocha, o celkové výměře 61 m 2,
- p. č. 3587/21, ostatní plocha, o celkové výměře 154 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice, do vlastnictví obce
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 00304352;
3. pozemku
- p. č. 3579/9, ostatní plocha, o výměře 138 m 2,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice, do vlastnictví obce
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 00304352;
4. pozemků
- p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3168 m 2,
- p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3425 m 2,
- p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 256 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky, do vlastnictví obce Lešná,
Lešná 36, 756 41 Lešná, IČO 00303992;
5. pozemků
- p. č. 1181, ostatní plocha, o výměře 5431 m 2,
- p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1816 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, do
vlastnictví obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČO 00303992;
6. pozemku
- p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1913 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná, do vlastnictví obce Lešná, Lešná
36, 756 41 Lešná, IČO 00303992;
7. stavby
- tělesa pozemní komunikace číslo III/03566 v úseku od uzlového bodu 2514A147
po uzlový bod 2514A095, v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od
křižovatky se silnicí III. třídy č. 03565 po konec silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy
č. 0487), nacházející se na pozemcích p. č. 230/1, p. č. 385 a p. č. 647 vše ostatní
plocha v k. ú. Příluky, p. č. 1181, p. č. 752 vše ostatní plocha v k. ú. Vysoká u
Valašského Meziříčí a dále na pozemku p. č. 602/1 ostatní plocha v k. ú. Lešná, do
vlastnictví obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČO 00303992;
8. pozemku
- p. č. 14800/13, ostatní plocha, o výměře 1787 m 2,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín, do vlastnictví města Vsetín, Svárov
1080, 755 01 Vsetín, IČO 00304450;
9. pozemků
- p. č. 1917/31, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
- p. č. 1917/32, ostatní plocha, o výměře 699 m 2,
- p. č. 1917/33, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
- p. č. 1917/36, ostatní plocha, o výměře 214 m 2,
- p. č. 1917/37, ostatní plocha, o výměře 762 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka, do vlastnictví
města Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 00304450;
10. pozemků
- p. č. 407/5, ostatní plocha, o výměře 783 m 2,
- p. č. 408/4, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
- p. č. 408/5, ostatní plocha, o výměře 137 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 200 pro obec a k. ú. Zahnašovice, do vlastnictví obce
Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Zahnašovice, IČO 00287890;
11. pozemků
- p. č. 1215/10, ostatní plocha, o výměře 300 m 2,
- p. č. 1216/4, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 1216/7, ostatní plocha, o výměře 1944 m 2,
- p. č. 1216/8, ostatní plocha, o výměře 2497 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa, do vlastnictví
statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924;
12. pozemků
- p. č. 3475/9, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 3475/10, ostatní plocha, o výměře 33 m2,
- p. č. 3530/30, ostatní plocha, o výměře 390 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 20876 pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví statutárního
města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924;
13. pozemků
- p. č. 1222/14, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
- p. č. 1225/11, ostatní plocha, o výměře 309 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1712 pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924;
14. pozemku
- p. č. 1226/8, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1226/4 geometrickým plánem č. 151083/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, do vlastnictví statutárního
města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924;
15. pozemků
- p. č. 2251/97, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2251/98, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
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- p. č. 2251/99, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2251/124, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 2251/125, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 2251/126, ostatní plocha, o výměře 122 m 2,
- p. č. 2251/127, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2251/128, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 2251/129, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice, do vlastnictví městyse
Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČO 00568708;
16. pozemků
- p. č. 5390/9, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 5390/10, ostatní plocha, o výměře 235 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 5390/1 geometrickým plánem č. 188775/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova
952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807;
17. pozemku
- p. č. 5399/17, ostatní plocha, o výměře 710 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5399/16 geometrickým plánem č. 1908460/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova
952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807;
18. pozemků
- p. č. 2202/2, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 2202/3, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2202/4, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
- p. č. 2202/5, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 2212/4, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 246 pro obec Bojkovice a k. ú. Krhov u Bojkovic, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807;
19. pozemků
- p. č. 1942/4, ostatní plocha, o výměře 1211 m 2,
- p. č. 1942/5, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 1942/6, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1942 geometrickým plánem č. 755173/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad, do vlastnictví obce Velehrad, Hradišťská
231, 687 06 Velehrad, IČO 00291536;
20. pozemků
- p. č. 2605/3, ostatní plocha, o výměře 193 m 2,
- p. č. 2605/4, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 2605/6, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2605/10, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 2605/11, ostatní plocha, o výměře 1220 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Nedachlebice, do vlastnictví
obce Nedachlebice, č. p. 250, 687 12 Nedachlebice, IČO 00291145;

