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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 08.06.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R14/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0471-20-P01.

2

Vyhodnocení programu RP12-19 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R14/20

bere na vědomí
hodnocení Programu RP12-19 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje, dle přílohy č. 0491-20-P01.

3

Informace o objednávkách a smlouvách, o jejichž vystavení/uzavření rozhodl
hejtman Zlínského kraje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R14/20

bere na vědomí
1. přehled objednávek dle přílohy č. 0481-20-P01, které v souvislosti s nouzovým
stavem podepsal hejtman Zlínského kraje v rámci pravomoci mu svěřené usnesením
Rady Zlínského kraje č. 0202/R07/20,
2. přehled darovacích smluv dle přílohy č. 0481-20-P02, o jejichž uzavření rozhodl
v souvislosti s nouzovým stavem hejtman Zlínského kraje;
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Veolia Česká
republika, a. s., IČO 49241214, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 dle
přílohy č. 0481-20-P03.
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4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Integrovanou strategickou koncepci pro řízení
zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji dle příloh č. 0482-20P02 a č. 0482-20-P03.

5

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R14/20

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 a dále pro rok 2020 k 31.03.2020, dle přílohy č. 0493-20-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
31.03.2020 zobrazení v trendu 2018-2020, dle příloh č. 0493-20-P02 až č. 0493-20P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 31.03.2020, dle přílohy
č. 0493-20-P06.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 22
ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č. 0496-20-P01.

7

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R14/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.05.2020 č. 0375/R13/20 - část „schvaluje“,
bod 5., kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investičního příspěvku ve
výši 8.248.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci
Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř. Spojenců 907, Otrokovice, IČO 61716693,
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na akci "Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI", dle
přílohy č. 0453-20-P23;
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1646/150/05/20 akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy DM 1. až 4. etáž", dle přílohy č. 0483-20-P01;
b) č. 1655/150/05/20 akce "OU Kelč – odstranění havarijního stavu budovy", dle
přílohy č. 0483-20-P02;
c) č. 1664/090/0520 akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova serverového clusteru
– zajištění dostupnosti provozovaných služeb", dle přílohy č. 0483-20-P14;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, dle přílohy č. 0483-20-P03;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, dle
přílohy č. 0483-20-P04;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0483-20-P05;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 5.508.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 00843474, na akci "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - stavební
úpravy DM - 1. až 4. etáž", dle přílohy č. 0483-20-P06;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 9.612.904 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Odborné učiliště Kelč, se sídlem
Kelč č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318, na akci "OU Kelč – odstranění havarijního
stavu budovy", dle přílohy č. 0483-20-P07;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 8.655.570 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř. Spojenců
907, Otrokovice, IČO 61716693, na akci "Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce
elektroinstalace a rozvodů ZTI", dle přílohy č. 0483-20-P08;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 500.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO 72563346, na akci „14|15 BI – stavební úpravy 5. NP budovy 15“, č. 048320-P09;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2020, dle přílohy č. 0483-20-P10;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy DM - 1. až 4. etáž"
příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474;
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b) "OU Kelč – odstranění havarijního stavu budovy" příspěvkovou organizaci
Odborné učiliště Kelč, se sídlem Kelč č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318;
c) „DS Napajedla, p. o. – oprava podlah“ příspěvkovou organizaci Domov pro seniory
Napajedla, Husova1165, Napajedla, IČO 70850976;
d) "14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova serverového clusteru – zajištění dostupnosti
provozovaných služeb" příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
bere na vědomí
závěrečné zprávy těchto dokončených investičních akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) "Domov pro seniory Napajedla, p. o. - protipožární opatření", dle přílohy 0483-20P11;
b) "Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského
kraje - 2019", dle přílohy č. 0483-20-P12.

8

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R14/20

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2020 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0495-20-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0495-20-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0495-20-P07;
schvaluje
1) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Kroměřížská
nemocnice a. s. – Výměna dorozumívacího zařízení v budově B (plicní odd.)“ mezi
Zlínským krajem, IČO 70891320, a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova
660/69 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0495-20-P09;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s. - Modernizace otvírání vstupních dveří", mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
a Vsetínskou nemocnicí a. s.; Nemocniční 955, 755,01 Vsetín, IČO 26871068, dle
přílohy č. 0495-20-P10;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0114/2020, dle přílohy č. 0495-20-P11.
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9

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R14/20

schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Zlínským krajem,
IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, a nájemcem obcí
Střelná, IČO 00304310, Střelná 38, 756 12 Horní Lideč, dle přílohy č. 0488-20-P01,
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, a TASTE ONE, IČO 01957465, Kaprova
42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 0488-20-P05,
c) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti mezi pronajímatelem
Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, a
nájemcem BIOGRUNT s. r. o., IČO 29198721, Medlov 22, 768 02 Zborovice, dle
přílohy č. 0488-20-P06,
d) rozpočtové opatření č. RZK/0112/2020, dle přílohy č. 0488-20-P04.

10

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní č. O/0106/2018/INV ze dne 13.07.2018 uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností taneco a.s., se sídlem nám. Minoritů 128/18, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov, IČO 02721341, dle příloh č. 0529-20-P02 a č. 0529-20-P03.

11

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní č. O/0002/2019/INV ze dne 09.01.2019 uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností fgFORTE s.r.o., IČO 26916363, se sídlem Bílanská 4085/75,
767 01 Kroměříž, dle příloh č. 0530-20-P02 a č. 0530-20-P03, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.
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12

SPZ Holešov – záměr pachtu vodohospodářského majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R14/20

