R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 24.08.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R20/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0670-20-P01.

2

Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R20/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0150/2020, dle přílohy č. 0689-20-P01.

3

Investiční dotace HZS ZK a dodatky ke smlouvám v souvislosti s pandemií
COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R20/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2020 dle přílohy č. 0691-20-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
2.000.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČO 70887306, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na výstavbu nové požární stanice Bystřice pod
Hostýnem a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0691-20-P02;
b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace obcím:
1. č. D/2165/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Bohuslavice nad Vláří,
IČO 70910731, dle přílohy č. 0691-20-P03,
2. č. D/2169/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Kostelany nad
Moravou, IČO 00291048, dle přílohy č. 0691-20-P04,
3. č. D/2157/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Kudlovice, IČO
00291072, dle přílohy č. 0691-20-P05,
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4. č. D/2163/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Zděchov, IČO
00304484, dle přílohy č. 0691-20-P06,
5. č. D/2160/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Kelníky, IČO
00568589, dle přílohy č. 0691-20-P07,
6. č. D/2168/2020/KH uzavřené mezi Zlínským kraje a obcí Březová, IČO 00290858,
dle přílohy č. 0691-20-P08,
7. č. D/2158/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Karlovice, IČO
46276076, dle přílohy č. 0691-20-P09;
c) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace spolkům:
1. č. D/0311/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Kroměříž, IČO 63414333, dle přílohy č. 0691-20-P10,
2. č. D/0314/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Uherské Hradiště, IČO 65325591, dle přílohy č. 0691-20-P11,
3. č. D/0315/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Vsetín, IČO 63701456, dle přílohy č. 0691-20-P12,
4. č. D/0316/2020/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Zlín, IČO 65792025, dle přílohy č. 0691-20-P13.

5

Koncepce politiky v oblasti závislostních chování ve Zlínském kraji na léta
2021-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R20/20

schvaluje
Koncepci politiky v oblasti závislostních chování ve Zlínském kraji na léta 2021-2025,
dle č. 0676-20-P02.

6

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k 30.06.2020,
dle přílohy č. 0706-20-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.06.2020 zobrazení v trendu 2018-2020, dle příloh č. 0706-20-P02 až č. 0706-20P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.06.2020, dle přílohy
č. 0706-20-P06.
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7

Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 902.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č.
0709-20-P02;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Uherskohradišťské nemocnici a. s., se
sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČO 27660915, v
maximální výši 320.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a.
s., se sídlem V Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČO 27660915,
dle přílohy č. 0709-20-P03;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a. s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČO 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2020 do 31.12.2020;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí AGEL Valašské
Meziříčí a. s., se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČO
26822105, dle přílohy č. 0709-20-P04.

8

Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu - vyrovnávací platby
na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 6.500.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy
č. 0708-20-P06;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, v maximální výši 2.200.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2021 do 31.12.2021;
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí
a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle
přílohy č. 0708-20-P07;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, v maximální výši 3.400.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 070820-P08;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, v maximální výši 3.500.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., se
sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 0708-20-P09;
9. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a. s., se sídlem
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26822105, v maximální výši
2.740.000 Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské
pohotovostní služby pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí AGEL Valašské
Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
26822105, dle přílohy č. 0708-20-P10;
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11. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 1.000.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby, tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2021 do 31.12.2021;
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy
č. 0708-20-P17;
13. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, v maximální výši 9.590.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2021 do
31.12.2021;
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a.s., se
sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0708-20P19.

9

Zdravotnictví - návrh darovací smlouvy skládacích lůžek pro "ČR - Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje, organizační složku státu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž
předmětem jsou polohovatelná lůžka, mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21,
IČO 70891320 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje, organizační složkou státu, Krajské ředitelství, Zlín, Přílucká 213, IČO
70887306, dle příloh č. 0707-20-P02, č. 0707-20-P03 a č. 0707-20-P04.

10

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - smlouva o
nájmu s VaK Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R20/20

vyjadřuje souhlas
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČO 62182137, a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.
s., IČO 49451871, dle přílohy č. 0713-20-P01.
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11

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R20/20

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Gymnáziem a Jazykovou školou
s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO 00559504, T. G. Masaryka 2734, 760
01 Zlín, a vypůjčitelem Střední průmyslovou školou polytechnickou - Centrem
odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, dle přílohy
č. 0696-20-P01,
b) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Gabrielou Křižanovou, ***, dle přílohy č. 0696-20-P02,
c) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Sportoviště města Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 71234187, Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, a nájemcem Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem státní zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, Nádražní 22, 686 01
Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0696-20-P03,
d) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem městem Uherské Hradiště, IČO
00291471, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, a vypůjčitelem
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČO
00559644, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0696-20-P04,
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, a Správou železnic, státní organizace, IČO 7099423,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, v předloženém znění dle přílohy č.
0696-20-P05;
b) záměr budoucího pronájmu části pozemku parc. č. 3247/1 - ostatní plocha (zeleň)
o výměře 220 m2 v k. ú. a obci Vsetín zapsaného v katastru nemovitostí katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10094 pro obec a k. ú. Vsetín za účelem dočasného
záboru pro realizaci stavby, dle přílohy č. 0696-20-P06;
c) odstoupení od smlouvy o dílo č. D/2599/2020/INV uzavřené dne 11.05.2020 mezi
Zlínským krajem a společností TASTE ONE s. r. o., Kaprova 42/14, Staré Město,
110 00 Praha, IČO 01957465, dle přílohy č. 0696-20-P07.
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12

Kultura - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R20/20

bere na vědomí
146. výzvu Ministerstva životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí,
v prioritní ose 5: Energetické úspory, ve Specifickém cíli 5.1 Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, dle přílohy
č. 0692-20-P01;
schvaluje
1. zařazení projektu "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře
Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře" do
Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1635/090/07/20 na
akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – systém
fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře", dle přílohy č. 0692-20-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve výši
1.159.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické
elektrárny na střechu depozitáře", dle přílohy č. 0692-20-P03;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 194.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o., se
sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce "Muzeum
regionu Valašsko – kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II.
etapa", dle přílohy č. 0692-20-P04;
5. snížení investičního příspěvku č. 44/2019/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2020 o částku 194.000 Kč z 1.000.000 Kč na celkovou částku 806.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce "Muzeum regionu
Valašsko – kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa", dle
přílohy č. 0692-20-P05;
6. změnu č. 2 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 48/2019/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574,
na přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko – ČOV pro zámek a hospodářský
objekt Lešná", dle přílohy č. 0692-20-P06;
7. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 0692-20-P07;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0164/2020, dle přílohy č. 0692-20-P08;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře
Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře";
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, ve spolupráci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s., Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
27688313, zajistit dopracování projektové dokumentace "Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na
střechu depozitáře" do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace, včetně všech
povinných příloh, v termínu dle výzvy č. 146. Ministerstva životního prostředí k
podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, ve spolupráci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s., třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
27688313, zajistit předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické
elektrárny na střechu depozitáře" v termínu dle výzvy č. 146. Ministerstva životního
prostředí k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí;
souhlasí
s realizací projektu "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře
Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře" příspěvkovou
organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, a zachováním a udržováním výstupů projektu minimálně po dobu
jeho udržitelnosti;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
1.737.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na realizaci akce "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické
elektrárny na střechu depozitáře, dle přílohy č. 0692-20-P09.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R20/20

schvaluje
1. zařazení akce "Domov pro seniory Burešov p. o. – protisluneční fólie na okna" do
Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1674/100/07/20 akce "DS Napajedla – lékařské dorozumívací zařízení sestra klient", dle přílohy č. 0694-20-P01;
b) č. 1668/100/06/20 akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice
– Rekonstrukce komunikačního systému sestra - klient", dle přílohy č. 0694-20-P02;
c) č. 1677/100/07/20 akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Zborovice
- oprava střechy (starý zámek)", dle přílohy č. 0694-20-P03;
d) č. 1676/100/07/20 akce "Domov pro seniory Burešov p. o. – protisluneční fólie na
okna", dle přílohy č. 0694-20-P04;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 4 příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova
1165,763 61 Napajedla, IČO 70891320, dle přílohy č. 0694-20-P05;
b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1136, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0694-20-P06;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884,
760 01 Zlín, IČO 70851042, dle přílohy č. 0694-20-P08;
d) změnu č. 3 příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0694-20-P09;
4. poskytnutí investičního příspěvku:
a) ve výši 1.030.000 Kč na rok 2020 příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Napajedla, Husova 1165,763 61 Napajedla, IČO 70891320, na realizaci akce "DS
Napajedla – lékařské dorozumívací zařízení sestra - klient", dle přílohy č. 0694-20P10;
b) ve výši 500.000 Kč na rok 2020 příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, Štěpnická 1136, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, na realizaci
akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – Rekonstrukce
komunikačního systému sestra - klient" dle přílohy č. 0694-20-P11;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0163/2020, dle přílohy č. 0694-20-P12;
6. snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, o 3.000.000 Kč v roce 2020, z částky 8.260.000
Kč na výši 5.260.000 Kč;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) „DS Napajedla – lékařské dorozumívací zařízení sestra - klient“ příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, Napajedla, IČO 70850976;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – Rekonstrukce
komunikačního systému sestra - klient" a "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DZP Zborovice - oprava střechy (starý zámek)" příspěvkovou organizaci Sociální
služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096;
c) "Domov pro seniory Burešov p. o. – protisluneční fólie na okna" příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČO 70851042.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R20/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1680/150/08/20 na
akci "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava soklů sportovní haly a instalace
zatemnění", dle přílohy č. 0700-20-P01,
2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0700-20P02;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše
Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482 dle přílohy č. 0700-20-P14;
c) změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, dle přílohy č. 0700-20-P15;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, ul. Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy
č. 0700-20-P16;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 474.601 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, na akci "SŠOS
Vizovice – chemické vyčištění topného systému v budovách", dle přílohy č. 070020-P05;
4. poskytnutí investiční příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
250.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, na zpracování
projektové dokumentace akce „SOU Uherský Brod – revitalizace prostor odborného
výcviku“, dle přílohy č. 0700-20-P07;
5. snížení účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 o
331.000 Kč na celkovou částku 5.177.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem ul. Školní
1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, na přípravu a realizaci akce
reprodukce majetku Zlínského kraje „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - stavební
úpravy DM - 1. až 4. etáž“, dle přílohy č. 0700-20-P08;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. snížení účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 o
211.000 Kč na celkovou částku 2.949.000 Kč příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO
00843407, na přípravu a realizaci akce reprodukce majetku Zlínského kraje „SPŠS
Vsetín - sanace suterénu dílen, dle přílohy č. 0700-20-P09;
7. snížení investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 o 1.829.000
Kč na celkovou částku 11.534.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová
škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, na přípravu a
realizaci akce reprodukce majetku Zlínského kraje „SPŠ Zlín - rekonstrukce
sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa“, dle přílohy č. 0700-20-P10;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0159/2020, dle přílohy č. 0700-20-P04;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0162/2020, dle přílohy č. 0700-20-P06;
bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského
kraje "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín – oprava střechy ",
dle přílohy č. 0700-20-P03;
2. prezentaci studie investiční akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce
školního statku", dle přílohy č. 0700-20-P18;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. "SŠOS Vizovice – chemické vyčištění topného systému v budovách"
příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, se sídlem Tyršova
874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237,
2. "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava soklů sportovní haly a instalace
zatemnění", příspěvkovou organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716707;
souhlasí
a) s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem k posílení fondu investic příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČO 60371749, ve výši 300.000 Kč,
dle přílohy č. 0700-20-P17;
b) s pokračováním projektové přípravy akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce školního statku" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, a to pro koncepci všech etap
plánovaného rozvoje školního statku v rozsahu projektové dokumentace pro
stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti za účelem povolení stavby.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Zdravotnictví - UH, KM, VS nemocnice - změna č. 3 plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R20/20