31/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

21. pozemku
- p. č. 2605/162, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2605/60 geometrickým plánem č. 637428/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedachlebice do vlastnictví obce Nedachlebice,
č. p. 250, 687 12 Nedachlebice, IČO 00291145;
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. 1903/19, ostatní plocha, o výměře 356 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína, do výlučného
vlastnictví STABOS stavební, spol. s.r.o., se sídlem Bohuslavice u Zlína 203, 763
51 Bohuslavice u Zlína, IČO 25565478, za kupní cenu 17.800 Kč;
2. pozemku
- p. č. 14660, ostatní plocha, o výměře 669 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov, do výlučného vlastnictví
Městyse Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov,
IČO 00304131, za kupní cenu 100.000 Kč;
3. pozemků
- p. č. 12587/10, vodní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 12587/11, vodní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 12587/12, vodní plocha, o výměře 38 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12587/1, geometrickým plánem č. 227230/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov, 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 5.460 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0771/Z25/20 ze dne 10. 02. 2020 - část schvaluje, bod B. 1.;
- č. 0557/Z19/19 ze dne 08.04.2019 – část schvaluje, bod A. 13.

37

Sociální služby - odpisové plány, fondy investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R08/20

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a.) příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, se sídlem V Drahách
1105, 763 26 Luhačovice, IČO 70850909, dle přílohy č. 0250-20-P01;
b.) příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992, dle přílohy č. 0250-20-P03;
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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.

2. odpisové plány na rok 2020:
a.) příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, se sídlem V Drahách
1105, 763 26 Luhačovice, IČO 70850909, dle přílohy č. 0250-20-P03;
b.) příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992, dle přílohy č. 0250-20-P04.

38

Doprava - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky (ZK - JMK 2020)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí
3, 601 82 Brno, IČO 70888337, dle přílohy č. 0254-20-P01;
2) rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2020, dle přílohy č. 0254-20-P02.

39

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí dalšího
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem
a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČO 00287172, dle přílohy č. 0255-20-P01;
b) město Uherský Brod, IČO 00291463, dle přílohy č. 0255-20-P02;
c) město Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, dle přílohy č. 0255-20-P03.

40

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R08/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0052/2020, dle přílohy č. 0239-20-P01.
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

41

RP08-20 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R08/20

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-20 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0243-20-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č. 0243-20-P04 a č.
0243-20-P02;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-20 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji z důvodu uvedených v příloze č. 0243-20-P03.

42

RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R08/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0054/2020, dle přílohy č. 0244-20-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí účelových dotací v rámci programu RP17-20 Podpora zmírnění
následků sucha v lesích jednotlivým subjektům, dle přílohy č. 244-20-P02, a
uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0244-20-P02 a č. 0244-20-P04;
b) neposkytnutí účelové dotace v rámci programu RP17-20 Podpora zmírnění
následků sucha v lesích z důvodu uvedených v příloze č 0244-20-P03.

43

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 76 až č. 78

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 76 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovody obce Stříbrnice, dle přílohy č. 0241-20-P02;
2. změnu č. 77 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovody obce Šanov, dle přílohy č. 0241-20-P03;
3. změnu č. 78 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovody obcí Nedašova Lhota, Nedašov, Návojná a místní části Brumov města
Brumov-Bylnice, dle přílohy č. 0241-20-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.

44

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 20.04.2020 schválit 5. aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020, resp. přílohy č. 1 „Základní
síť sociálních služeb Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0245-20-P02.

45

Finanční podpora z rozpočtu ZK pro sociální služby, k zajištění priorit,
Dodatky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R08/20

schvaluje
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, dle
přílohy č. 0246-20-P02;
2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020, dle přílohy č. 024620-P03;
3. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb pro rok 2020, dle přílohy č. 0246-20-P04;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:


Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, Zlín,

a to dle příloh č. 0246-20-P02 a č. 0246-20-P06;
5. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:







Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
R-Ego, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,

a to dle příloh č. 0246-20-P03 a č. 0246-20-P07;
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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.

6. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2020:


Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,

a to dle příloh č. 0246-20-P05 a č. 0246-20-P09 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí dne 20.04.2020 rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2020;
7. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2020:











Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská
82, Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0246-20-P04, č. 0246-20-P08 a č.0246-20-P09 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí dne 20.04.2020 rozpočtové opatření č.
ZZK/0002/2020;
pověřuje
službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2020:


Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0246-20-P10;



Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov 3675/4,
Zlín, dle přílohy č. 0246-20-P11;

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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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.

1. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:

































"HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 124
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,

a to dle příloh č. 0246-20-P02 a č. 0246-20-P06;

37/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/1844/2020/SOC mezi Zlínským krajem
a Službami občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Ječmínkova 258, Chropyně, dle přílohy č. 0246-20-P12;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:


































"HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČO 69211639, Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice
Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha,
Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
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SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0246-20-P03 a č. 0246-20-P07;
4. 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 2020 číslo: D/0257/2020/SOC mezi Zlínským krajem a REgem, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi Šenky, Slavičín, dle přílohy č. 0246-20P13;
5. 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 2020 číslo: D/0213/2020/SOC mezi Zlínským krajem a
Domovem Jitka o. p. s., Jasenická 1362, Vsetín, IČO 28634764, dle přílohy č. 024620-P14;
6. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2020 Sociálním službám pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták, dle
přílohy č. 0246-20-P15;
7. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2020 Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 024620-P16;
8. Dohodu o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/0242/2020/SOC mezi Zlínským krajem a
městem Chropyně, IČO 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně, dle přílohy č.
0246-20-P17 za předpokladu, že Zastupitelstvo města Chropyně schválí dne
25.03.2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/0242/2020/SOC;
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9. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/1843/2020/SOC mezi Zlínským
krajem a Službami občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Ječmínkova 258, Chropyně, dle přílohy č. 0246-20-P18 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí dne 20.04.2020 Dohodu ukončení
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo:
D/0242/2020/SOC;
10. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/1842/2020/SOC mezi Zlínským krajem
a PAHOPem, Zdravotním ústavem paliativní a hospicové péče, z. ú., IČO 04977408,
Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0246-20-P19;
11. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2020, níže
uvedeným subjektům a sociálním službám, a to v rámci programů a důvodů
uvedených v příloze č. 0246-20-P20:






Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí, sociální rehabilitace (identifikátor 7988336),
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice, pečovatelská
služba (identifikátor 6495514),
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, denní stacionáře (identifikátor 6962438),
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc, raná péče (identifikátor 4755953),
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín, Raná péče (identifikátor 5397990).

46

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3.082.000 Kč Dětskému centru
Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, se sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín,
na financování provozu v roce 2020 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 0251-20-P02;
b) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.842.000 Kč Centru ÁČKO,
příspěvková organizace, IČO 00851710, se sídlem Husova 402/15, 757 01 Valašské
Meziříčí, na financování provozu v roce 2020 a Rozhodnutí o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0251-20-P04;

40/57

R08/20
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2. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16.12.2019 č. 0746/Z24/19,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 400.000 Kč Sociálním službám pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763
16 Fryšták, na financování provozu v roce 2020 a Rozhodnutí o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci.

47

SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R08/20

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v
roce 2020 v rámci SOC01-20 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v
členění:
















Dětské centrum VLNKA z. s., se sídlem Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČO
5213215, ve výši 86.000 Kč na projekt Program "Cvičení rodičů s dětmi";
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. okresní organizace Vsetín,
se sídlem Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČO 62334417, ve výši 72.000 Kč
na projekt rekondiční pobyt;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Uherské
Hradiště, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
62830392, ve výši 48.000 Kč na projekt Ozdravně rekondiční pobyt pro osoby
se zdravotním postižením;
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín, se sídlem Zálešná VI 2976, 760 01
Zlín, IČO 61716936, ve výši 8.000 Kč na projekt Rekondiční plavání a cvičení
diabetiků;
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín, se sídlem Zálešná VI 2976, 760 01
Zlín, IČO 61716936, ve výši 15.000 Kč na projekt Rekondiční a edukační pobyt
diabetiků;
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace
VERTEBRO Zlín, se sídlem Zborovská 4163, 760 01 Zlín, IČO 65793064, ve
výši 44.000 Kč na projekt Edukačně rekondiční a somatický pobyt pro osoby s
vertebrogením postižením;
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Vsetín, se sídlem Pod Žamboškou 1579,
755 01 Vsetín, IČO 49563327, ve výši 24.000 Kč na projekt Ozdravný a
edukační pobyt se zaměřením na cvičení v tělocvičně, cvičení v bazénu,
vycházky a přednášky spojené s diabetem;
Spolek zdravotně postižených v Hulíně, se sídlem Javorová 439, 768 24 Hulín,
IČO 26599180, ve výši 36.000 Kč na projekt Zlepšení fyzického a psychického
stavu seniorů;
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Okresní organizace Zlín,
se sídlem Zborovská 4163, 760 01 Zlín, IČO 62182030, ve výši 28.000 Kč na
projekt Edukační a rekondiční pobyt pro respiriky;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace 1 Kroměříž,
se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČO 18188052, ve výši 60.000
Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižené horních a dolních
končetin a páteře;
Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p. s., se sídlem Kvítková 4323, 760 01
Zlín, IČO 2250365, ve výši 25.000 Kč na projekt poskytování edukativní činnosti
v oblasti sociální a zdravotní;
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, ve výši 25.000 Kč na projekt
Rekondiční pobyt "Luhačovice 2020";
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, ve výši 34.000 Kč na projekt
Oceňování dárců krve;
NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01
Jihlava, IČO 27163059, ve výši 22.000 Kč na projekt Bezbariérová přístupnost
staveb - konzultační činnost;
Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem ul. 4. května 287,
755 01 Vsetín, IČO 48773883, ve výši 43.000 Kč na projekt Oceňování
bezpříspěvkových dárců krve;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Vsetín, se
sídlem Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČO 64124070, ve výši 24.000 Kč na
projekt Rehabilitačně - rekondiční pobyt tělesně postižených osob v
Luhačovicích;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČO 62181017, ve výši 31.000 Kč na
projekt Rekondiční pobyt zaměřený na zlepšení fyzického stavu osob s tělesným
postižením;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČO 62181017, ve výši 15.000 Kč na
projekt Program pravidelného rehabilitačního cvičení;
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, z. s., Základní organizace
Kroměříž, se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČO 64422453, ve
výši 48.000 Kč na projekt Rekondiční a rehabilitační pobyt pro postižené
civilizačními chorobami;
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub
STONOšKA, se sídlem Masarykovo nám. 140, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 18190154, ve výši 12.000 Kč na projekt Výchovně vzdělávací aktivity;
Stanislava Fojtová, se sídlem ***Kroměříž*** nar. ***1966, ve výši 8.000 Kč na
projekt Canisterapie v PN Kroměříž;
DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČO
48472476, ve výši 39.000 Kč na projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO
RODINY;
DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČO
48472476, ve výši 86.000 Kč na projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI;
Oblastní spolek Českého červeného kříže Uherské Hradiště, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 426385, ve výši 78.000
Kč na projekt Ocenění bezpříspěvkových dárců krve;
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky z. s., se sídlem Smetanova 95, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 22853006, ve výši 9.000 Kč na projekt Kurz efektivního
rodičovství;
Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z. s., se sídlem Stojanovo náměstí 4/5,
76701 Kroměříž, IČO 7681712, ve výši 10.000 Kč na projekt Aktivní senior;
Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z. s., se sídlem Stojanovo náměstí 4/5,
767 01 Kroměříž, IČO 7681712, ve výši 10.000 Kč na projekt Rodinná pohoda
není náhoda;
Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČO
48473936, ve výši 47.000 Kč na projekt Prázdninový pobyt pro maminky s dětmi;
Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČO
48473936, ve výši 54.000 Kč na projekt Sedmikrásek - aktivity rodičů s dětmi;
ONKO Zlín spolek, se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČO 02492415, ve výši
21.000 Kč na projekt Pravidelné cvičení a plavání pro zlepšení fyzické a
psychické kondice na karimatkách a ve vodě,