schvaluje
záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov – Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 201
Vodovod východ, dle přílohy č. 0531-20-P01; kolaudační souhlas stavby vydal
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí dne 27.11.2009 pod č. j.
ŽP/3960/26770/2009/Ve;
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov - Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 202
Vodovod západ, dle přílohy č. 0531-20-P02; kolaudační souhlas stavby vydal
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí dne 23.11.2009 pod č. j.
ŽP/3961/26771/2009/Ve;
- pozemku p. č. 2760/51, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holešov, jehož součástí
je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, to vše zapsáno v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov,
na LV č. 1590 pro obec a k. ú. Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství;
- pozemku p. č. 474/49, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Všetuly, jehož součástí
je stavba č. p. 515, jiná stavba, pozemku p. č. 474/47, ostatní plocha a pozemku p.
č. 474/48, ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 3558 pro k. ú.
Všetuly, obec Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, zejména
zpevněných ploch, oplocení, a přípojky NN pro budovu č. p. 515;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov - Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní
vody, SO 302 Kanalizace výtlak, dle přílohy č. 0531-20-P03; kolaudační souhlas pro
stavbu vydal Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí dne 30.11.2009 pod
č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov - Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní
vody, SO 303 Kanalizace jih, dle přílohy č. 0531-20-P04; kolaudační souhlas pro
stavbu vydal Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí dne 30.11.2009 pod
č. j. ŽP/4034/27333/2009/Ve;
- monitorovacího vrtu HP1, postaveného na pozemku p. č. 484/15 v k. ú. Všetuly,
monitorovacích vrtů HP2 a HP3, postavených na pozemku p. č. 493/4 v k. ú. Všetuly,
monitorovacího vrtu HP5, postaveného na pozemku p. č. 474/48 v k. ú. Všetuly,
monitorovacího vrtu HP6, postaveného na pozemku p. č. 313/1 v k. ú. Třebětice,
monitorovacího vrtu HP7 postaveného na pozemku p. č. 474/16 v k. ú. Všetuly,
monitorovacího vrtu HP8 postaveného na pozemku p. č. 948/3 v k. ú. Všetuly a
monitorovacích vrtů HP9 a HP10, postavených na pozemku p. č. 2760/90 v k. ú.
Holešov, dle přílohy č. 0531-20-P05;
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- kanalizační stoky DN 300 a DN 200 o délce 649 m, sloužící k odvádění odpadních
vod a srážkových vod ze severní části areálu Strategické průmyslové zóny Holešov,
napojenou na stokovou síť města Holešova na ulici Tovární, dle přílohy č. 0531-20P06; sanace kanalizační stoky byla provedena v rámci stavby Průmyslová zóna
Holešov – Sanace kanalizace, k níž vydal kolaudační souhlas Městský úřad
Holešov, odbor životního prostředí dne 02.12.2013 pod č. j. HOL3280/22372/2013/ŽP/Ve;
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní
infrastruktura, Centrální část – vodovod a kanalizace (1. část), SO 221 Vodovod
přívod, DN 250, o délce 202 m, dle přílohy č. 0531-20-P07, kolaudační souhlas
stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí
dne 04.10.2017 pod č. j. HOL-23892/2017/ŽP/Ve;
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní
infrastruktura, Centrální část – vodovod a kanalizace (1. část), 1. část SO 222
Vodovod kruh, DN 200, o délce 505,9 m, dle přílohy č. 0531-20-P07, kolaudační
souhlas stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního
prostředí dne 04.10.2017 pod č. j. HOL-23892/2017/ŽP/Ve;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní
infrastruktura, Centrální část – vodovod a kanalizace (1. část), 1. část SO 325
Kanalizace splašková B2, DN 300, o délce 125 m, dle přílohy č. 0531-20-P07,
kolaudační souhlas stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a
životního prostředí dne 04.10.2017 pod č. j. HOL-23892/2017/ŽP/Ve;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní
infrastruktura, Centrální část – vodovod a kanalizace (1. část), 1. část SO 323
Kanalizace splašková B1, DN 300, o délce 497,27 m, dle přílohy č. 0531-20-P07.

13

Projekt "Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín" - Závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R14/20

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Zdravotnická záchranná služba ZK –
vzdělávací a výcvikové středisko Zlín", dle přílohy č. 0486-20-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0109/2020, dle přílohy č. 0486-20-P02.
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

14

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních podpor na realizaci
projektů v rámci programu RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních
služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 v rozsahu a v členění
dle přílohy č. 0476-20-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční
podpory (dotace) dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 0476-20-P03 s
příslušnými poskytovateli sociálních služeb, nebo v případech, kdy poskytovatelem
sociálních služeb je příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem, vydání
rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz dle vzoru rozhodnutí
uvedeného v příloze č. 0476-20-P04;
schvaluje
a) projektový rámec "Podpora vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s
přechodem na vysílací standard DVB-T2 ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0476-20P05;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0116/2020 dle přílohy č. 0476-20-P07;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Podpora vybavení
zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0476-20-P05, do
konečné podoby návrhu projektu včetně všech povinných příloh v termínu dle Výzvy
č. 1/2019 k předkládání žádostí o dotaci Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci
Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční
podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (viz příloha č.
0476-20-P06);
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o poskytnutí dotace z
Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční
podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 v termínu
daném výzvou dle přílohy č. 0476-20-P06.

15

Školství - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R14/20

schvaluje
1. uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do
škol ve Zlínském kraji IV", který bude realizován na základě výzvy č. 30_20_010 z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci, dle vzoru v příloze č. 049920-P01, a to se základními a mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0499-20P02;
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku ZK:
a) "SPŠ Otrokovice - Rozvoj polytechnického vzdělávání", dle přílohy č. 0499-20P04;
b) "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Vybudování odborné učebny pro polytechnické
vzdělávání a modernizace jazykových učeben", dle přílohy č. 0499-20-P05;
3. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) investiční záměr č. 1660/150/05/20 akce "SPŠ Otrokovice - Rozvoj
polytechnického vzdělávání" - IROP/IPRÚ, dle přílohy č. 0499-20-P06;
b) investiční záměr č. 1662/150/05/20 akce "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Vybudování učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových
učeben" - IROP/IPRÚ, dle přílohy č. 0499-20-P07;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0499-20-P08;
b) změna č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III
1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0499-20-P09;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0115/2020, dle přílohy č. 0499-20-P10;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
38.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364,
760 01 Zlín, IČO 00559105, na realizaci akce "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Vybudování učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových
učeben", dle přílohy č. 0499-20-P11;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace na zabezpečení realizace projektu "SPŠ Otrokovice - Rekonstrukce
sportovní haly", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, dle přílohy č. 0499-20-P03.

16

Kultura – dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R14/20

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 3 pro příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle přílohy č. 0506-20-P01;
b) změnu č. 2 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38,
767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 0506-20-P02;
2. změny č. 1 projektových rámců projektů:
a) „Zabezpečení objektů konzervátorského pracoviště a depozitáře Otrokovice ", dle
přílohy č. 0506-20-P03;
b) „Zabezpečení objektu hradu Malenovice“, dle přílohy č. 0506-20-P04;
c) „Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů", dle přílohy č. 0506-20-P05;
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R14/20
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. RZK/0111/2020, dle přílohy č. 0506-20-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0110/2020, dle přílohy č. 0506-20-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje celková výše finanční
výpomoci o 3.507.000 Kč, z původní celkové výše 8.978.000 Kč na celkovou částku
5.471.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce
Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíne, p.o.
- expozice tragédie na Ploštině, dle přílohy č. 0506-20-P10;
bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020, ve výši
3.508.104,60 Kč (z toho neinvestiční prostředky ve výši 1.306,80 Kč) příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, dle přílohy č. 0506-20-P11.