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. 0710-20-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0710-20-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0710-20-P07;
schvaluje
1) investiční záměr na technické zhodnocení majetku Zlínského kraje č.
1679/170/07/20 „Vsetínská nemocnice a. s. - budova M. – Stavební úpravy pro
umístění IT oddělení", dle přílohy č. 0710-20-10;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. - budova
M – Stavební úpravy pro umístění IT oddělení" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou
nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 75 501 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 071020-P09;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0158/2020, dle přílohy č. 0710-20-P11.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce kuchyně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R20/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně" s dodavatelem
Pozemní stavitelství Zlín a. s., IČO 46900918, se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, dle
příloh č. 0711-20-P02 a č. 0711-20-P03;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje "ZZS ZK - přístavba a
stavební úpravy výjezdové základny Vsetín", dle přílohy č. 0711-20-P04.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

17

Veřejná zakázka "Centralizovaný nákup kancelářského papíru a
kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace
pro roky 2021 a 2022"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R20/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Centralizovaný nákup
kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a
založené organizace pro roky 2021 a 2022" formou otevřeného nadlimitního řízení,
dle příloh č. 0701-20-P01 až č. 0701-20-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Petr Kedra,
Marina Lancevská, Mgr. Michal Uherek, Ing. Eva Dostálková, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: František Mikulička, Bc. Zuzana Kovaříková, Martina Chovancová, DiS.,
Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Ivana Zápecová.
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SPZ Holešov - Vrty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R20/20

schvaluje
1. nedokončení realizace vrtů dle investičního záměru akce reprodukce majetku
Zlínského kraje č. 1021/3/220/02/03/14 SPZ Holešov - vrty , jehož pořízení bylo
schváleno RZK dne 11.7.2016 usnesením č. 0553/R14/16;
2. změnu struktury nákladů investičního záměru Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II.etapa - stavba 10 Technická a dopravní infrastruktura
uvnitř PZ - 1. část, dle přílohy č. 0747-20-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1021/3/220/02/03/14 SPZ Holešov - vrty, dle přílohy č. 0747-20-P01.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R20/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2020, dle přílohy č. 0714-20-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2020 o
2.115.360 Kč na celkovou výši 19.115.360 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0714-20-P03;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši
1.186.729 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0714-20-P02.
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Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2020, dle
přílohy č. 0736-20-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1210/1, p. č. 1210/3, p. č. 1210/4 a p.
č. 1210/9 v k. ú. Hrachovec, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/01873) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 01873-1) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 1210/1, p. č. 1210/3, p. č. 1210/4 a p.
č. 1210/9 v k. ú. Hrachovec, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 9707602/2019 a č. 975-7603/2019,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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- 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. 01873-1), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 71.592 Kč +
DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Z-Group a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČO 63487799, a každého vlastníka služebného
pozemku p. č. 3564/2 v k. ú. Zlín, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/49016) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 49016-2), na služebném pozemku p. č. 3564/2 v k. ú. Zlín,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 8634-194e/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 49016-2),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 250 Kč + DPH;
3. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Vlachova
Lhota, se sídlem Vlachova Lhota 68, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 46276033, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1206/1 v k. ú. Vlachova Lhota, strpět
ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4972) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebném pozemku p. č. 1206/1 v k. ú. Vlachova Lhota, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 184-146/2019,
- 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 pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství,
na dobu existence panující stavby;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1170/2 v k. ú. Chvalčov, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/437) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 437-028) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1170/2 v k. ú. Chvalčov, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 632-7191b/2020,
- 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. 437-028), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.470 Kč + DPH;
5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, dle příloh č. 0732-20-P07
a č. 0732-20-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.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Zlínským krajem a městem Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO
00304450, dle příloh č. 0732-20-P09 a č. 0732-20-P10;
7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00304387, dle příloh č. 0732-20-P11 a č. 0732-20-P12;
II. předat nemovité věcí (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. až 4. 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;
- uvedené v části I. v bodě 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2516/30, ostatní plocha, v k. ú. Březová u Uherského Brodu, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 796-1319/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1751/60, ostatní plocha, v k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2030-101/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemcích p. č. 966/6 a p. č. 3235/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7485-068/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN včetně telekomunikační sítě umístěné v HDPE trubce, vše v pozemku p. č.
1740/1, ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2467-294b/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN včetně
telekomunikační sítě umístěné v HDPE trubce,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1112/1, ostatní plocha, v k. ú. Slušovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2206-20/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 1226/4, p. č. 1226/8,
vše ostatní plocha, v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1540-73/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 6469/1, p. č. 6469/14, p. č. 6469/15, vše ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6179-201/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 1980/77, p. č. 1980/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Kladná Žilín, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 12952/2, ostatní plocha, v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení VN a nadzemního vedení NN, vše na pozemku p. č. 3577/1,
ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2530-1164c/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
VN a nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.200 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného obec Valašská Bystřice, se sídlem
Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 00304352, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 3579/1, p. č. 3585/7, p.
č. 3585/9, p. č. 4440, vše ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2537-74010/2019, č. 255474014/2019, č. 2542-74011/2019, č. 2543-74012/2019, a v pozemku p. č. 2807/1,
ostatní plocha, v k. ú. Vidče, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1580-7406/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.950 + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se
sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO 49454544, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace v pozemku p. č. 440/1, ostatní plocha, v k. ú.
Koryčany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 23341169/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace,
na dobu existence stavby - vodního díla za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč
+ DPH.
13. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně, vše na pozemku p. č. 1314/1,
ostatní plocha, v k. ú. Oznice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 745-443/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně pojistkové skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.700 Kč + DPH;

18/69

R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

14. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně, vše na pozemku p. č. 1337, ostatní
plocha, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 636-46/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně pojistkové skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 Kč + DPH;
15. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně, vše na pozemku p. č. 1079, ostatní
plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí město, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3171-837/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně pojistkové skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH;
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:
- sprchovacího vozíku BASIC 1900, inv. č. 397-57, rok pořízení 2003, pořizovací
cena 101.100,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- zvedáku el. SARA 2000 + přísl., inv. č. 1235, rok pořízení 1998, pořizovací cena
163.038 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R20/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1814/3, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
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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.

- p. č. 1814/4, ostatní plocha, o výměře 195 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 290 pro obec Provodov a k. ú. Provodov na Moravě;
2. pozemků
- p. č. 2780/7, ostatní plocha, o výměře 410 m 2,
- p. č. 2780/24, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2781/23, ostatní plocha, o výměře 3742 m 2,
- p. č. 2781/59, ostatní plocha, o výměře 1609 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 232 pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1199/6, ostatní plocha, o výměře 1930 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1199/1 geometrickým plánem č. 55418/2019 pro obec Salaš a k. ú. Salaš u Velehradu.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R20/20

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. pozemku
- p. č. 695/5, ostatní plocha, o výměře 401 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 695/1 geometrickým plánem č. 421-34/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje,
Rataje 139, 768 12 Rataje, IČO 00287679;
2. pozemku
- p. č. 607/5, ostatní plocha, o výměře 62 m 2, odděleného 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, do
vlastnictví obce Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice, IČO 00287920;
3. pozemků
- p. č. 12490/19, ostatní plocha, o výměře 2051 m 2,
- p. č. 12490/25, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
- p. č. 12490/26, ostatní plocha, o výměře 520 m 2,
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- p. č. 12490/28, ostatní plocha, o výměře 178 m 2,
- p. č. 12490/31, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 12490/32, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 12490/50, ostatní plocha, o výměře 840 m 2,
- p. č. 12490/51, ostatní plocha, o výměře 167 m 2,
- p. č. 12490/52, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 12490/53, ostatní plocha, o výměře 287 m 2,
- p. č. 12490/54, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
- p. č. 12490/55, ostatní plocha, o výměře 723 m 2,
- p. č. 12521/42, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 12521/43, ostatní plocha, o výměře 125 m2,
- p. č. 12521/44, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 12559/121, ostatní plocha, o výměře 304 m 2,
- p. č. 12559/129, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 12559/131, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 12559/166, ostatní plocha, o výměře 343 m 2,
- p. č. 12559/168, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 12559/169, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov, do vlastnictví
městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov, IČO
00304131;
4. pozemků
- p. č. 2051/93, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2051/1,
- p. č. 2051/92, ostatní plocha, o výměře 1 m2, odděleného z původního pozemky p.
č. 2051/76,
geometrickým plánem č. 701-1124/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Nové
Město, do vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
5. pozemku
- p. č. 1312/41, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1312/2 geometrickým plánem č. 6261123/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město, do vlastnictví města
Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
6. pozemku
- p. č. 500/7, ostatní plocha, o výměře 992 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 775 pro obec a k. ú. Šelešovice, do
vlastnictví obce Šelešovice, Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž, IČO 70890587;
7. pozemku:
- p. č. 618/2, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 618/1 geometrickým plánem č. 70414/2019b, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Chvalčov a k. ú. Chvalčova Lhota, do vlastnictví obce
Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČO 00488895;
8. pozemků:
- p. č. 1400/3, ostatní plocha, o výměře 595 m 2,
- p. č. 1400/4, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1400/6, ostatní plocha, o výměře 164 m 2,