42/57

R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
























ONKO Zlín spolek, se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČO 02492415, ve výši
18.000 Kč na projekt rekondiční pobyt po onkologické léčbě;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Chropyně,
se sídlem Moravská 611, 768 11 Chropyně, IČO 75118424, ve výši 41.000 Kč
na projekt Rekondiční pobyt Janské Lázně;
Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., se sídlem Kramolišova 126, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 26553821, ve výši 72.000 Kč na projekt Letní pobyt pro
rodiny s dětmi;
Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., se sídlem Kramolišova 126, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 26553821, ve výši 34.000 Kč na projekt Snoezelen
kroužky pro rodiče a děti;
Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, se sídlem
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČO 75833328, ve výši 30.000 Kč na projekt
Kroužky cvičení a hrátky pro rodiče s dětmi v RC Čtyřlístek Staré Město;
Spolek pro Domov Jitka, se sídlem Jasenická 1362, 755 01 Vsetín, IČO
26517272, ve výši 12.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt Sola Gratia 2020;
Základní organizace důchodců Vsetín, se sídlem Nad Školou 1876, 755 01
Vsetín, IČO 05786363, ve výši 20.000 Kč na projekt Podpora duševní i fyzické
zdatnosti seniorů - pedagogů;
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČO 86552872, ve výši 15.000 Kč na
projekt Rekondiční a edukační pobyt v hotelu Harmonie - Luhačovice;
Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 22692398,
ve výši 31.000 Kč na projekt Táta - Fest;
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Přemyslovců
832/50, 709 00 Ostrava, IČO 22831738, ve výši 51.000 Kč na projekt Škola
spotřebitele: Vzdělávací akce pro seniory ve Zlínském kraji;
Za sklem o. s., se sídlem Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 22901531, ve
výši 11.000 Kč na projekt Psychorehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi s PAS;
Za sklem o. s., se sídlem Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 22901531, ve
výši 12.000 Kč na projekt Pohybové aktivity metodou kognitivně-plastického
pohybu;
Zdenka Kymlová, se sídlem *** Otrokovice, IČO 63390191, ve výši 19.000 Kč
na projekt Pravidelné cvičení - cesta ke zdraví ve stáří i v nemoci;
Zdenka Kymlová, se sídlem *** Otrokovice, IČO 63390191, ve výši 36.000 Kč
na projekt Ozdravný pobyt v Bílých Karpatech;
Klára pomáhá z. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČO
1277812, ve výši 9.000 Kč na projekt Projekt 4P - pomoc pečujícím - setkání
pečujících;
Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 22692398,
ve výši 34.000 Kč na projekt Bezpečné hnízdo;
Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČO 22856919, ve výši 27.000 Kč na projekt Zahradní slavnost aneb
oslava dne maminek a celé rodiny;
Michaela Bičová, se sídlem *** Březová, IČO 68760141, ve výši 80.000 Kč na
projekt Hipoterapie;
Nadace Jana Pivečky, se sídlem Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, IČO
65792424, ve výši 15.000 Kč na projekt Letní Fit program pro seniory;
Michaela Bičová, se sídlem *** Březová, IČO 68760141, ve výši 24.000 Kč na
projekt Hipoterapie - pobytovka;
Centrum pro rodinu Uherský Brod z. s., se sídlem Masarykovo náměstí 68, 688
01 Uherský Brod, IČO 22843477, ve výši 12.000 Kč na projekt Den pro rodinu;
Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČO 26534703, ve výši 23.000 Kč na projekt KARNEVAL PRO DĚTI
2020;
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AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
28552709, ve výši 86.000 Kč na projekt Zdravý rozvoj dětí - Veselé hraní;
Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČO 22856919, ve výši 13.000 Kč na projekt Škola manželství 2020;
Společenství vdov a vdovců, z. s., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín, IČO
3800911, ve výši 36.000 Kč na projekt Osmidenní Harmonizační pobyt v
Regeneračním centru Harmonie ve Chvalčově;
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763 21
Slavičín, IČO 22835091, ve výši 25.000 Kč na projekt Rekondiční a rehabilitační
cvičení;
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763 21
Slavičín, IČO 22835091, ve výši 36.000 Kč na projekt Dětské olympijské hry;
Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČO 26534703, ve výši 25.000 Kč na projekt UČÍME SE NÁPODOBOU
R+D;
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši
10.000 Kč na projekt Sociálně rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým zrakovým
postižením se zaměřením na výuku prostorové orientace a samostatného
pohybu;
Centrum pro rodinu Uherský Brod z. s., se sídlem Masarykovo nám. 68, 688 01
Uherský Brod, IČO 22843477, ve výši 17.000 Kč na projekt Víkend pro tatínky s
dětmi;
AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
28552709, ve výši 17.000 Kč na projekt Rekondiční cvičení jóga pro seniory;
Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek, se sídlem Lomená 6377,
760 01 Zlín, IČO 6718795, ve výši 13.000 Kč na projekt Aktivitou ke zdraví