17

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup cisternových automobilových stříkaček a
rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit v souladu se Zásadami pro poskytování
investičních dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky
SDH obcí“, poskytnutí účelových investičních dotací z Fondu Zlínského kraje obcím
dle přílohy č. 0487-20-P01 a uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0487-20P02 a č. 0487-20-P03.

18

Individuální dotace v oblasti BESIP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje v členění:
1. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 272.000 Kč, současně však max. 38 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Podpora provozu dětských
dopravních hřišť a organizace soutěží s dopravní tématikou ve Zlínském kraji a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0479-20-P02;
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do výše 228.000 Kč, současně však max. 40 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Zajištění vzdělávacích a
volnočasových aktivit v oblasti BESIP ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0479-20-P06;
3. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČO
86771442, se sídlem tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice, do výše 207.450 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení
dětského dopravního hřiště v Otrokovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0479-20-P04;
schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace,
IČO 75046440, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, do výše
115.000 Kč, současně však max. 35 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí,
dopravních soutěží na DDH ve Valašském Meziříčí a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0479-20-P08;
2. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, IČO
70435651, se sídlem Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště, do výše 20.000 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Podpora chodu a využívání dětského dopravního hřiště při ZŠ Uherské Hradiště,
Sportovní 777, p. o., a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0479-20-P12;
3. Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČO
70932310, se sídlem Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, do výše 100.000 Kč,
současně však max. 21 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Zajištění provozu Dětského dopravního hřiště při Základní škole, Uherský Brod, Na
Výsluní 2045, okres Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0479-20-P10;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje neschválit prodloužení termínu realizace projektu
Dětské dopravní hřiště v Holešově dle Smlouvy č. D/3381/2018/STR ve znění
dodatku č. 1.

19

Plán rozvoje 2020-2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Plán rozvoje 2020-2021, dle přílohy č. 052720-P01.
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

20

Regionální inovační strategie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizovaný dokument Krajská příloha
Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie Zlínského
kraje), dle přílohy 0528-20-P02;
schvaluje
Aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2019-2020,
dle přílohy č. 0528-20-P03.

21

Pořízení Plánů dílčích povodí Moravy a Dyje 2021-2027 - podzemní vody individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace státnímu
podniku Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00
Brno, ve výši 900.000 Kč, současně však max. 35 % celkových způsobilých výdajů
na realizaci projektu: "Pořízení PDP Moravy a PDP Dyje 2021-2027 - podzemní
vody" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0472-20P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0113/2020 dle přílohy č. 0472-20-P03.

22

Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, dle přílohy č. 0513-20-P02;
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
D/0043/2018/STR, dle přílohy č. 0513-20-P04, uzavřené s Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90
Zlín;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 488.750
Kč z rozpočtu Zlínského kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na předfinancování projektu
"Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty" a
uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0513-20P06;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 86.250 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na spolufinancování projektu "Fenomén Baťa a jeho
kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace, dle přílohy č. 0513-20P08, a to za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí dne 29.06.2020
pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., IČO 27744485, dle
přílohy 0513-20-P02;
5. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0513-20-P10;
6. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
D/0050/2018/STR, dle přílohy č. 0513-20-P12, uzavřené se zájmovým sdružením
právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín;
7. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 520.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín na předfinancování
projektu "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví" a uzavření smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0513-20-P14;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2020, dle přílohy č. 0513-20-P16.

23

Projekt Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu - poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 350.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje MAS Buchlov, z.s., IČO 26662698,
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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se sídlem Masarykova 273, 687 08 Buchlovice na realizaci projektu "Cisterscapes cisterciácké krajiny spojující Evropu" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0514-20-P02.
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Přestavba sociálně-provozního objektu kláštera ve Štípě - 1. etapa - dodatek
ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/2147/2019/STR uzavřené s římskokatolickou farností Štípa,
IČO 48471712, se sídlem Mariánské nám. 57, 763 14 Zlín-Štípa, dle přílohy č. 051520-P02.
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ST/04 Statut Fondu ZK, SM/14 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu
Zlínského kraje, aktualizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit statut ST/04/04/20 - Statut Fondu Zlínského
kraje ve znění přílohy č. 0523-20-P01 s účinností od 01.12.2020;
schvaluje
směrnici SM/14/05/20 - Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje
ve znění přílohy č. 0523-20-P03 s účinností od 01.12.2020.
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Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2020, dle
přílohy č. 0520-20-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 694 v k. ú. Tučapy u Holešova, strpět
ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/49010) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 49010-1) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 694 v k. ú. Tučapy u Holešova, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1211-85/2019 věcné břemeno "A",
- 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. 49010-1), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.644 Kč +
DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1992/1 a p. č. 1992/2 v k. ú. Hrádek na
Vlárské dráze a služebného pozemku p. č. 5442 v k. ú. Pitín, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 495-035) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 1992/1 a p. č. 1992/2 v k. ú. Hrádek na
Vlárské dráze, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 712-119b/2019 a
na služebném pozemku p. č. 5442 v k. ú. Pitín, v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem číslo 603-119d/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. 495-035), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20.524 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.
12724/22 v k. ú. Nový Hrozenkov, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 487-019) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 12724/22 v k. ú. Nový Hrozenkov, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 2331-88/2019,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 487-019), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 730 Kč + DPH;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti K + R Projekt s. r. o., se
sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO 64945928, a každého vlastníka
služebných pozemků p. č. 385/1, p. č. 388/10, p. č. 2096/4 v k. ú. Rokytnice u
Vsetína, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05735) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05735-1), na služebných pozemcích p. č. 385/1, p. č.
388/10, p. č. 2096/4 v k. ú. Rokytnice u Vsetína, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 1445-7491/2017,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 05735-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 67.326 Kč +
DPH;
5. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti města
Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172, a každého
vlastníka služebných pozemků p. č. 363/1 a p. č. 1038/61 v k. ú. Všetuly, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-003) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných p. č. 363/1 a p. č. 1038/61 v k. ú. Všetuly, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1604-25/2020,
- 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. 490-003), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. až 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění, vše v pozemcích p. č. 484/2, p. č. 6/7, p. č. 6/4, vše ostatní
plocha, v k. ú. Pohořelice u Napajedel, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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 100 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 46/3, ostatní plocha, v k. ú. Lhotka nad
Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 442118/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.04.2020, č. 0313/R11/20, část schvaluje,
bod č. 6;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- automobilu Škoda Felicia combi, reg. značka UHK 05-92, inv. č. 444-30B, počet
najetých kilometrů 76.741, rok pořízení 2000, pořizovací cena 290.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
- automobilu Ford Transit 100, reg. značka 3Z8 0157, inv. č. 25100809, počet
najetých kilometrů 293.516, rok výroby 1997, rok pořízení 2009, pořizovací cena
50.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou prodeje minimálně za cenu 8.000 Kč, a to:
- automobilu Škoda Octavia 2.0, reg. značka UHJ 71-95, inv. č. 444-24, rok pořízení
1999, počet najetých km 170.517, pořizovací cena 511.625,90 Kč, zůstatková cena
0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R14/20

schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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pozemku
- p. č. 607/5, ostatní plocha, o výměře 62 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
607/1,
geometrickým plánem č. 764-7215/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zborovice.