21/69

R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 1400/7, ostatní plocha, o výměře 11m 2,
- p. č. 307/12, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 307/13, ostatní plocha, o výměře 83 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko, do
vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO
00303836;
9. pozemků:
- p. č. 2182/2, ostatní plocha, o výměře 165 m 2,
- p. č. 2183/2, ostatní plocha, o výměře 283 m 2,
- p. č. 2183/3, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Solanec pod
Soláněm, do vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 HutiskoSolanec, IČO 00303836;
10. pozemků:
- p. č. 2183/4, ostatní plocha, o výměře 2277 m 2,
- p. č. 2183/5, ostatní plocha, o výměře 1793 m 2,
- p. č. 2183/6, ostatní plocha, o výměře 346 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Solanec pod
Soláněm, do vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 HutiskoSolanec, IČO 00303836;
11. pozemků:
- p. č. 1400/8, ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 1400/9, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko, do
vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO
00303836;
12. pozemku:
- p. č. 1400/12, ostatní plocha, o výměře 75 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1400/5 geometrickým plánem č. 10077431/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko, do vlastnictví obce
Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO 00303836;
13. pozemků:
- p. č. 410/13, ostatní plocha, o výměře 1120 m 2,
- p. č. 410/15 ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 200 pro obec a k. ú. Zahnašovice, do vlastnictví obce
Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, IČO 00287890;
14. pozemků
- p. č. 590/2, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 590/3, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 445 pro obec Holešov a k. ú. Tučapy u Holešova, do
vlastnictví města Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČO 00287172;
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15. pozemků
- p. č. 1461/26, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1461/28, ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 1461/30, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1461/31, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 1461/32, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 1488/75, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2041 pro obec a k. ú. Kvasice, do vlastnictví obce
Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČO 00287385;
16. pozemků
- p. č. 492/4, ostatní plocha, o výměře 50 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/6, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 492/7, ostatní plocha, o výměře 70 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/8, ostatní plocha, o výměře 107 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/9, ostatní plocha, o výměře 25 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/10, ostatní plocha, o výměře 38 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/11, ostatní plocha, o výměře 18 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/12, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 494/7, ostatní plocha, o výměře 71 m2, odděleného z původního pozemku p.
č. 494/1,
- p. č. 494/8, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
494/2,
- p. č. 494/9, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 494/2,
geometrickým plánem č. 1420-47/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice
u Holešova, do vlastnictví obce Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO
00287482;
17. pozemku
- p. č. 978/6, ostatní plocha, o výměře 284 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Kostelany, do
vlastnictví obce Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČO 00287253;
18. pozemků
- p. č. 3540/68, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 3540/69, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku 3540/30 geometrickým plánem č. 557-10/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního púřadu pro
Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, do vlastnictví
obce Ořechov, č. p. 105, 687 37 Ořechov, IČO 00542300;
19. pozemku
- p. č. 3540/62, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov
u Uherského Hradiště, do vlastnictví obce Ořechov, č. p. 105, 687 37 Ořechov, IČO
00542300;
20. pozemku
- p. č. 1977/67, ostatní plocha, o výměře 70 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1977/5 geometrickým plánem č. 67695/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, do vlastnictví
města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459;
21. pozemků
- p. č. 4353/8, ostatní plocha, o výměře 14 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4353/1,
- p. č. 4353/9, ostatní plocha, o výměře 8 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4353/1,
- p. č. 4353/10, ostatní plocha, o výměře 18 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 4353/1,
- p. č. 4353/11, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4353/1,
- p. č. 4872/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4872,
- p. č. 4872/3, ostatní plocha, o výměře 15 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4872,
geometrickým plánem č. 402-98/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Nevšová,
do vlastnictví města Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459;
22.
6 kusů sloupů veřejného osvětlení situovaných na pozemcích p. č. 865/6, p. č. 865/7,
p. č. 865/11, vše v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov (včetně souvisejícího
kabelového vedení), do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5,757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00304387. Umístění sloupů je patrné z přílohy č. 0734-20P20;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 2499/10, ostatní plocha, o výměře 434 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského Brodu, do
společného jmění manželů ***, oba bytem ***, za kupní cenu 62.390 Kč;
2. pozemků
- p. č. 567/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 714 m 2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.
- p. č. 567/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m 2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. č. 567/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m 2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad do vlastnictví Arcibiskupství
olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 00445151, za kupní
cenu 6.800.000 Kč;
3. pozemků
- p. č. 15528/35, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí a
- p. č. 15528/47 o výměře 236 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 15528/39 geometrickým plánem č. 192799/2019 pro obec a k. ú. Hovězí,
do vlastnictví ***, bytem ***, za kupní cenu ve výši 16.440 Kč;
4. pozemku
- p. č. 1400/5 o výměře 93 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1400/5
geometrickým plánem č. 1007-7431/2017 pro obec Hutisko – Solanec a k. ú.
Hutisko, do vlastnictví obce Hutisko – Solanec, se sídlem Hutisko 512, 756 62
Hutisko – Solanec, IČO 00303836, za kupní cenu 7.440 Kč;
5. pozemku
- p. č. 2087/52, ostatní plocha, o výměře 35 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2087/44 geometrickým plánem č. 454-7151/2020 pro obec Lešná a k. ú.
Jasenice u Valašského Meziříčí, do společného jmění manželů ***, oba bytem ***,
za kupní cenu 1.050 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0169/Z08/17 ze dne 11. 09. 2017 – část schvaluje, bod A. 17.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 557-10/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště:
- p. č. 3540/70, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z p. č. 3540/35,
od obce Ořechov, č. p. 105, 687 37 Ořechov, IČO 00542300;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3540/52, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
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- p. č. 3540/53, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 3540/54, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3540/55, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 3540/64, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaných na LV č. 1 od obce Ořechov, č. p. 105, 687 37 Ořechov, IČO 00542300;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Klečůvka:
- p. č. 273/13, ostatní plocha, o výměře 6530 m²,
- p. č. 273/14, ostatní plocha, o výměře 3758 m²,
- p. č. 273/15, ostatní plocha, o výměře 1456 m²,
zapsaných na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u
Napajedel:
- p. č. 1154, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 1539, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- podíl ve výši id. ¾ p. č. 5441/116, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
zapsaného na LV č. 1093 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- podíl ve výši id. 8/10 p. č. 1524/42, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaného na LV č. 1553 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkovice:
- p. č. 918/2, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí:
- p. č. 1998/55, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- podíl ve výši id. 4/6 p. č. 1500/21, ostatní plocha, o výměře 247 m 2,
zapsaného na LV č. 1388 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 2510/50, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
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zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
- p. č. 12490/46, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 12490/56, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 12490/57, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 12490/58, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 12490/59, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 12521/45, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 12559/78, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 12559/79, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 12559/167, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756
04 Nový Hrozenkov, IČO 00304131;
12. odděleného z původního pozemku p. č. 2051/75 geometrickým plánem č. 7011124/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Nové Město:
- p. č. 2051/91, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko:
- p. č. 305/104, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 305/105, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 HutiskoSolanec, IČO 00303836;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Tučapy u Holešova:
- p. č. 588/10, ostatní plocha, o výměře 1 m2,
- p. č. 589/5, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 589/6, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
IČO 00287172;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- p. č. 1461/9, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
- p. č. 1461/29, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
- p. č. 1463/7, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1488/77, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČO
00287385;
16. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1420-47/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova:
- p. č. 92/6, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
92/3,
- p. č. 92/7, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
92/1,
- p. č. 100/7, ostatní plocha, o výměře 19 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
100/1,
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- p. č. 599/3, ostatní plocha, o výměře 21 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
599/1,
od obce Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO 00287482;
17. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1405-7217/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova:
- p. č. 191/2, ostatní plocha, o výměře 548 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
191,
- p. č. 509/3, ostatní plocha, o výměře 201 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
509/2 (díl b) a pozemku p. č. 511 (díl a),
od obce Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO 00287482;
18. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1084/22, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaného na LV č. 940 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3473/66, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 3473/72, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- p. č. 1158/26, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 1158/49, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 1169/22, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 1169/23, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
- p. č. 1169/24, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2216/69, ostatní plocha, o výměře 124 m 2,
- p. č. 2216/85, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2216/116, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2216/149, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 2216/151, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2217/50, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 2217/67, ostatní plocha, o výměře 130 m 2,
- p. č. 2217/68, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Litenčice:
- p. č. 2479/109, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111,
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rajnochovice:
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- p. č. 2231/12, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2231/15, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR — Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3519/76, ostatní plocha, o výměře 50 m²,
zapsaného na LV č. 1090 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
25. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15918/28, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
- p. č. 15918/29, ostatní plocha, o výměře 9 m²,
zapsaných na LV č. 1449 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 17/9, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05
Karolinka, IČO 00303909;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vsetín a k. ú. Rokytnice u Vsetína:
- p. č. st. 1095/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m 2, součástí je stavba
bez čp/če,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za
podmínek dle přílohy č. P11, se zřízením věcného práva k předmětnému pozemku
ve prospěch převodce spočívajícího v závazku Zlínského kraje pozemek nezcizit a
nezatížit zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva ve prospěch nabyvatele k předmětnému pozemku do katastru
nemovitostí;
B. úplatným převodem pozemků:
1. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2605-81/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 378/25, ostatní plocha, o výměře 647 m 2, odděleného z p. č. 378/1,
- p. č. 378/26, ostatní plocha, o výměře 2473 m 2, odděleného z p. č. 378/1,