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0248-20-P02 a č. 0248-20-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v roce 2020 v rámci programu SOC0120Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v členění:
 Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
304387, ve výši 62.000 Kč na projekt 60 a víc neznamená nic - 12. ročník;
 Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01
Zlín, IČO 00426326, ve výši 84.000 Kč na projekt Oceňování bezpříspěvkových
dárců krve;
 Město Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 00304450, ve výši
14.000 Kč na projekt Aktivně ve stáří;
 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČO 00570931, ve výši
12.000 Kč na projekt Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti ve
Zlíně;
 Město Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO
00303909, ve výši 25.000 Kč na projekt Moderní senior - chceme být "cool"
prarodiče;
 Diakonie Valašské Meziříčí, se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 73632783, ve výši 32.000 Kč na projekt Psí pomoc klientům
Diakonie Valašské Meziříčí;
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Diakonie Valašské Meziříčí, se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 73632783, ve výši 27. 000 Kč na projekt Klienti Diakonie Valašské
Meziříčí cvičí s fyzioterapeutem;
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., se
sídlem Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, IČO 28269501, ve výši 27.000 Kč
na projekt Každý věk je vhodný k učení;
Handicap Zlín, z. s., se sídlem Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČO 46277633, ve
výši 34.000 Kč na projekt Handicap Zlín v sedle 2020;
TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČO 8152805, ve výši 17.000 Kč na projekt Aktivace svalových
skupin u seniorů

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0248-20-P02 a č. 0248-20-P05.
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Koncepce Vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R08/20

bere na vědomí
Koncepci Vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0247-20-P01.

49

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R08/20

schvaluje
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí, dne 20.04.2020, dodatek č.
28 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČO 00092096, dle přílohy č. 0249-20-P03:
I. změnu současného organizačního začlenění pobytových sociálních služeb:
1. chráněné bydlení poskytované v Kunovicích, identifikátor 1023835, začleněné do
organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na
Bělince,
2. chráněné bydlení poskytované ve Starém Městě, identifikátor 6057420, začleněné
do organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město,
3. chráněné bydlení poskytované v Boršicích, identifikátor 9783056, začleněné do
organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice,
spočívající v tom, že tyto sociální služby budou začleněny do nové organizační
jednotky Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s
účinností od 01.07.2020;
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II. změnu současného organizačního začlenění pobytových sociálních služeb:
1. domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované ve Velehradě,
identifikátor 7057786, začleněné do organizační jednotky Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská,
2. domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované ve Velehradě,
identifikátor 9147782 začleněné do organizační jednotky Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum,
spočívající v tom, že tyto sociální služby budou začleněny do nové organizační
jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s účinností od
01.07.2020, s tím že obě dosavadní organizační jednotky se k 30.06.2020 ruší;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 28 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 024920-P03.
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Sociální služby Vsetín, p. o. - závěrečné zprávy o ukončení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R08/20

bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů příspěvkové organizace Sociální služby
Vsetín, IČO 49562827:
a) "Návrat do života - transformace a humanizace DZR Pržno", dle přílohy č. 025220-P01;
b) "O krok dál", dle přílohy č. 0252-20-P02;
c) "Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů
kvality Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace", dle přílohy č. 0252-20P03.

51

Školství - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R08/20

bere na vědomí
aktualizaci č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky
2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, dle přílohy č. 0273-20P01;
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schvaluje
1. zařazení akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup
učebních pomůcek IV" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, do Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK, dle přílohy č. 0273-20-P02;
2. zařazení akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami V" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO
47935936, do Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0273-20P03;
3. za podmínky schválení bodů 1 a 2 investiční záměry akce reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) č. 1618/150/03/20 s názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek IV", dle přílohy č. 0273-20-P04;
b) č. 1617/150/03/20 s názvem "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení
COP učebními pomůckami V", dle přílohy č. 0273-20-P05;
4. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy
č. 0273-20-P06;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2020 pro příspěvkovou
organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, dle
přílohy č. 0273-20-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0057/2020,dle přílohy č. 0273-20-P08;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843547, dopracovat a podat projekt "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek IV" v souladu s aktualizací č. 2 zásad,
kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v
programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do
31.03.2020;
2. řediteli příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO
47935936, dopracovat a podat projekt "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace
vybavení COP učebními pomůckami V" v souladu s aktualizací č. 2 zásad, kterou se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710
Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do 31.03.2020;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí v
roce 2020 z rozpočtu Zlínského kraje:
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a) ve výši 1.665.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, na přípravu a realizaci akce "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek
IV", dle přílohy č. 0273-20-P09;
b) ve výši 1.665.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČO 47935936, na přípravu a realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP učebními pomůckami V", dle přílohy č. 0273-20-P10;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 16_034/0008497-07 o změně 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 06.03.2020 ve znění přílohy č.
0273-20-P11.
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Kultura - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R08/20

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
932.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767
01 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska –
Revitalizace budov a expozic“, dle přílohy č. 023-20-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížsko, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO
00091138, dle přílohy č. 0283-20-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0047/2020, dle přílohy č. 0283-20-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši
6.658.054 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767
01 Kroměříž, IČO 00091138, na realizaci akce „Muzeum Kroměřížska – Revitalizace
budov a expozic“ v roce 2020, dle přílohy č. 0283-20-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Muzeum regionu Valašsko - odstranění
havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí", a to
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0283-20-P07.
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R08/20
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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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R08/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0051/2020 dle přílohy č. 0272-20-P01.

54

Rámec Programu MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu MaS05-20 Podpora
vybavení dílen v základních školách, dle přílohy č. 0271-20-P01.

55

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R08/20

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Luhačovice, IČO 46310924, s
účinností nejblíže možnou:
1. výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese
Masarykova 76, 763 26 Luhačovice;
2. zápis míst, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adresách:
 Masarykova 137, 763 26 Luhačovice;
 Masarykova 999, 763 26 Luhačovice;
 Masarykova 101, 763 26 Luhačovice;
 Masarykova 228, 763 26 Luhačovice;
3. změna sídla organizace ze stávající adresy Masarykova 76, 763 26 Luhačovice
na novou adresu Masarykova 137, 763 26 Luhačovice;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Luhačovice, IČO
46310924, ve znění uvedeném v příloze č. 0280-20-P01;
2. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov,
IČO 63414937, ve znění uvedeném v příloze č. 0280-20-P02;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše
uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 30.04.2020.
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Školství – vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R08/20

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO
00128198, a to zvedák el. dvousloupový, inventární číslo 42, pořizovací cena 52.980
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992, dle přílohy č. 0279-20-P01, a to formou
prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

57

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2018/2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2018/2019 ve znění přílohy č.
0277-20-P01.