29

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré
náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 1486/7, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 1486/8, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1486/9, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1486/11, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1486/12, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1486/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1486/3 geometrickým plánem č. 11697121/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Křivé, do vlastnictví města
Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387;
2. pozemků
- p. č. 167/11, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 1676/2, ostatní plocha, o výměře 191 m 2,
- p. č. 1676/3, ostatní plocha, o výměře 435 m 2,
- p. č. 1676/4, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 1676/5, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 1676/6, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
- p. č. 1676/7, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 1676/8, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1676/9, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 1676/10, ostatní plocha, o výměře 172 m2,
- p. č. 1697/4, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 1697/5, ostatní plocha, o výměře 102 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 321 pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří, do
vlastnictví obce Jestřabí, č. p. 1, 763 33 Jestřabí, IČO 00837300;
3. pozemků
- p. č. 2915/20, ostatní plocha, o výměře 571 m 2,
- p. č. 2915/36, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
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- p. č. 2915/74, ostatní plocha, o výměře 147 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec Loučka a k. ú. Loučka I, do vlastnictví
obce Loučka, č. p. 141, 763 25 Loučka, IČO 00568643;
4. pozemku
- p. č. 566/15, ostatní plocha, o výměře 197 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 566/1 geometrickým plánem č. 682-22/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě, do vlastnictví obce Tupesy,
č. p. 135, 687 07 Tupesy, IČO 00542393;
5. pozemku
- p. č. 4508/65, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4508/46 geometrickým plánem č. 38181/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, do
vlastnictví města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO
00567884;
6. pozemku
- p. č. 4508/66, ostatní plocha, o výměře 285 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4508/3 geometrickým plánem č. 38192/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, do
vlastnictví města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO
00567884;
7. pozemků
- p. č. 719/30, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 719/31, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 719/32, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 719/33, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 719/34, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 719/35, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 719/36, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 719/37, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1368 pro obec a k. ú. Traplice, do vlastnictví obce
Traplice, č. p. 404, 687 04 Traplice, IČO 00291439;
8. pozemků
- dílu "b" o výměře 370 m 2, odděleného z p. č. 730/1,
- dílu "c" o výměře 4 m 2, odděleného z p. č. 730/6,
geometrickým plánem č. 607-857/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček, do
vlastnictví obce Lukoveček, Přílepská 120, 763 16 Lukoveček, IČO 70871264;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemků
- p. č. 86, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m 2, jehož součástí je stavba č.
p. 2,
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- p. č. 88/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m 2, jehož součástí je budova
bez čp/če,
- p. č. 88/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 321 m 2, jehož součástí je budova
bez čp/če,
vše zapsáno v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1523 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Valašské Meziříčí-město, do vlastnictví Římskokatolické farnosti Valašské
Meziříčí, se sídlem Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 48739677, za
kupní cenu 9.000.000 Kč a za podmínek dle přílohy č. P03 s tím, že je
Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí povinna ode dne nabytí vlastnických práv
k výše uvedeným nemovitým věcem po dobu nejméně 10 let účelově využít tyto
nemovité věci k provozování školského zařízení a nepřevést předmětné nemovité
věci po dobu nejméně 15 let na třetí osobu;
2. pozemku
- p. č. 506/5, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 506/1, geometrickým plánem č. 137-7/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova, do rovnodílného podílového
spoluvlastnictví*** oba bytem ***, za kupní cenu 2.280 Kč;
3. pozemku
- p. č. 15529/82, ostatní plocha, o výměře 283 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do vlastnictví ***, bytem ***, za
kupní cenu 16.980 Kč;
4. pozemků
- p. č. 1248/4, ostatní plocha, o výměře 978 m2,
- p. č. 6461/1, ostatní plocha, o výměře 430 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví Správa a
údržba silnic Slovácka, s.r.o., se sídlem Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO:26913216, za kupní cenu 332.710 Kč;
5. pozemku
- p. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 624 m 2, jehož součástí je stavba
bez č. p./č. e., občanská vybavenost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
do vlastnictví Uherskohradišťské nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, za kupní cenu 4.373.600 Kč;
6. pozemku
- p. č. 383/28, ostatní plocha, o výměře 1080 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 383/1 geometrickým plánem č. 258418/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví Uherskohradišťské
nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, za
kupní cenu 1.512.000 Kč;
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7. pozemku
- p. č. 1694, ostatní plocha, o výměře 2983 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 842/1, p. č. 842/3, p. č. 1694 geometrickým
plánem č. 2596-7/2020, pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví
Uherskohradišťské nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, za kupní cenu 4.176.200 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0599/Z20/19 ze dne 17.06.2019 – část schvaluje, bod A. 10.,
- č. 0557/Z19/19 ze dne 08.04.2019 – část schvaluje, bod B. 7. - 8.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R14/20