- p. č. 378/27, ostatní plocha, o výměře 750 m 2, odděleného z p. č. 378/5,
od Uherskohradišťské nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, za cenu ve výši 10.062.000 Kč + DPH;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
a)
- p. č. 1354/88, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
- p. č. 1354/94, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
zapsaných na LV č. 29 od ***, za cenu ve výši 16.380 Kč;
b)
- p. č. 1354/77, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
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- p. č. 1354/79, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
- p. č. 1354/102, ostatní plocha, o výměře 93 m 2,
zapsaných na LV č. 213 od ***, za cenu ve výši 9.180 Kč;
c)
- p. č. 1354/16, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 1354/72, ostatní plocha, o výměře 126 m 2,
- p. č. 1354/96, ostatní plocha, o výměře 170 m 2,
- p. č. 1354/124, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 1354/126, ostatní plocha, o výměře 325 m2,
- p. č. 1354/135, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 1354/136, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 30 od ZD Nedachlebice, družstvo, se sídlem Částkov č. p. 62,
687 12 Částkov, IČ 00140988, za cenu ve výši 51.480 Kč;
d)
- p. č. 1354/57, ostatní plocha, o výměře 236 m 2,
zapsaného na LV č. 433 od ***, za cenu ve výši 14.160 Kč;
e)
- p. č. 1354/108, ostatní plocha, o výměře 139 m 2,
zapsaného na LV č. 147 od ***, za cenu ve výši 8.340 Kč;
f)
- p. č. 1354/106, ostatní plocha, o výměře 112 m2,
zapsaného na LV č. 235 od ***, za cenu ve výši 6.720 Kč;
g)
- p. č. 1354/17, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
zapsaného na LV č. 454 od ***, za cenu ve výši 3.600 Kč;
h)
- p. č. 1354/139, ostatní plocha, o výměře 127 m 2,
zapsaného na LV č. 196 od ***, za cenu ve výši 7.620 Kč;
i)
- p. č. 1354/48, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 1354/80, ostatní plocha, o výměře 106 m 2,
zapsaných na LV č. 72 od ***, za cenu ve výši 8.100 Kč;
j)
- p. č. 1354/58, ostatní plocha, o výměře 550 m 2,
zapsaného na LV č. 281 od ***, za cenu ve výši 33.000 Kč;
k)
- p. č. 1354/15, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 1354/131, ostatní plocha, o výměře 937 m 2,
zapsaných na LV č. 56 od ***, za cenu ve výši 58.140 Kč;
l)
- p. č. 1354/27, ostatní plocha, o výměře 37 m2,
- p. č. 1354/41, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 1354/53, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 1354/109, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- p. č. 1354/117, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
zapsaných na LV č. 9 od ***, za cenu ve výši 17.580 Kč;
m)
- p. č. 1354/19, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 1354/119, ostatní plocha, o výměře 118 m 2,
zapsaných na LV č. 387 od ***, za cenu ve výši 8.400 Kč;
n)
- p. č. 1354/30, ostatní plocha, o výměře 102 m 2,
zapsaného na LV č. 303 od ***, za cenu ve výši 6.120 Kč;
o)
- p. č. 1354/37, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
zapsaného na LV č. 483 od ***, za cenu ve výši 3.960 Kč;
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p)
- p. č. 1354/18, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
zapsaného na LV č. 125 od ***, za cenu ve výši 3.360 Kč;
r)
- p. č. 1354/33, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 1354/76, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
- p. č. 1354/78, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
zapsaných na LV č. 111 od ***, za cenu ve výši 11.220 Kč;
s)
- p. č. 1354/29, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 1354/34, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
- p. č. 1354/51, ostatní plocha, o výměře 35 m 2
- p. č. 1354/81, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
zapsaných na LV č. 142 od ***, za cenu ve výši 6.953 Kč;
t)
- p. č. 1354/52, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 1354/87, ostatní plocha, o výměře 189 m 2,
- p. č. 1354/107, ostatní plocha, o výměře 247 m 2,
zapsaných na LV č. 16 od ***, za cenu ve výši 27.840 Kč;
u)
- p. č. 1354/123, ostatní plocha, o výměře 344 m2,
zapsaných na LV č. 519 od ***, za cenu ve výši 20.640 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/59, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
zapsaného na LV č. 40 od ***, za cenu ve výši 8.800 Kč;
b)
- p. č. 5441/132, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
zapsaného na LV č. 949 od ***, za cenu ve výši 7.500 Kč;
c)
- p. č. 5441/51, ostatní plocha, o výměře 329 m 2,
- p. č. 5441/123, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 5441/124, ostatní plocha, o výměře 59 m2,
- p. č. 5441/147, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
zapsaných na LV č. 962 od ***, za cenu ve výši 45.100 Kč;
d)
- p. č. 5441/80, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 5441/86, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaných na LV č. 556 od ***, za cenu ve výši 5.100 Kč;
e)
- p. č. 5441/85, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 5441/92, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaných na LV č. 777 od ***, za cenu ve výši 6.300 Kč;
f)
- p. č. 5441/18, ostatní plocha, o výměře 195 m 2,
- p. č. 5441/128, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
zapsaných na LV č. 48 od ***, za cenu ve výši 33.500 Kč;
g)
- p. č. 5441/168, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
zapsaného na LV č. 265 od ***, za cenu ve výši 10.700 Kč;
h)
- p. č. 5431/12, ostatní plocha, o výměře 133 m 2,
zapsaného na LV č. 962 od ***, za cenu ve výši 7.980 Kč;
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4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jalubí:
a)
- p. č. 5441/3, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 5441/4, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 5441/37, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 748 od ***, za cenu ve výši 2.520 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1524/46, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1524/71, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 1524/73, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 1524/74, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1524/75, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1524/76, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1524/80, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 1524/88, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 1524/102, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 1524/103, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 1524/104, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
zapsaných na LV č. 1420 od společnosti TOPAGRA, spol. s.r.o., se sídlem Topolná
č.p. 164, 687 11 Topolná, IČ 44018711, za cenu ve výši 9.660 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
- p. č. 2550/20, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
zapsaného na LV č. 695 od ***, za cenu ve výši 5.000 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice:
- p. č. 4108/65, orná půda, o výměře 88 m 2,
zapsaného na LV č. 187 od ***, za cenu ve výši 5.280 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Stříbrnice a k. ú. Stříbrnice u
Uherského Hradiště:
a)
- p. č. 2297/10, ostatní plocha, o výměře 409 m 2,
zapsaného na LV č. 234 od ***, za cenu ve výši 40.900 Kč;
b)
- p. č. 2297/13, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaného na LV č. 233 od ***, za cenu ve výši 6.400 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
a)
- p. č. 5427/47, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
zapsaného na LV č. 488 od ***, za cenu ve výši 5.000 Kč;
b)
- p. č. 5460/33, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 5460/67, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
zapsaného na LV č. 341 od ***, za cenu ve výši 12.500 Kč;
c)
- p. č. 5427/118, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
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- p. č. 5427/135, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
zapsaných na LV č. 49 od ***, za cenu ve výši 7.000 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1.619 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1.385 m 2,
- podíl ve výši id. 3/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od ***, za cenu ve výši 2.295 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 712-119a/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek na Vlárské dráze:
- p. č. 1977/68, ostatní plocha o výměře 77 m 2, odděleného z p. č. 1486,
od ***, za cenu ve výši 7.700 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
a)
- p. č. 116/3, ostatní plocha, o výměře 41 m²,
zapsaného na LV č. 124 od ***, za cenu ve výši 2.460 Kč;
b)
- p. č. 119/3, ostatní plocha, o výměře 4 m²,
zapsaného na LV č. 167 od ***, za cenu ve výši 240 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek na Vlárské
dráze:
a)
- p. č. 1977/25, ostatní plocha, o výměře 46 m²,
- p. č. 1977/39, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
zapsaných na LV č. 877 od ***, za cenu ve výši 5.200 Kč;
b)
- p. č. 1977/27, ostatní plocha, o výměře 37 m²,
zapsaného na LV č. 711 od ***, za cenu ve výši 3.700 Kč;
c)
- p. č. 1977/30, ostatní plocha, o výměře 24 m²,
- p. č. 1977/34, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
zapsaných na LV č. 951 od ***, za cenu ve výši 3.000 Kč;
d)
- p. č. 1977/37, ostatní plocha, o výměře 6 m²,
zapsaného na LV č. 933 od ***, za cenu ve výši 600 Kč;
e)
- p. č. 1977/44, ostatní plocha, o výměře 8 m²,
zapsaného na LV č. 863 od ***, za cenu ve výši 800 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice nad Vláří:
- p. č. 3413, ostatní plocha, o výměře 3455 m²,
- p. č. 3414, ostatní plocha, o výměře 1358 m²,
zapsaného na LV č. 174 od ***, za cenu ve výši 841.130 Kč;
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15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
a)
- p. č. 348/2, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 16558, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
zapsaných na LV č. 131 od ***, za cenu ve výši 2.460 Kč;
b)
- p. č. 321/6, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
zapsaného na LV č. 964 od *** ***, za cenu ve výši 3.660 Kč;
c)
- p. č. 16553, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 590 od ***, za cenu ve výši 720 Kč;
d)
- p. č. 335/4, ostatní plocha, o výměře 173 m 2,
zapsaného na LV č. 1511 od *** za cenu ve výši 10.380 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky:
- p. č. 15538/18, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
zapsaného na LV č. 1961 od ***, za cenu ve výši 2.900 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:
a)
- p. č. 12490/3, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
zapsaného na LV č. 926 od ***, za cenu ve výši 2.200 Kč;
b)
- p. č. 12559/106, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaného na LV č. 14 od ***, za cenu ve výši 900 Kč;
c)
- p. č. 12559/109, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaného na LV č. 556 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
d)
- p. č. 12490/47, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaného na LV č. 280 od ***, za cenu ve výši 4.200 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
a)
- p. č. 2461/4, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaného na LV č. 199 od***, za cenu ve výši 1.300 Kč;
b)
- p. č. 3502/29, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaného na LV č. 165 od ***, za cenu ve výši 2.600 Kč;
c)
- p. č. 3502/83, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 3502/85, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
zapsaných na LV č. 586 od ***, za cenu ve výši 400 Kč;
d)
- p. č. 3502/87, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
zapsaného na LV č. 1531 od ***, za cenu ve výši 1.700 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záříčí:
- p. č. 763/3, ostatní plocha, o výměře 256 m 2,
- p. č. 827/11, ostatní plocha, o výměře 274 m 2,
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- p. č. 827/12, ostatní plocha, o výměře 209 m 2,
zapsaných na LV č. 663 od ***, za cenu ve výši 44.340 Kč;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
a)
- p. č. 2216/80, ostatní plocha, o výměře 201 m 2,
zapsaného na LV č. 92 od ***, za cenu ve výši 12.060 Kč;
b)
- p. č. 2216/114, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 2216/117, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 2217/27, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2217/80, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
zapsaných na LV č. 261 od ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
c)
- p. č. 2216/140, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
zapsaného na LV č. 452 od ***, za cenu ve výši 3.180 Kč;
d)
- p. č. 2194/6, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 2216/25, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2216/70, ostatní plocha, o výměře 139 m 2,
- p. č. 2216/74, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 2216/95, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 2216/103, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
- p. č. 2216/104, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 2216/163, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 2216/173, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 2217/51, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 2217/52, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 2217/53, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 2217/56, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 2217/58, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 2217/69, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 2217/75, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2221/9, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2221/23, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
zapsaných na LV č. 759 od SALIX MORAVA a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751
17 Horní Moštěnice, IČO 25380893, za cenu ve výši 45.900 Kč;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Lískovec:
- p. č. 1801/9, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 1801/10, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 1801/16, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 1801/19, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaných na LV č. 358 od SALIX MORAVA a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751
17 Horní Moštěnice, IČO 25380893, za cenu ve výši 10.200 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky:
- p. č. 500/56, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 500/61, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 217 od SALIX MORAVA a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751
17 Horní Moštěnice, IČO 25380893, za cenu ve výši 5.100 Kč;