58

Školství - výroční zprávy o činnosti p. o. zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2018/2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R08/20

bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2018/2019, dle příloh č. 0278-20-P003 až č. 0278-20-P101.
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R08/20
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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Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky OA T. Bati a VOŠE Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R08/20

schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle
přílohy č. 0276-20-P01.
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Program MaS03-20 - schválení dotace pro Taneční klub Gradace Kroměříž, z.
s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R08/20

schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport) v rámci Programu
MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu pro Taneční klub Gradace
Kroměříž, z.s., IČO 47935197, se sídlem Višňová 4212/2, 767 01 Kroměříž, ve výši
130.000 Kč na projekt taneční sport a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0286-20-P02 a č. 0286-20-P01b.
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Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R08/20

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0058/2020, dle přílohy č. 0282-20-P01;
B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT v členění:
1. pro DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s., IČO 22903364, se sídlem Na Bystřičce 962/2,
779 00 Olomouc - Hodolany, ve výši 140.000 Kč na projekt Podpora dostihové
sezóny 2020 na závodišti Slušovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0282-20-P10;
2. pro FK Uherský Ostroh, z.s., IČO 28558022, se sídlem Na Zámecké 868, 687 24
Uherský Ostroh, ve výši 40.000 Kč na projekt Oslavy 100 let fotbalu v Uherském
Ostrohu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0282-20-P11;
3. pro ParaAgility Walachia z.s., IČO 07502036, se sídlem Lipová 117, 763 21
Lipová, ve výši 50.000 Kč na projekt Zakoupení překážek k provozování sportu
paraagility a agility a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0282-20-P12;
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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. pro Tělovýchovná jednota Veselá, z.s., IČO 44740824, se sídlem Veselá 117, 756
61 Zašová, ve výši 120.000 Kč na projekt Pořízení sněžného děla pro TJ Veselá,
z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č.
0282-20-P13;
5. pro ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČO 70925003, se sídlem Hradská
854, 760 01 Zlín, ve výši 180.000 Kč na projekt Činnost Zlínské krajské organizace
ČUS v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0282-20-P14;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. pro Fotbalový club Zlín, z.s., IČO 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
ve výši 500.000 Kč na projekt REKO FS - III. ETAPA - v areálu Vlastislava Marečka
Zlín - Vršava středisko mládeže a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0282-20-P15;
2. pro Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí, IČO 60042311, se sídlem
Sokolská 124, 757 01 Valašské Meziříčí, ve výši 400.000 Kč na projekt Sokolovna
Valašské Meziříčí - I. Etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0282-20-P16;
3. pro Tenisový klub Zlín, z.s., IČO 44119127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
ve výši 250.000 Kč na projekt Výstavba nového vodního hospodářství TENISOVÝ
KLUB Zlín z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č.0282-20-17.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R08/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 100.000 Kč spolku "Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových
kurzů", IČO 26633221, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, na realizaci akce XXIV.
ročník Akademie Václava Hudečka v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P02;
2. ve výši 100.000 Kč spolku Malovaný kraj, z. s., IČO 27010511, se sídlem 17.
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, na vydání prvních dvou čísel národopisného a
vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2020 – č. 1/2020 a č. 2/2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P03;
3. ve výši 120.000 Kč organizaci Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková
organizace, IČO 60371587, se sídlem Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov, na realizaci akce
Jízda králů Vlčnov 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č.0281-20-P04;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. ve výši 100.000 Kč spolku Společnost pro duchovní hudbu, z. s., IČO 00409812,
se sídlem Kolejní 676/4, 160 00 Praha 6, na realizaci akce Mezinárodní letní škola
duchovní hudby Convivium 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0281-20-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 5.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČO 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci 60. ročníku Zlín Film Festival –
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P06;
2. ve výši 2.050.000 Kč, organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00094846 se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště,
na kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P07;
3. ve výši 2.050.000 Kč, organizaci Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace,
IČO 00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na kulturní činnost
Městského divadla Zlín v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P08;
4. 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 46.
Letní filmová škola Uherské Hradiště v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P09;
5. ve výši 500.000 Kč spolku Regionální filmový fond z. s., IČO 05262381, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci projektu Podpora rozvoje a propagace
filmového průmyslu ve Zlínském kraji, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P10;
6. ve výši 150.000 Kč spolku Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., IČO 62831585,
se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, na realizaci akce XXVII. ročník
Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“ v roce 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P11;
7. ve výši 200.000 Kč organizaci Arcibiskupství olomoucké, IČO 00445151, se
sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, na realizaci akce Národní pouť Velehrad
2020 - Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. a výstava "Kněží v
koncentračních táborech" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
dle přílohy č. 0281-20-P12;
8. ve výši 120.000 Kč městu Kunovice, IČO 00567892, se sídlem nám. Svobody
361, 686 04 Kunovice, na realizaci akce Jízda králů Kunovice 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P13;
9. ve výši 120.000 Kč, městu Hluk, IČO 00290939, se sídlem Hřbitovní 140, 687 25
Hluk, na realizaci akce XXIV. Dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční jízdou králů
v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0281-20-P14;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10. ve výši 300.000 Kč, organizaci PETARDA PRODUCTION, a. s., IČO 25382900,
se sídlem Olbrachtova 961/29, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, na realizaci akce
Dny lidí dobré vůle - VELEHRAD 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P15;
11. ve výši 800.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČO 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Bacha na
Mozarta! ve Zlínském kraji 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0281-20-P16.
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Kultura - Regionální funkce knihoven 2020 - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu ZK schválit:
a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.
D/0007/2020/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Knihovnou Bedřicha Beneše
Buchlovana, p.o., IČO 00092118, se sídlem v Uherském Hradišti, Velehradská 714,
686 01, kterým dochází k navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v roce 2020 o 167 tis. Kč na celkovou částku 3.085 tis.
Kč, dle přílohy č. 0284-20-P01;
b) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.
D/0006/2020/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Knihovnou Kroměřížska, p.o.,
IČO 00091120, se sídlem v Kroměříži, Slovanské nám. 3920, 767 01, kterým
dochází k navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v roce 2020 o 205 tis. Kč na celkovou částku 3.060 tis. Kč, dle
přílohy č. 0284-20-P02;
c) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0008/2020/KUL
uzavřené mezi Zlínským krajem a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, p.o.,
IČO 00851817, se sídlem ve Vsetíně, Dolní náměstí 1356, 755 01, kterým dochází
k navýšení účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v roce 2020 o 192 tis. Kč na celkovou částku 3.011 tis. Kč, dle přílohy č.
0284-20-P03.