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 a staveb:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2780/26, ostatní plocha, o výměře 9 m2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- p. č. 3191/7, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 3191/9, ostatní plocha, o výměře 189 m 2,
- p. č. 3191/12, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaných na LV č. 1468 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště:
- p. č. 4547/25, ostatní plocha, o výměře 164 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré
Město, IČO 00567884;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 1/3, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 154/22, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 165/32, ostatní plocha, o výměře 339 m 2,
- p. č. 166/8, ostatní plocha, o výměře 241 m 2,
- p. č. 166/9, ostatní plocha, o výměře 117 m2,
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- p. č. 167/13, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 297/25, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 357/14, ostatní plocha, o výměře 1139 m 2,
- p. č. 357/16, ostatní plocha, o výměře 141 m 2,
- p. č. 508/9, ostatní plocha, o výměře 1541 m 2,
- p. č. 529/12, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 529/13, ostatní plocha, o výměře 622 m 2,
- p. č. 563/51, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 563/52, ostatní plocha, o výměře 2423 m 2,
- p. č. 1696/2, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 1702/15, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 1702/16, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
- p. č. 1702/17, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
- p. č. 1702/18, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1744, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Jestřabí, č. p. 1, 763 33 Jestřabí, IČO 00837300;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I:
- p. č. 2915/22, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 2915/25, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2915/32, ostatní plocha, o výměře 118 m 2,
- p. č. 2915/34, ostatní plocha, o výměře 117 m 2,
- p. č. 2915/40, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2915/42, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 2915/44, ostatní plocha, o výměře 33 m2,
- p. č. 2915/46, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 2915/50, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Loučka, č. p. 141, 763 25 Loučka, IČO
00568643;
6. odděleného z původního pozemku p. č. 1486/1 geometrickým plánem č. 11697121/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Křivé:
- p. č. 1486/10, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 12490/42, ostatní plocha, o výměře 1929 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice:
- p. č. 2291/18, ostatní plocha, o výměře 198 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. úseku stavby pozemní komunikace v celkové délce 3,614 km v k. ú. Bynina, k. ú.
Krásno nad Bečvou, k. ú. Lešná, k. ú. Lhotka nad Bečvou, k. ú. Mštěnovice, k. ú.
Příluky a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, jehož začátek je ve staničení 0,000 km
budoucí silnice III/03570 (uzlový bod 2514A188) a konec ve staničení 3,614 km
budoucí silnice III/03570 (uzlový bod 2514A183.05), a to stavebních objektů včetně
součástí a příslušenství:
- SO 111 Souběžná silnice III. třídy Bynina – Lešná, 2. a 3. etapa,
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- SO 180.2 Dopravní značení - definitivní (2. a 3. etapa) – část související s SO 111,
- SO 206 Most na sil. III. třídy přes přel. Černý potok v km 0,103,
- SO 207 Most na sil. III. třídy přes přel. Jasenický potok v km 1,944,
- SO 208 Most na sil. III. třídy přes přel. potoka Struhy v km 3,424,
- SO 302.2 Silniční kanalizace km 0,973-2,279 – část kanalizace související s SO
111, od šachty Š 38 po šachtu Š 35,
- SO 332 Stabilní norné stěny – č. 4, 5, 7 a 8 – související s SO 111,
- SO 870 Vegetační úpravy pro ŘS Zlínského kraje – porosty na pozemcích
souvisejících s SO 111,
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390, dle specifikace a za podmínek dle příloh č. 0518-20-P04 až č. 0518-20P07;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziřící a k. ú. Bynina:
- p. č. 166/2, vodní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 564/17, ostatní plocha, o výměře 758 m 2,
- p. č. 637/1, ostatní plocha, o výměře 15763 m 2,
- p. č. 637/8, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 381 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
11. odděleného z původních pozemků p. č. 98/31 a p. č. 98/60 geometrickým plánem
č. 634-73724/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina:
- p. č. 98/77, vodní plocha, o výměře 12 m 2,
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad
Bečvou:
- p. č. 462/34, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 464/15, ostatní plocha, o výměře 1409 m 2,
- p. č. 1015/26, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. 1015/27, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 1945 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lešná:
- p. č. 865, ostatní plocha, o výměře 2280 m 2,
- p. č. 870, ostatní plocha, o výměře 2464 m 2,
- p. č. 881, ostatní plocha, o výměře 814 m 2,
- p. č. 882, ostatní plocha, o výměře 147 m 2,
zapsaných na LV č. 935 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
14. odděleného z původního pozemku p. č. 934 geometrickým plánem č. 44873725/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou:
- p. č. 634/1, ostatní plocha, o výměře 309 m 2,
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390;
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15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou:
- p. č. 617, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 641, ostatní plocha, o výměře 5612 m 2,
- p. č. 905, ostatní plocha, o výměře 1550 m 2,
- p. č. 907, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
zapsaných na LV č. 516 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Mštěnovice:
- p. č. 644/3, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
- p. č. 644/5, ostatní plocha, o výměře 20100 m 2,
- p. č. 665/2, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 666/1, ostatní plocha, o výměře 2539 m 2,
zapsaných na LV č. 154 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky:
- p. č. 511/2, ostatní plocha, o výměře 19583 m 2,
- p. č. 511/6, ostatní plocha, o výměře 172 m 2,
- p. č. 511/8, ostatní plocha, o výměře 1807 m 2,
- p. č. 560/2, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
- p. č. 565/3, ostatní plocha, o výměře 504 m 2,
- p. č. 566/8, ostatní plocha, o výměře 9 m2,
- p. č. 566/11, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 199 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 1382, ostatní plocha, o výměře 5569 m 2,
- p. č. 1391, ostatní plocha, o výměře 1541 m 2,
zapsaných na LV č. 141 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
19. odděleného z původního pozemku p. č. 730/11 geometrickým plánem č. 607857/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 730/18, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
od obce Lukoveček, Přílepská 120, 763 16 Lukoveček, IČO 70871264;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. st. 7130, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m 2, jehož součástí je stavba
bez č. p./č. e., průmyslový objekt,
zapsaného na LV č. 10001 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Liptál:
- p. č. 3794/82, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
- p. č. 3794/136, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3794/138, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
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zapsaných na LV. č. 10001 od obce Liptál, č. p. 331, 756 31 Liptál, IČO 00304051;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1005/43, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 1084/48, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
- p. č. 1084/51, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 1084/52, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 1084/53, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 1084/54, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 1084/55, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 1084/56, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 1084/57, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 1084/58, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1084/59, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 1084/60, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 1084/61, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1084/62, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Břest, č. p. 87, 76823 Břest, IČO 00287105;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jankovice a k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště:
- p. č. 2025/32, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
- p. č. 2025/33, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
zapsaných na LV č. 38 od ***, za cenu ve výši 10.560 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
- podíl ve výši id. 5430/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha o výměře 4.480 m 2,
- podíl ve výši id. 5430/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha o výměře 27 m 2,
- podíl ve výši id. 5430/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 1034 od Zemědělského podílnického družstva, družstva, se
sídlem Nezdenice 237, 687 32 Nezdenice, IČO 47906120, za cenu ve výši 5.750
Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštění:
- p. č. 1179, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaného na LV č. 253 od ***, za cenu ve výši 240 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 1938/5, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 307 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;