35/69

R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludslavice:
a)
- p. č. 431/2, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
zapsaného na LV č. 6 od ***, za cenu ve výši 1.260 Kč;
b)
- p. č. 446, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
zapsaného na LV č. 301 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/50, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
zapsaného na LV č. 1052 od ***, za cenu ve výši 4.680 Kč;
II. vzít na vědomí:
rozhodnutí Městského úřadu Valašské Meziříčí - odboru územního plánování a
stavebního řádu (vyvlastňovacího úřadu) vydané dne 19.06.2020, č. j. : MeUVM
058172/2020, které nabylo právní moci dne 21.07.2020, dle přílohy č. P06 a č. P07;
III. uložit:
vedoucímu Odboru sociálních věcí v součinnosti s ředitelem Sociálních služeb
Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín,
IČO 49562827, zajistit plnění všech podmínek a povinností stanovených v článcích
II., IV. a V. následně uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. st.
1095/1 v k. ú. Rokytnice u Vsetína z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, do
vlastnictví Zlínského kraje;
IV. předat nemovité věci:
- uvedené v části B. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, a to ke dni jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části A. 27. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části A. 1. - 26. a B. 2. - 24. a v části bere na vědomí 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.
V. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0170/Z08/17 ze dne 11. 09. 2017 – část schvaluje, bod I. A. 12.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

25

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R20/20

schvaluje
snížení příspěvku na provoz na rok 2020 o 61.795.000 Kč na celkovou výši
358.105.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0686-20-P01.

26

Kultura - změna závazných ukazatelů, změna plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2020, účelová dotace z MK ČR na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R20/20

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0727-20P01;
2. navýšení příspěvku na provoz o 3.300.000 Kč na celkovou výši 47.057.000 Kč
příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0727-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0166/2020, dle přílohy č. 0727-20-P06;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 40.000
Kč, dle přílohy č. 0727-20-P05.

27

Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje - darovací
smlouvy město Vizovice a statutární město Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovacích smluv mezi Zlínským
krajem, IČO 70891320, sídlo tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a:
a) statutárním městem Zlín, IČO 00283924, sídlo náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, dle
přílohy č. 0690-20-P02,
b) městem Vizovice, IČO 00284653, sídlo Masarykovo náměstí 1007, 763 12
Vizovice, dle přílohy č. 0690-20-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

28

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení dotace o 1.909.852 Kč na celkovou
výši 20.333.813 Kč pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Morava, IČO
75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, PSČ 779 00 a uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2074/2019/STR uzavřené s
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava ve znění přílohy č. 0735-20P02.

29

Doprava - individuální dotace v oblasti BESIP a dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace:
a) č. D/2518/2020/STR uzavřené s městem Uherský Brod, IČO 00291463, se sídlem
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 0684-20-P02;
b) č. D/2287/2019/STR uzavřené s Centrem služeb pro silniční dopravu, IČO
70898219, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, dle přílohy
č. 0684-20-P04;
2. poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje:
a) Základní škole Vsetín, Trávníky 1217, IČO 60990449, Matouše Václavka 1217,
755 01 Vsetín, do výše 813.800 Kč, současně však max. 50 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Dětské dopravní hřiště ZŠ Vsetín" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0684-20-P06;
b) městu Otrokovice, IČO 00284301, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, do
výše 3.900.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu: "Víceúčelový objekt k dopravnímu hřišti, Otrokovice - Kvítkovice"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0684-20P08;
c) Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČO
70932310, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, do výše 60.500 Kč, současně
však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu: "Venkovní
učebna pro výuku dopravní výchovy" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0684-20-P10.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

30

RP14-20 Program vouchery asistence projektu Smart Akcelerátor ZK II poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit poskytnutí programové neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-20
vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II ve výši 237.000 Kč
Plastikářskému klastru, z. s., IČO 75074141, se sídlem Vavrečkova 5262, 76 001
Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0746-20P02;
2. schválit poskytnutí programové neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-20
vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II ve výši 160.000 Kč
Plastikářskému klastru, z. s., IČO 75074141, se sídlem Vavrečkova 5262, 76 001
Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0746-20P03,
schvaluje
1. poskytnutí programové neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-20 vouchery
asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II ve výši 147.000 Kč
Moravskému leteckému klastru, z. s., IČO 22875611, Panská 25, 686 04 Kunovice
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0746-20-P04,
2. aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 20192020, dle přílohy č. 0746-20-P05.

31

Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20182019" - Závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R20/20

bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Regionální stálá konference Zlínského
kraje, zajištění činnosti 2018-2019", dle přílohy č. 0744-20-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0167/2020, dle přílohy č. 0744-20-P02.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Pakt zaměstnanosti - Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci v oblasti
zaměstnanosti - Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje, uzavíraný mezi Zlínským
krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, IČO 29319676, sídlo
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Úřadem práce České republiky, IČO 72496991,
zastoupeným krajskou pobočkou ve Zlíně, sídlo Čiperova 5182, 760 42 Zlín,
Českomoravskou konfederací odborových svazů, IČO 00675458, zastoupenou
Regionální radou odborových svazů ČMKOS - Zlínský kraj, sídlo Bartošova 4393,
760 01 Zlín, Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČO 60730960, sídlo
Komenského náměstí 435, 767 01 Kroměříž, Institutem Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje, z. ú., IČO 05100470, sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
dle přílohy č. 0743-20-P03.

33

RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury
subjektům v členění dle přílohy č. 0673-20-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v přílohách č. 0673-20-P03 a
č. 0673-20-P04 a v souladu s přílohou č. 0673-20-P01.

34

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, žádost o změnu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/3127/2018/STR
uzavřené s organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO
00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín, ve znění přílohy č. 0728-20-P02;
2. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 5 670
000 Kč organizaci ZOO a zámek Zlín -Lešná, příspěvková organizace, IČO
00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín, na realizaci projektu: "Expozice
damanů a želv" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0728-20-P04.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

Dotace v cestovním ruchu - KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z.
s., dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace č. D/0095/2020/STR uzavřené s KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní
ruch,z.s., IČO 60575654, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, ve znění
přílohy č. 0729-20-P02.

36

Přestavba sociálně-provozního objektu kláštera ve Štípě - 1. etapa - dodatek
ke smlouvě č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 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. 073120-P02.

37

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R20/20

schvaluje
výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje
v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.:
1) č. D/1793/2020/STR uzavřené s panem Ladislavem Kolkem, trvalým pobytem ***
Mistřice, datum narození ***1974, dle přílohy č. 0730-20-P01;
2) č. D/0405/2020/STR uzavřené s panem Otakarem Cabákem, trvalým pobytem ***
Prostřední Bečva, datum narození ***1950, dle přílohy č. 0730-20-P02.

38

Projekty EHP a Norské fondy - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R20/20

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
dopravy a dopravních inovací", dle přílohy č. 0688-20-P01;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změnu č. 2 Projektového rámce projektu "Paměťové instituce – s minulostí do
budoucnosti", dle přílohy č. 0688-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0157/2020, dle přílohy č. 0688-20-P05;
souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a
dopravních inovací", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem financí, dle
přílohy č. 0688-20-P03;
2. se změnou podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení realizace
projektu "Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem financí, dle přílohy č. 0688-20-P04.

39

Projekt "Strategické dokumenty Zlínského kraje" - závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R20/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0153/2020, dle přílohy č. 0745-20-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu "Strategické dokumenty Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0745-20-P01.

40

Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji" Program 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R20/20

schvaluje
Program Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok 2021
dle příloh č. 0677-20-P01 až č. 0677-20-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

41

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a
procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R20/20

schvaluje
zrušení části 1 zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby
se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0682-20-P01;
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky s názvem "Realizace vzdělávacích
kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním
postižením", dle přílohy č. 0682-20-P02.
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Školství - Závěrečné zprávy o ukončení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R20/20

bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. "Střední odborná škola Luhačovice - Vybavení dílen uměleckých řemesel“, projekt
příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO 61715999, dle
přílohy č. 0718-20-P01;
2. "SŠ-COPT Kroměříž - Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář",
projekt příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČO 00568945, dle přílohy č. 0718-20-P02;
3. "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace CNC obrábění", projekt příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, dle
přílohy č. 0718-20-P03;
4. "Gymnázium a Jazyková škola Zlín - Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy", projekt příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO 00559504, dle přílohy č. 0718-20P04;
5. "SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen", projekt
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0718-20-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0152/2020, dle přílohy č. 0718-20-P06.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. realizaci a spolufinancování projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření
informačního centra";
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2020 z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 1.064.000 Kč, příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, na
realizaci projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra dle
přílohy č. 0725-20-P01;
3. změny v zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování
realizace malých projektů "Rozvoj přeshraniční observační sítě" a "Společně na
hranici vesmíru" ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,
vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Rozvoj přeshraniční observační sítě"
je 729.500 Kč, z toho částka určená na spolufinancování malého projektu je 316.200
Kč; vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Společně na hranici vesmíru" je
591.800 Kč, z toho částka určená na spolufinancování malého projektu je 111.800
Kč;
4. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2020 z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 625.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO
00089982, na realizaci projektu Ploština – Interaktivní expozice Česko-Slovenska
aneb Dějiny v kostce na mapě dle přílohy č. 0725-20-P06;
5. poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2021 z rozpočtu Zlínského
kraje:
a) ve výši 68.351.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČO 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině", dle
přílohy č. 0725-20-P07;
b) ve výši 31.990.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, na realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic" dle přílohy č. 0725-20-P08;
c) ve výši 37.986.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO
00091138, na realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích - IROP", dle přílohy č. 0725-20-P09;
d) ve výši 53.565.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, na realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p.o. –
Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", dle přílohy č. 0725-20P10;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. Změny projektových rámců projektů Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace, IČO 00098639:
"Rozvoj přeshraniční observační sítě", dle přílohy č. 0725-20-P02;
"Společně na hranici vesmíru", dle přílohy č. 0725-20-P03;
2. Změnu plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO:
00098639, dle přílohy č. 0725-20-P04;
3. Poskytnutí investičních příspěvků na rok 2021:
a) ve výši 8.155.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČO 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině", dle
přílohy č. 0725-20-P11;
b) ve výši 12.141.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, na realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic" dle přílohy č. 0725-20-P12;
c) ve výši 3.562.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO
00091138, na realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích - IROP", dle přílohy č. 0725-20-P13;
d) ve výši 13.783.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, na realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p.o. –
Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", dle přílohy č. 0725-20P14;
4. Poskytnutí účelového příspěvku na provoz v roce 2021:
a) ve výši 2.000.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČO 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině", dle
přílohy č. 0725-20-P15;
b) ve výši 3.108.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, na realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic" dle přílohy č. 0725-20-P16.
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Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji - pořízení IS DTM

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R20/20

souhlasí
s individuálním pořízením informačního systému digitální technické mapy v rámci
projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Návrh na pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
zkráceným postupem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje zkráceným postupem, na návrh oprávněného
investora ČEPS, a. s., dle přílohy č. 0742-20-P02 a jejím obsahu dle přílohy č. 074220-P03, ve věci přenosové soustavy 400 kV a podmínit její pořízení úplnou úhradou
nákladů uvedených v § 42a odst. 2 písm. f) navrhovatelem.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R20/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0155/2020, dle přílohy č. 0671-20-P01.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 79 až č. 83

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 79 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
kanalizace místní části Trávník města Kroměříž, dle přílohy č. 0672-20-P02;
2. změnu č. 80 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
vodovody obce Provodov, dle přílohy č. 0672-20-P03;
3. změnu č. 81 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
kanalizace obce Podolí (UH), dle přílohy č. 0672-20-P04;
4. změnu č. 82 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
vodovody obce Trnava, dle přílohy č. 0672-20-P05;
5. změnu č. 83 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
kanalizace obcí Chomýž a Brusné, dle přílohy č. 0672-20-P06.
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části
části
části
části
části

R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2020 (7.akt) a aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2021 včetně příloh (1.akt)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 14.09.2020 schválit:
a) 7. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020 včetně přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č.
2 "Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2020" a přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních
služeb Zlínského kraje" dle příloh č. 0674-20-P02 až č. 0674-20-P04 a č. 0674-20P18;
b) 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021 včetně přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“ dle příloh
č. 0674-20-P05 a č. 0674-20-P06;
schvaluje
a) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Dočasnou
síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14.09.2020 schválí 15.
aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Iskérka o. p. s., IČO 28647912, Sociální rehabilitace, ID 9262988 dle
přílohy č. 0674-20-P14;
b) Dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14.09.2020
schválí 15. aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro
poskytovatele sociální služby Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, pro
služby:
- Doléčovací centrum ve Zlínském kraji, ID 8664237
- Kontaktní centrum ve Zlíně, ID 5835780
- Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, ID 6651192
- Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji, ID 3424265
dle přílohy č. 0674-20-P12;
c) Dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14.09.2020
schválí 15. aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro
poskytovatele sociální služby Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Sociálně
terapeutické dílny, ID 7986987 dle přílohy č. 0674-20-P17.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL pro rok 2020,
Dodatky, Dopad krizových opatření vlády ČR na plnění povinností
poskytovatelů SSL

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R20/20

schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a R-Egem, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi
Šenky 19, Slavičín, dle přílohy č. 0675-20-P02;
2. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0675-20P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 29. zasedání v roce
2020 schválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2020, resp. přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje";
3. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
uzavřený mezi Zlínským krajem a Společností Podané ruce o. p. s., IČO 60557621,
Hilleho 1842/5, Černá Pole, Brno, dle přílohy č. 0675-20-P04 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 29. zasedání v roce 2020 schválí aktualizaci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020, resp. přílohy
č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit
1. Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2020 číslo: D/0257/2020/SOC mezi Zlínským krajem a R-Egem, z. s., IČO
70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín, dle přílohy č. 0675-20-P05, za
předpokladu, že bude schválen Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu ve znění dle přílohy č. 0675-20-P02;
2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2020 číslo: D/0266/2020/SOC mezi Zlínským krajem a Společností Podané
ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole, Brno, dle přílohy č. 067520-P06 za předpokladu, že bude schválen Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu ve znění přílohy č. 0675-20-P04;
3. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 pro Centrum ÁČKO, příspěvková
organizace, IČO 00851710, Husova 402/15, Valašské Meziříčí, dle příloh č. 067520-P07 a č. 0675-20-P13;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 pro Dětské centrum Zlín, příspěvková
organizace, IČO 00839281, Burešov 3675/4, Zlín, dle příloh č. 0675-20-P08 a č.
0675-20-P13;
5. vzor Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2020, dle přílohy č. 0675-20-P09;
6. vzor Dodatku č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2020, dle přílohy č. 0675-20-P10;
7. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:


Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov,



Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,



Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,



Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,



Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,



Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,



Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,



Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,



NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,



SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,



Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,

a to dle příloh č. 0675-20-P09 a č. 0675-20-P11;
8. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020:


Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,



Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská
82, Lukov,



Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, Napajedla,
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a to dle příloh č. 0675-20-P10, č. 0675-20-P12 a č.0675-20-P13;
9. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020, dle příloh č. 0675-20-P10, č.
0675-20-P12 a č. 0675-20-P13:


Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 29. zasedání v
roce 2020 schválí Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz
na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 pro Sociální služby Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, Uherské
Hradiště ve znění dle přílohy č. 0675-20-P16 a dojde k vrácení finanční podpory
touto příspěvkovou organizací a "Andělem", z. s., IČO 66934702, Kelč 290 na
základě Dohody 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, schválené
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2020, nejpozději do 19.10.2020;



Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín, za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na
svém 29. zasedání v roce 2020 schválí Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 pro Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická
1139, Uherské Hradiště ve znění dle přílohy č. 0675-20-P16 a dojde k vrácení
finanční podpory touto příspěvkovou organizací a "Andělem", z. s., IČO
66934702, Kelč 290 na základě Dohody 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, schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.06.2020,
nejpozději do 19.10.2020;

10. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/0258/2020/SOC mezi Zlínským
krajem a Rodinným centrem Kroměříž, z.s. a Střediskem výchovné péče, IČO
04412672, Kollárova 658/13, Kroměříž, dle přílohy č. 0675-20-P14;
11. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo: D/0263/2020/SOC mezi Zlínským
krajem a Sociálními službami města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO
71193430, Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 0675-20-P15;
12. poskytnutí finanční podpory a Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 pro Sociální služby
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139,
Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0675-20-P16 za předpokladu, že bude schválen
Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve
znění dle přílohy č. 0675-20-P03;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) souhlasit
s postupem popsaným v příloze č. 0675-20-P17 ve věci neplnění povinností
vyplývajících z uzavřených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2020 popř. vydaných Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020.

50

Sociální služby - individuální dotace a dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, pro organizaci Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, se sídlem Horní
Jasenka 119, 755 01 Vsetín, ve výši 200.000 Kč na akci "Zvýšení kvality a
dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální investiční dotace, dle přílohy č. 0680-20-P03;
2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, číslo D/1924/2020/SOC mezi Zlínským krajem a městem
Vsetín IČO 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 068020-P05;
3) snížení neinvestiční dotace o částku 5.000 Kč na celkovou částku 7.000 Kč a
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce SOCIÁLNÍ VĚCI číslo: D/1926/2020/SOC mezi Zlínským krajem a organizací
NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha, dle přílohy č.
0680-20-P07;
schvaluje
1) snížení neinvestiční dotace o částku 6.000 Kč na celkovou částku 7.000 Kč a
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce SOCIÁLNÍ VĚCI číslo: D/1958/2020/SOC mezi Zlínským krajem a organizací
Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek, IČO 06718795, se sídlem
Lomená 6377, 766 01 Zlín, dle přílohy č. 0680-20-P09;
2) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI organizaci Centrum pro rodinu Zlín z. s., IČO 48473936, se sídlem
Okružní 5298, 760 05 Zlín, ve výši 60.000 Kč na projekt Středisko Family Point a
Senior Point Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace,
dle přílohy č. 0680-20-P11.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Sociální služby - zřízení poskytování nové sociální služby chráněné bydlení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R20/20

schvaluje
1. zřízení poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení v Bystřici pod
Hostýnem, s kapacitou 10 lůžek, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním
postižením Javorník, Chvalčov, organizační jednotky příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s účinností od 01.11.2020,
2. zřízení poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení v Nedakonicích, s
kapacitou 7 lůžek, začleněné do Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením
Uherské Hradiště, organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s účinností od 01.10.2020;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovité věci pro účel poskytování sociální služby
chráněné bydlení v Nedakonicích mezi příspěvkovou organizací Sociální služby
Uherské Hradiště, IČO 00092096, a pronajímatelem Stanislavem Panáčkem, bytem
687 38 Nedakonice, ***, datum narození ***1973, uvedené v příloze č. 0681-20-P06.

52

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 29 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 067920-P01.

53

Vyhodnocení ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje
pro rok 2020 a Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R20/20

bere na vědomí
1. seznamy kandidátů navržených v anketách Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje pro rok 2020 a Ocenění pečujicích osob Zlínského kraje pro rok
2020, uvedené v přílohách č. 0683-20-P02 a č. 0683-20-P03;
2. zápisy z jednání komisí pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2020 a Ocenění pečujicích osob
Zlínského kraje pro rok 2020, uvedené v přílohách č. 0683-20-P04, č. 0683-20-P05
a č. 0683-20-P06;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2020 a vybrané pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb k Mimořádnému manažerskému ocenění, dle
přílohy č. 0683-20-P07;
2. vybrané kandidáty k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2020 v
kategoriích "Pečující osoba" a "Pěstoun" , dle přílohy č. 0683-20-P08;
3. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 pěti
pracovníkům po 15.000 Kč vybraných k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2020, uvedených v příloze č. 0683-20-P09;
4. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 po 15.000 Kč
osobám vybraným k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2020 v
kategoriích "Pečující osoba" a "Pěstoun", uvedených v příloze č. 0683-20-P10.