64

Dodatek č. 2 investičního záměru - Výměna venkovního osvětlení kolem
budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R08/20

schvaluje
1) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1560/010/06/19/ - 02/03/20 "Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a
modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21“, dle přílohy č. 0297-20-P01;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) schvaluje rozpočtové opatření č. RZK/0050/2020, dle přílohy č. 0297-20-P02.

65

Veřejná zakázka "Podpora diskového pole, technologického centra a
komunikační infrastruktury"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R08/20

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky s názvem „Podpora diskového pole, technologického centra, komunikační
infrastruktura", dle příloh č. 0300-20-P01 a č. 0300-20-P02 a související dokumenty,
dle příloh č. 0300-20-P03 až č. 0300-20-P05;
schvaluje
a) pro Část 1 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele MERIT GROUP a.s., se sídlem Březinova 136/7, Hodolany, 779
00 Olomouc, IČO 64609995;
2. uzavření smlouvy o zajištění podpory diskového pole s dodavatelem MERIT
GROUP a.s., se sídlem Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 64609995, dle přílohy č.
0300-20-P06;
b) pro Část 2 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308;
2. uzavření smlouvy o zajištění podpory technologického centra Zlínského kraje s
dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 5267,
760 01 Zlín, IČO 46992308, dle přílohy č. 0300-20-P07;
c) pro Část 3 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697;
2. uzavření smlouvy o zajištění podpory komunikační infrastruktury s dodavatelem
AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 0300-20-P08.

66

Veřejná zakázka "Podpora F5 Big-IP"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R08/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Podpora F5 Big-IP", dle příloh č. 0301-20-P01;
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava, IČO 04308697;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 0301-20-P02.

68

Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R08/20

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č.
st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy
č. 0304-20-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0304-20P02.

69

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R08/20

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) pietním aktem k tragickým událostem konce Druhé světové války pořádaným obcí
Leskovec, se sídlem č. p. 67, 756 11 Leskovec, IČO 00303984;
2) pietním aktem k 75. výročí vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice, se
sídlem č. p. 163, 763 25 Drnovice, IČO 00557889;
3) parkurovými jezdeckými závody - POHÁR MĚSTA KROMĚŘÍŽE 2020
pořádanými Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce
1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832;
4) setkáním pěstounů a odborníků s tématem Pěstounství jako zápas o duši
pořádaným na Velehradě Sdružením pěstounských rodin z. s., se sídlem Anenská
10/10, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 64326471;
5) 65. ročníkem Kopaničářských slavností pořádaným obcí Starý Hrozenkov, č. p. 3,
687 74 Starý Hrozenkov, IČO 00291331;
6) účastí Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž na 11. ročníku mezinárodního
soutěže MUSICA ETERNA ROMA 2020 pořádanou Spolkem přátel SPgŠ Kroměříž,
se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 47935146.
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R08/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

70

Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - dodatek č. 3 ke Smlouvě o
poskytnutí NFV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R08/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/3119/2018/KUL s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle přílohy č.
0321-20-P01.

71

Dodatek k pojistné smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R08/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 400044704 mezi Zlínským krajem a
společností Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
IČO 47115971, dle přílohy č. 0323-20-P01.

72

Pověření hejtmana v době nouzového stavu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R08/20

svěřuje
rozhodování ve všech záležitostech podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, hejtmanovi za současného splnění těchto podmínek:
1. vyhlášení nouzového stavu v ČR trvá,
2. Rada Zlínského kraje nebude usnášeníschopná z důvodu takové zdravotní
indispozice členů Rady Zlínského kraje, jež jim neumožní účast na jednání Rady
Zlínského kraje, ani osobně ani s využitím prostředků komunikace na dálku.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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