pracoviště

C. úplatným převodem bytových jednotek a souvisejících spoluvlastnických podílů
na pozemcích, vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj v obci Bystřice pod Hostýnem, v části obce
Bystřice pod Hostýnem, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, zapsaných na LV č. 6765 a
č. 6899 od ***:
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1. bytu č. 1
- jednotky č. 1145/1, vymezené v pozemku p. č. st. 1212, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 875 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 1145, občanská
vybavenost, přičemž součástí jednotky je podíl 1169/18447 na společných částech
nemovité věci,
- spoluvlastnického podílu ve výši 1169/18447 na pozemku p. č. 876, ostatní plocha,
o výměře 1242 m2, náležejícího k bytové jednotce,
za cenu ve výši 3.693.925 Kč;
2. bytu č. 3
- jednotky č. 1145/3, vymezené v pozemku p. č. st. 1212, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 875 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 1145, občanská
vybavenost, přičemž součástí jednotky je podíl 916/18447 na společných částech
nemovité věci,
- spoluvlastnického podílu ve výši 916/18447 na pozemku p. č. 876, ostatní plocha,
o výměře 1242 m2, náležejícího k bytové jednotce,
za cenu ve výši 2.923.495 Kč;
3. bytu č. 12
- jednotky č. 1145/12, vymezené v pozemku p. č. st. 1212, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 875 m 2, jehož součástí je stavba, č. p. 1145, občanská
vybavenost, přičemž součástí jednotky je podíl 969/18447 na společných částech
nemovité věci,
- spoluvlastnického podílu o výši 969/18447 na pozemku p. č. 876, ostatní plocha, o
výměře 1242 m2, náležejícího k bytové jednotce,
za cenu ve výši 3.085.145 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. 1. - 19., 21. - 22. 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. 20. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Základní škola Zlín, Mostní, Mostní 2397, 760 01 Zlín, IČO 61716391, a to ke dni
jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části C. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0558/Z19/19 ze dne 08.04.2019 – část schvaluje, bod B. 6.
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Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R14/20

bere na vědomí
projekt Muzea Kroměřížska, p. o., - Projekt archeologického výzkumu významného
žárového pohřebiště ve Zlínském kraji realizovaný v letech 2020 - 2021 o celkovém
rozpočtu 700.000 Kč, dle přílohy č. 0505-20-P05;
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schvaluje
1. účelové navýšení příspěvku na provoz o 894.000 Kč na celkovou výši 20.984.000
Kč pro Muzeum Kroměřížska, p. o., IČO 00091138 v souvislosti s realizací
archeologických projektů muzea, dle přílohy č. 0505-20-P03;
2. navýšení příspěvku na provoz o 1.000.000 Kč na celkovou výši 43.757.000 Kč
pro 14|15 Baťův institut, p. o., IČO 72563346, dle přílohy č. 0505-20-P03;
3. účelové navýšení závazného objemu prostředků na OON o 40.000 Kč na
celkovou výši 250.000 Kč pro Muzeum Kroměřížska, p. o., v souvislosti s realizací
projektu "Hradisko u Kroměříže - pevnost doby bronzové", dle přílohy č. 0505-20P04.
.
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Doprava - dodatek č. 30 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh č. 0477-20P01 a č. 0477-20-P02.
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Doprava - KOVED smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení účelové neinvestiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č.
D/0309/2020/DOP společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, o částku 10.723.000 Kč
na celkovou částku 27.226.000 Kč;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0309/2020/DOP, uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, dle přílohy č. 0478-20-P01;
3. poskytnutí účelové investiční dotace (na pořízení e-shopu a webového portálu) ve
výši 1.050.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0478-20-P02;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
poskytnutí účelové investiční dotace (na pořízení trezoru) ve výši 100.000 Kč
společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0477-20-P03.
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RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, 2. kolo - poskytnutí
dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R14/20

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. 0473-20-P03, a
uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh č. 0473-20-P03 a č. 0473-20-P05;
b) neposkytnutí účelové dotace v rámci programu RP17-20 Podpora zmírnění
následků sucha v lesích z důvodu uvedených v příloze č. 0473-20-P04.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021, 2.
aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro období 2020-2022 a 6. aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku dle příloh č. 0474-20-P02 až č. 0474-20-P06;
b) 2. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro období 2020-2022 dle přílohy č. 0474-20-P08;
c) 6. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020 včetně příloh č. 1 Základní sítě, č. 2 Zásobníku a č. 3 Dočasné sítě dle příloh
č. 0474-20-P09 až 0474-20-P12;
schvaluje
Dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29.06.2020
schválí 14. aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro
poskytovatele sociální služby Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Sociální
rehabilitace, Labyrint - centrum sociální rehabilitace, ID 4592268, dle příloh č. 047420-P16 a č. 0474-20-P17.
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Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb
ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0475-20-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2021 včetně všech jeho příloh a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022;
2. 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/0194/2020/SOC mezi Zlínským krajem a
"Andělem", z.s., IČO 66934702, Kelč 290, dle přílohy č. 0475-20-P03.
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Mezinárodní projekt ve školství The SENSE - dohody o změně smluv s
partnery

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
1. uzavření dohody o změně smlouvy mezi Zlínským krajem a projektovým
partnerem Trexima, spol. s r. o., IČO 44004508, Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky,
dle přílohy č. 0497-20-P02;
2. uzavření dohody o změně smlouvy mezi Zlínským krajem a projektovým
partnerem SES 13-19 Ltd., 75 Stanley Rd, Stoke on Trent, ST4 7PP, Velká Británie,
dle přílohy č. 0497-20-P03;
3. uzavření dohody o změně smlouvy mezi Zlínským krajem a projektovým
partnerem Galway and Roscommon Education and Training Board, An Coiléar Bán,
Galway, IE013 – West, Irsko, dle přílohy č. 0497-20-P04;
4. uzavření dohody o změně smlouvy mezi Zlínským krajem a projektovým
partnerem University of Cyprus, Kallipoleos Street 75, Nicosia, 1678, Kypr, dle
přílohy č. 0497-20-P05;
5. uzavření dohody o změně smlouvy mezi Zlínským krajem a projektovým
partnerem Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia,
Aleea Inului 2 et 4 AP 13, 3041, Timisoara, Rumunsko, dle přílohy č. 0497-20-P06;
6. uzavření dohody o změně smlouvy mezi Zlínským krajem a projektovým
partnerem Umbria Training Center, Piazza 23 Luglio 5, Scheggino, 0604, Itálie, dle
přílohy č. 0497-20-P07.
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Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 8, Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy
č. 0498-20-P01;
2. dodatek č. 13, Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Zlín, IČO 61716464, dle přílohy č.0498-20- P02;
3. dodatek č. 10, Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0498-20-P03.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R14/20

schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace Základní škola Kroměříž, 1. máje, IČO 47934581, zřizované Zlínským
krajem:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení Školní družina z
24 na 42 žáků s účinností od 01.09.2020;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené schválené změny v rejstříku škol a
školských zařízení v termínu do 30.06.2020.