54

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R20/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0161/2020, dle přílohy č. 0716-20-P01.

55

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R20/20

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0719-20-P02.

57

Školství - žádost soukromých středních škol o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R20/20

nemá námitek
k zápisu změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u následujících
právnických osob:
1. Střední škola Kostka s. r. o., se sídlem Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, IČO
25367692:
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 78-42-M/03
Pedagogické lyceum, denní forma vzdělávání, ze 140 na 230 žáků, s účinností od
01.09.2021;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/01
Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, ze 417 na 327 žáků, s účinností
od 01.09.2021;
2. MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČO 25318390;
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-51-H/02 Elektrikář
- silnoproud, denní forma vzdělávání, z 60 na 80 žáků, s účinností od 01.09.2021;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje, denní forma vzdělávání, z 36 na 46 žáků,
s účinností od 01.09.2021;
c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-51-H/02 Elektrikář
- silnoproud, kombinovaná forma vzdělávání, ze 40 na 55 žáků, s účinností od
01.09.2021;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-51-H/01
Elektrikář, kombinovaná forma vzdělávání, z 20 na 5 žáků, s účinností od
01.09.2021;
e) označení oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 30, jako dobíhajícího, s účinností od 01.09.2021.

58

Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Obchodní
akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČO 00843504, dle přílohy č.
0715-20-P01.

59

Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R20/20

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0160/2020, dle přílohy č. 0723-20-P01;
2) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) pro Klub biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s., IČO 63025736, se sídlem
Horní Dráhy 2765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve výši 100.000 Kč na projekt
Zemní úpravy v biatlonovém areálu na Bučiskách a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0723-20-P03.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R20/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.06.2020 č. 0444/R14/20 - část "schvaluje",
bod č. 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 100.000 Kč spolku
Hudební sdružení, z. s., IČO 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;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 120.000 Kč společnosti s ručením omezeným Mezinárodní filmový festival
Praha - FEBIOFEST, s. r. o., IČO 26721546, se sídlem Růžová 951/13, 110 00
Praha 1, na realizaci akce 27. Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest
2020_REGIONÁLNÍ OZVĚNY a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0721-20-P01;
2. ve výši 200.000 Kč, spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČO 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Bacha na
Mozarta! ve Zlínském kraji 2020 - zredukovaná verze projektu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0721-20-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.06.2020 č. 0864/Z27/20
- část "schvaluje", bod č. 8, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
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. 0502-20Z-P09;
b) schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3585/2020/KUL
společnosti FILMFEST, s. r. o., IČO 26273365, se sídlem Filmová 174, PSČ 760 01
Zlín - Kudlov na realizaci akce 60. Zlín Film Festival – mezinárodní festival filmů pro
děti a mládež dle přílohy č. 0721-20-P03.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R20/20

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-20 Programu na podporu kulturních aktivit a akcí, o
krácení dotací ve výši 8,50%;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo v členění:
1. OUTDOOR FILMS s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28614593
ve výši 54.900 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 18. ročník
2. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mirko Očadlíka, Sokolská 70, Všetuly,
769 01 Holešov, IČO 67029698
ve výši 25.600 Kč na akci:
Dětská Porta a Melodie 2020
3. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 22818618
ve výši 63.100 Kč na akci:
MUSICA Holešov - hudební podzim
4. "Fotoklub DK Kroměříž", z. s., Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž,
IČO 22854185
ve výši 18.300 Kč na akci:
Fotobraní 2020
5. Matice velehradská, z. s., U Lípy 302, 687 06 Velehrad, IČO 27049825
ve výši 14.900 Kč na akci:
Šroubek 2020
6. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace,
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 00486639, ve výši 13.700 Kč na akci:
Den historických památek v Holešově
7. Kaboo Agency s. r. o., Bartošova 219, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČO
03625630
ve výši 45.700 Kč na akci:
STETSON AND BOURBON
8. Folklorní spolek Lipta Liptál, č. p. 83, 756 31 Liptál,
IČO 26523752
ve výši 64.000 Kč na akci:
51. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 2020
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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.

9. Robert Černý, Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 331/76, 715 00
IČO 45678898
ve výši 64.000 Kč na akci:
30. Setkání kytaristů
10. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 47972114
ve výši 45.700 Kč na akci:
27. Vsetínský jazzový festival
11. Spolek přátel hradu Lukova, č. ev. 38, 763 17 Lukov, IČO 49158295
ve výši 36.600 Kč na akci:
Den hradu Lukov 2020
12. Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s., Bulharská 2172/122,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 65761707, ve výši 64.000 Kč na akci:
Přehlídka folklorních a uměleckých souborů Ondrášova valaška 2020
13. Slovanská unie z. s., Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO 48133396
ve výši 59.400 Kč na akci:
Kulturní dědictví UNESCO Ruska a Bosny a Hercegoviny
14. Mikroregion Holešovsko, Masarykova 628, 769 01 Holešov,
IČO 70265704
ve výši 54.900 Kč na akci:
Mikroregion Holešovsko
15. Kamarádi Uherský Brod z. s., Brodská 22, Havřice,
688 01 Uherský Brod, IČO 22883878
ve výši 18.300 Kč na akci:
FAJR - Festival Ohně a Meče
16. Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 04671503
ve výši 27.400 Kč na akci:
Festival Hlasy
17. Liselotte Rosalie Fennema, bytem ***, ***
nar. ***, ve výši 64.000 Kč na akci:
Mezinárodní hudební festival Božská flétna 2020
18. Kulturní Luhačovice z. s., nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
IČO 01875906
ve výši 64.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 2020
19. Spolek přátel kroměřížské konzervatoře, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž,
IČO 06516009
ve výši 14.100 Kč na akci:
Komorní koncerty v Nadsklepí
20. Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, Komenského 67/1,
757 01 Valašské Meziříčí
IČO 68898746, ve výši 17.300 Kč na akci:
Festival podzimní varhany 2020
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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.

21. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Karolinka, Bzové 325,
IC Zvonice Soláň, IČO 26589532
ve výši 36.600 Kč na akci:
Předadventní a adventní Soláň
22. Mgr.Lucie Vlachopulosová, Lidická 405, 686 04 Kunovice
IČO 03825981
ve výši 50.500 Kč na akci:
Hlas, tělo a duše
23. Divadlo v Lidovém domě, z. s., Vsetín, Mostecká č. p. 326
755 01 Vsetín, IČO 26583283
ve výši 64.000 Kč na akci: Restart DvLd ve Vsetíně
24. Tradiční výrobek Slovácka, z. s., Masarykovo náměstí 21,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 03674029
ve výši 49.800 Kč na akci:
Přehlídka Slovácko v tradici
25. Středisko volného času, p. o., Sokolská 70 70, 769 01 Holešov,
IČO 75088606
ve výši 45.700 Kč na akci:
ČESLO III - československé setkávání
26. Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo náměstí 942,
766 01 Valašské Klobouky,
IČO 49156721, ve výši 50.300 Kč na akci:
Klobucké kulturní léto 2020
27. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00368946
ve výši 52.100 Kč na akci:
Moravský festival poezie 2020
28. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743, ve výši 41.100 Kč na akci:
Valašské zkušebny
29. PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK UHERSKÝ BROD, Mariánské nám. 2187,
688 01 Uherský Brod, IČO 48491390
ve výši 32.700 Kč na akci:
Pocta významným osobnostem hudebního života v Uherském Brodě
30. SKLÁDANKA, z. s., Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín
IČO 04644450, ve výši 22.800 Kč na akci:
Sociální festival SKLÁDANKA
31. MAS Střední Vsetínsko, z. s., č. p. 242, 756 21 Kateřinice
IČO 27053458
ve výši 18.300 Kč na akci:
Ovčácké slavnosti na Santově
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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.

32. Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČO 25513885
ve výši 46.200 Kč na akci:
Cyklus Dechových hudeb Otrokovice - 23. ročník
33. Základní umělecká škola B-Art, o. p. s., č. p. 43, 756 51 Zašová
IČO 29396662, ve výši 64.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TanecValmez 2020
34. Sdružení přátel lidové kultury Míkovice z. s., Tyršovo náměstí 440,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 01797204
ve výši 45.700 Kč na akci:
Louskáček - nové nastudování baletu
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0724-20P04 a č. 00724-20-P06;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na podporu
kulturních aktivit, 2. kolo, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 0724-20-P05:
1. Jiří Strážnický, Františka Kožíka 2639, 688 01 Uherský Brod,
IČO 69670145
ve výši 64.000 Kč na akci:
Uherskobrodská pouť 2020
2. Taneční soubor STARS, z. s. Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 165,
Rychlov, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 22683062 ve výši 9.100 Kč na akci:
Hvězdné vánoce 2020
3. Dživ Lačes z. s., Jiráskova 1126, 755 01 Vsetín
ve výši 54.900 Kč na akci:
Festival "Společně" 2020
4. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČO 70883521
ve výši 36.600 Kč na akci:
Program galerie G18 - Galerie Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati
5. Milena Šmigurová, bytem ***
***,
nar. ***, ve výši 64.000 Kč na akci:
Zaměření na kulturní využití sálu Kotovo pro obyvatele Vsetína a rozvoj
tanečních a pohybových schopností
6. Spolek Recesistů Přílep z. s., č. p. 6, 769 01 Přílepy,
IČO 22866647
ve výši 59.400 Kč na akci:
Zámecké odpoledne s Banjo Bandem Ivana Mládka
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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.