40

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R14/20

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední
pedagogické školy Kroměříž, IČO 65269616, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, Mgr. Alena
Štachová, Mgr. Aleš Kubíček, Mgr. Martin Číšecký, PhDr. Vlastislav Kožela, Věra
Blažková;
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Gymnázia Kroměříž, IČO 70843309, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček,
Mgr. Alena Štachová, Mgr. Aleš Kubíček, Mgr. Ruth Vašíčková, PhDr. Vlastislav
Kožela, Mgr. Silvie Mihaldová.
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Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R14/20

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0117/2020, dle přílohy č. 0504-20-P01 a rozpočtové
opatření č. RZK/0119/2020, dle přílohy č. 0504-20-P19;
B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT v členění:
1. pro Atletika Holešov, z. s., IČO 02057042, se sídlem nám. Svobody 175/37, 769
01 Holešov, ve výši 100.000 Kč na projekt Elektronická časomíra a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0504-20-P10;
2. pro Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 57, 586 07 Jihlava, ve výši
50.000 Kč na projekt Kraje pro bezpečný internet a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0504-20-P11;
3. pro Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje,
pobočný spolek, IČO 70930139, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov, ve výši
50.000 Kč na projekt Školní sportovní soutěže typu C realizované ve Zlínském kraji
v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0504-20-P12;
4. pro Sportovní klub Rajnochovice z. s., IČO 18189334, se sídlem Rajnochovice
278, 768 71 Rajnochovice, ve výši 50.000 Kč na projekt Regenerace trávníku na
fotbalovém hřišti v Rajnochovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0504-20-P13;
5. pro Sportovní kluby Zlín, z. s., IČO 00531944, se sídlem Hradská 854, 760 01
Zlín, ve výši 150.000 Kč na projekt Certifikace kuželkářské dráhy pro 1. ligu ve Zlíně
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 050420-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 Lezecký klub Vertikon Zlín z. s., IČO 27024989, se sídlem Boněcko I/264, 760
01 Zlín, ve výši 400.000 Kč na projekt Bouldering Zlín - 1. etapa a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0504-20-P15;
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. pro Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČO 65823061, U Sokolovny 100, 760
01 Zlín, ve výši 300.000 Kč na projekt Rekonstrukce otopného systému sokolovny
Zlín-Prštné a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č. 0504-20-P16;
3. pro TJ Jiskra Otrokovice, z. s., IČO 18152805, se sídlem Sport. areál TJ Jiskra
1297, 765 02 Otrokovice, ve výši 450.000 Kč na projekt Retoping umělého povrchu
a dovybavení atletického stadionu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0504-20-P17;
4. pro Snails Kunovice z. s., IČO 26649675, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice,
ve výši 1.500.000 Kč na projekt Rekonstrukce a dostavba softballového areálu – II.
etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy
č. 0504-20-P21.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R14/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
a) ze dne 30.03.2020 č. 0264/R08/20 - část "schvaluje", bod č. 3, kterým Rada
Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského
kraje, sekce KULTURA:
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;
b) ze dne 30.03.2020 č. 0264/R08/20 - část "bere na vědomí a doporučuje", bod č.
6 a č. 9, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského
kraje, sekce KULTURA:
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;
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;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 150.000 Kč spolku Collegium musicale z.s., IČO 06564160, se sídlem
náměstí Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž, na realizaci akce Letní hudební akademie
Kroměříž v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0502-20-P01;
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. ve výši 100.000 Kč spolku Hudební sdružení, z.s., IČ 48471178, se sídlem třída
Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, na realizaci akce 20. Mezinárodní festival dechových
orchestrů a folklorních souborů FEDO Zlín 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0502-20-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 300.000 Kč, organizaci Klub kultury
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092100, na realizaci akce
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0502-20-P03.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora na památky
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje v členění:
1. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, 763 61 Pohořelice
IČO 48471763
ve výši 1.900.000 Kč
na projekt „Obnova střechy sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích – II. etapa
dokončení lodi, východní kaple a oratoř";
2. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
IČO 00445151
ve výši 3.000.000 Kč
na spolufinancování projektu „Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké
zahrady v Kroměříži – Dědictví moci slávy a štědrosti“ v letech 2020 až 2022;
3. Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha
IČO 75032333
ve výši 100.000 Kč
na projekt „Doplnění parketových podlah v historických prostorách národní kulturní
památky – státní zámek Vizovice“;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského, dle příloh č. 0503-20-P06 až č. 0503-20-P08.
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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

Vyhodnocení KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí za rok
2019 a KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji
za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R14/20

bere na vědomí
a) vyhodnocení KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy
č. 0511-20-P01;
b) vyhodnocení KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském
kraji, dle přílohy č. 0511-20-P02.

45

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R14/20

schvaluje
a) udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé
ovládání dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání
těchto zkušeností budoucím generacím laureáty, dle přílohy č. 0510-20-P04;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO
00092126, odkoupit výrobky od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2020;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč v rámci udělení titulu "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje" každému z oceněných, dle přílohy č. 0510-20P04.

46

Memorandum o spolupráci - UNESCO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit uzavření Memoranda o spolupráci mezi Zlínským krajem, Městem
Kroměříž , IČO 00287351 se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a
Arcibiskupstvím olomouckým, IČO 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00
Olomouc dle přílohy č. 0508-20-P01,
2. pověřit radního odpovědného za oblast kultury a památkové péče k účasti na
jednáních pracovní skupiny vzniklé za účelem zajištění širší spolupráce a
monitorování naplňování Memoranda,
3. pověřit vedoucího odboru kultury a památkové péče k zajištění účasti pracovníka
Odboru kultury a památkové péče na jednáních pracovní skupiny vzniklé za účelem
zajištění širší spolupráce a monitorování naplňování Memoranda.
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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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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R14/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0485-20-P01.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R14/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0480-20-P01.

49

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R14/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0509-20-P01.

50

Kultura - platový výměr ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R14/20

stanovuje
s účinností od 01.07.2020 plat řediteli Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
p. o., IČO 70947422, dle přílohy č. 0507-20-P01.

51

Smlouvy na nebytové prostory v budově č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R14/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. D/2039/2010/KŘHS
uzavřené dne 30.08.2010 mezi pronajímatelem Stass, a.s, IČO 18811396,
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín a nájemcem Zlínským krajem, IČO 70891320,
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 0526-20-P01,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem Stass, a.s, IČO 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a
nájemcem Krajskou pedagogickou-psychologickou poradnou a Zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČO 61716456, se sídlem J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0526-20-P05,
bere na vědomí
a) uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi pronajímatelem
Stass, a.s, IČO 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a nájemcem
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., IČO 27744485, se sídlem J.
A. Bati 5520, 760 90 Zlín, dle přílohy č. 0526-20-P02,
b) uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi pronajímatelem
Stass, a.s, IČO 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a nájemcem
Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s, IČO 27688313, se sídlem Zlín, Třída
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 dle přílohy č. 0526-20-P03,
c) uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi pronajímatelem
Stass, a.s, IČO 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a nájemcem
Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem Zlín, J.
A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0526-20-P04.
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Smlouva o poskytování údržby a komplexní provozní podpory tržišť
datového skladu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R14/20

schvaluje
uzavření smlouvy se společností GIST, s.r.o., se sídlem Collinova 421, 500 03
Hradec Králové, IČO 60916851, ve znění přílohy 0522-20-P01.

53

Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje a poskytování
příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Statut ST/01/05/20 - Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje s
účinností od 01.08.2020 dle přílohy č. 0524-20-P01;
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R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Směrnici SM/83/03/20 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu
uvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.08.2020, dle přílohy č. 0524-20P02.

54

Zpráva o činnosti Krajského úřadu Zlínského kraje v období nouzového
stavu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R14/20

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Krajského úřadu Zlínského kraje v období nouzového stavu, dle
přílohy č. 0525-20-P01.

55

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R14/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 11. ročníkem celostátního projektu Žena regionu za Zlínský kraj pořádaným
společnosti Prime Communications, s. r. o., se sídlem Jinonická 804/80, 158 00
Praha 5, IČO 28274289;
2) krajským kolem podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku 2020
pořádaným společností Communa s. r. o, se sídlem Františka Křížka 362/1,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 27599264;
3) 28. ročníkem celorepublikové soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2020
pořádaným Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, se sídlem Václavské
náměstí 833/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 00273309;
4) realizací projektu Náš venkov 1990 - 2020 pořádanou společností Czech
Architecture Week, s. r. o., se sídlem Masarykovo nábřeží 250/1, PSČ 110 00, Praha
1, IČO 27872688;
b) záštitu Ing. Pavla Botka, náměstka hejtmana, nad Dopravní konferencí s
BESIPEM & FZŠ 2020 pořádanou společností RSE Projekt s. r. o., se sídlem Ruská
83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 29398266.
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Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
29.06.2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R14/20

schvaluje
návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
29.06.2020, dle přílohy č. 0532-20-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R14/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1663/150/04/20 na
akci "SOU Uherský Brod - Rekonstrukce části školní jídelny", dle přílohy č. 0489-20P01,
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svat. Čecha 1110, 688 01
Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0489-20-P02,
3. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0489-20-P03, a to akce "SOU Uherský Brod - Rekonstrukce části školní
jídelny";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SOU
Uherský Brod - Rekonstrukce části školní jídelny" příspěvkovou organizaci Střední
odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod,
IČO 00055107.

58

Majetkoprávní úkony - scelení území Zlín - Malenovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dohody o vzdání se předkupního práva a o ukončení nájemní smlouvy
mezi Zlínským krajem, CZ 5 s.r.o., Vězeňská 5, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO
27360725 a Římskokatolickou farností Zlín - Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156,
763 02 Zlín - Malenovice, IČO 44125917, za podmínek, dle přílohy č. 0517-20-P02;
2. uzavření smluv mezi Zlínským krajem a CZ 5 s.r.o., Vězeňská 5, 110 00 Praha 1
- Staré Město, IČO 27360725:
- Smlouvy o smlouvě budoucí a Kupní smlouvy za podmínek, dle přílohy č. 0517-20P03,
- Dohody o vedlejším ujednání za podmínek, dle přílohy č. 0517-20-P04,
- Smlouvy o zastavení nemovitých věcí za podmínek, dle přílohy č. 0517-20-P05;
3. nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách, a to
včetně jejich veškerých součástí a příslušenství:
- p. č. 2081/6, orná půda, o výměře 18341 m 2,
- p. č. 2081/13, orná půda, o výměře 6879 m 2,
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- p. č. 2081/49, orná půda, o výměře 36 m 2,
- p. č. 2081/54, orná půda, o výměře 87 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1424 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, od
Řimskokatolické farnosti Zlín - Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, 763 02 Zlín Malenovice, IČO 44125917, za kupní cenu ve výši 41.815.950 Kč, za podmínek dle
přílohy č. 0517-20-P06.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R14/20

ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.02.2020 č. 0144/R04/20, kterým
Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investiční účelové dotace fyzickým
osobám dle přílohy č. 0168-20-P01, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 0533-20P01;
schvaluje
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty výměny
zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje III., a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0533-20-P02.

60

KUL04-20 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu KUL04-20 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0534-20-P01.

61

Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby silnice I/50
Kunovice, zkapacitnění MUK I/50 a I/55 a související dopravní infrastruktury
měst Uherské Hradiště a Kunovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R14/20

schvaluje
"Memorandum o spolupráci při realizaci akce I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50
s I/55 a související dopravní infrastruktura měst Uherské Hradiště a Kunovice",

39/42

R14/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

uzavřené mezi Zlínským krajem, městem Uherské Hradiště, IČO 00291471, městem
Kunovice, IČO 00567892, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR IČO 65993390, uvedené
v příloze č. 0539-20-P01.

62

Převodní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví a Zlínským krajem a
darovací smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R14/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního
vybavení pro boj s onemocněním covid-19 mezi Českou republikou – Ministerstvem
zdravotnictví, se sídlem v Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01, IČO 00024341, a
Zlínským krajem, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, IČO 70891320, dle přílohy č. 054020-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovacích smluv mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, IČO 70891320 a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČO 27661989, dle přílohy č. 0540-20-P02,
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0540-20-P03,
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČO 27660532, dle přílohy č. 0540-20-P04,
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0540-20-P05.

63

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. - dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2375/2019/STR uzavřené s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0541-20-P02.
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64

Zdravotnictví - Poskytnutí úvěrů nemocnicím založeným ZK za účelem
profinancování nákladů spojených s realizováním akcí spolufinancovaných z
prostředků EU

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R14/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. uzavření smluv o poskytnutí úvěrů Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 21.950.520 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P02a a č. 0494-20-P02b;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 12.342.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P03a a č. 0494-20-P03b;
2. uzavření smluv o poskytnutí úvěrů Uherskohradišťské nemocnici a. s., se sídlem
Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68, IČO 27660915:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 22.532.293 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P05a a č. 0494-20-P05b;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 11.165.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P06a a č. 0494-20-P06b;
3. uzavření smluv o poskytnutí úvěrů Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem
Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČO 27660532:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 17.610.336 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P08a a č. 0494-20-P08b;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 10.200.300 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P09a a č. 0494-20-P09b;
4. uzavření smluv o poskytnutí úvěrů Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Vsetín,
Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČO 26871068:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 16.857.050 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P11a a č. 0494-20-P11b;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 8.833.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P12a a č. 0494-20-P12b;
c) na profinancování dotačního titulu IROP č. 31 v maximální výši 100.000.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, dle příloh č. 0494-20-P13a a č. 0494-20-P13b;
5. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2020, dle přílohy č. 0494-20-P14;
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II. neschválit:
poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží
600, PSČ 762 75, IČO 27661989, Uherskohradišťské nemocnici a. s., se sídlem
Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68, IČO 27660915, Kroměřížské
nemocnici a. s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČO
27660532, Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755
01, IČO 26871068, na profinancování dotačního titulu IROP 26.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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