7. Mgr. Jitka Nesnídalová, ***, ***
nar. ***, ve výši 18.300 Kč na akci:
Grafický podzim
8. Inspirace Zlín z. s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO 4535341
ve výši 18.300 Kč na akci:
výstava "Svět kostiček" na zlínském zámku
9. Místní akční skupina Hříběcí hory, z. s., č. p. 27, 768 02 Zdounky
IČO 27002594
ve výši 18.500 Kč na akci:
Hříběcí hory sobě
10. DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s., Na Bystřičce 962/2, Hodolany,
779 00 Olomouc, IČO 22903364
ve výši 21.700 Kč na akci:
Doprovodná vystoupení hudební skupiny "Pozdní sběr" při dostihových
dnech 22.08., 12.09., 28.10.2020;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo v členění:
1. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město,
IČO 00567884
ve výši 64.000 Kč na akci:
Velkomoravský koncert 2020
2. obec Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná, IČO 1265741
ve výši 15.300 Kč na akci:
Dožínky 2020
3. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.
Velehradská 625/4, 767 01,
IČO 29314747, ve výši 64.000 Kč na akci:
"Neslýchaně zábavný večer"
4. obec Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Nová Dědina, IČO 287555
ve výši 26.900 Kč na akci:
Umění z Nové Dědiny
5. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 287113, ve výši 64.000 Kč na akci:
Letní alternativa 2020
6. město Fryšták, náměstí Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 283916
ve výši 64.000 Kč na akci:
Den hudby Fryšták 2020
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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.

7. město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00304387
ve výši 64.000 Kč na akci:
Vánoční naděje - Světlo Valmez 2020
8. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 29234387
ve výši 64.000 Kč na akci:
Návraty k tradici - adventní čas a Vánoce v tradiční lidové kultuře
9. obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476
ve výši 38.500 Kč na akci:
Zašovské babí léto
10. obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Stříbrnice, IČO 00542229
ve výši 38.400 Kč na akci:
Než zapálíme vánoční svíce
11. město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice,
IČO 00567892
ve výši 43.000 Kč na akci:
Škola verbuňku a lidových tanců v Kunovicích 2020
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0724-20P04 a č. 0724-20-P06.
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Kultura - KUL05-19 Otevřené brány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R20/20

schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1271/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Chropyně, Komenského 31, Chropyně, PSČ 768 11, IČO 18189415, na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Jiljí - ŘKF Chropyně, dle přílohy č. 0726-20-P01;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1273/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Pozlovice, Hlavní 39, Pozlovice, PSČ 763 26, IČO 48473642, na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Martina Pozlovice, dle přílohy č. 0726-20-P03;
3. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1276/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Provodov, Provodov 200, Březůvky, PSČ 763 45, IČO 48471704, na projekt:
Otevřené brány - Poutní kostel Panny Marie Sněžné - ŘKF Provodov, dle přílohy č.
0726-20-P04;
4. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1280/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, PSČ 763 26, IČO 543080, na
projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Rodiny - ŘKF Luhačovice, dle přílohy č. 0726-20-P05;
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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.

5. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1283/2019/KUL s Římskokatolickou farností,
Francova Lhota 149, Francova Lhota, PSČ 756 14, IČO 48739499, na projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Štěpána Uherského - ŘKF Francova Lhota, dle přílohy
č. 0726-20-P06;
6. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1288/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, PSČ 769 01, IČO 47930217, na
projekt:
Otevřené brány - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově - ŘKF Holešov,
dle přílohy č. 0726-20-P07;
7. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1289/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, PSČ 769 01, IČO 47930217, na
projekt:
Otevřené brány - kostel sv. Anny v Holešově - ŘKF Holešov, dle přílohy č. 0726-20P08;
8. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1315/2019/KUL s Farním sborem ČCE ve Velké
Lhotě, Velká Lhota 30, Velká Lhota, PSČ 757 01, IČO 47658347, na projekt:
Otevřené brány - toleranční kostel ČCE ve Velké Lhotě - FSČCE VE Velké Lhotě,
dle přílohy č. 0726-20-P09;
9. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1318/2019/KUL s Farním sborem Českobratrské
církve evangelické ve Zlíně, Slovenská 3063, Zlín, PSČ 760 01, IČO 46311432, na
projekt:
Otevřené brány - Evangelický kostel ve Zlíně - FSČCE ve Zlíně, dle přílohy č. 072620-P10;
10. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/11319/2019/KUL s Římskokatolickou duchovní
správou Svatý Hostýn, Svatý Hostýn 107, Chvalčov, PSČ 768 72, IČO 46998497,
na projekt:
Otevřené brány - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohostýnské Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn, dle přílohy č. 0726-20-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
D/1272/2019/KUL s Římskokatolickou farností Uherský Brod, Masarykovo náměstí
68, Uherský Brod, PSČ 688 01, IČO 46256598, na projekt "Otevřené brány farního
kostela v Uherském Brodě", dle přílohy č. 0726-20-P02.
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Sociální služby - dodatek ke jmenování ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R20/20

schvaluje
s účinností od 01.09.2020 změnu jmenování ***, ředitelky Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, na dobu neurčitou, dle přílohy č.
0678-20-P01.
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Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R20/20

předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 31.12.2020, následujícím subjektům:
1. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822,
763 21 Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0739-20-P01;
2. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, se sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČO 60371757, dle
přílohy č. 0739-20-PP02;
3. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 239/49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č. 0739-20-PP03;
4. Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21,
767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 0739-20-PP04;
5. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, se sídlem
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 073920-PP05;
6. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0739-20PP06;
7. Základní škola Kroměříž, 1. máje, se sídlem 1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž,
IČO 47934581, dle přílohy č. 0739-20-P07.

65

Veřejná zakázka "Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21 a 11. budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R20/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Upgrade evakuačního
rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0740-20-P01 až č. 0740-20-P11, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy“ ve složení: Mgr. Michal
Uherek, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing.
Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy“ ve
složení: Ing. Pavel Studeník, František Mikulička, Martina Chovancová, DiS., Petr
Ruber, Bc. Zuzana Kovaříková, a náhradníky: Marina Lancevská, Milan Javořík,
Mgr. Michal Uherek, Ing. Ladislav Vaculík, Jana Valová.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Veřejná zakázka "Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a
modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R20/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Výměna
venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží
v budově 21" a Protokoly z jednání hodnotící komise, dle příloh č. 0741-20-P01 a č.
0741-20--20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČO 25908898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95,
700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO 25908898, dle přílohy č. 0741-20-P03.
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Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R20/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) XIII. ročníkem „Mezinárodního výtvarného sympózia Rusava - Držková 2020“
pořádaným spolkem Solisko, z. s., se sídlem Držková 128, PSČ 763 19, IČO
26571579;
2) „Valašskými slavnostmi myslivosti“, pořádanými pobočným spolkem
Českomoravská myslivecká jednota, z .s., Okresní myslivecký spolek Vsetín, se
sídlem Smetanova 1462/8, 755 01 Vsetín, IČO 67777902;
3) festivalem „Meeting Brno“, pořádaným obcí Troubky-Zdislavice, se sídlem
Troubky 10, 768 02 Troubky-Zdislavice, IČO 00287822;
4) výstavou "Případ Světlana" pořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů,
se sídlem Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3-Źižkov, IČO 75112779;
5) 1. ročníkem projektu "Naše obec, naše radost 2020" pořádaným městem
Luhačovice, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČO 00284165;
6) "Setkáním leteckých výrobců Zlínského kraje" pořádaným spolkem Moravský
letecký klastr, z. s., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 22875611;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad akcí „Wannado
Festival 2020 Zlín“, pořádanou spolkem Wannado, z. s., se sídlem Levá 29/3, 147
00 Praha 4-Podolí, IČO 22839186;
c) záštitu Michely Blahové, členky Rady Zlínského kraje nad:
1) soutěží „Babička roku“, pořádanou společností Sun Drive Communications s. r.
o., se sídlem Mendlovo nám. 907/1a, 603 00 Brno, IČO 26941007;
2) akcí "Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji", pořádanou Poradenským
centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., se sídlem Velehradská 625/4,
767 01 Kroměříž, IČO 29314747;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje nad:
1) 2. ročníkem "Dětského rybářského dne" pořádaným pobočným spolkem
Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati
1276, 760 01 Zlín, IČO 00547956;
2) akcí "Den medu a medoviny" pořádanou spolkem Moravské včelařské
společenství, z. s., se sídlem Fugnerova 309, 763 02 Zlí, IČO 06643027;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 40.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,
se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha-Nové Město, IČO 00442755, v rozdělení
pro Oblastní výbor ve Vsetíně ve výši 25.000 Kč a pro Oblastní výbor ve Zlíně ve
výši 15.000 Kč.
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SPZ Holešov – provozování vodohospodářské infrastruktury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit uzavření smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury a
monitorovacích vrtů v území Strategické průmyslové zóny Holešov se společností
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., dle příloh č. 0698-20-P02 až č. 0698-20-P11
za podmínek vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov a souhlasu
Ministerstva financí České republiky s uzavřením smlouvy dle § 186 zákona č.
134/2016, o zadávání veřejných zakázek;
2. schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví Zlínského
kraje v SPZ Holešov na období 2020 až 2030, dle přílohy č. 0698-20-P14.
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Veřejná zakázka "Domov pro seniory Lukov p. o. - protipožární opatření - I.
etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R20/20

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Domov pro seniory Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa“, a
Protokoly z jednání hodnotící komise, dle příloh č. 0702-20-P01 až č. 0702-20-P02;
2. protokol o společném jednání komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na služby s názvem "Domov pro seniory Lukov
p. o. – protipožární opatření – I. etapa – výkon funkce technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č. 0702-20-P05;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
a) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domov pro seniory Lukov p.
o. – protipožární opatření – I. etapa“:
1. výběr dodavatele QDS Group a. s., se sídlem Kneslova 700/1, Černovice, 618 00
Brno, IČO 28265971;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem QDS Group a. s., se sídlem Kneslova
700/1, Černovice, 618 00 Brno, IČO 28265971, dle přílohy č. 0702-20-P03;
b) pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Domov pro seniory Lukov p. o. –
protipožární opatření – I. etapa – výkon funkce technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP na staveništi":
1. výběr dodavatele JL5 spol. s r. o., se sídlem Horní Vršava V 535, 760 01 Zlín, IČO
28273176;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem JL5 spol. s r. o., se sídlem Horní Vršava
V 535, 760 01 Zlín, IČO 28273176, dle přílohy č. 0702-20-P06;
zmocňuje
společnost JL5 spol. s r. o., se sídlem Horní Vršava V 535, 760 01 Zlín, IČO
28273176, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce „Domov pro seniory Lukov
p. o. – protipožární opatření – I. etapa", dle přílohy č. 0702-20-P07.
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Individuální dotace na úpravu pohonů zvonů a věžních hodin kostela sv.
Václava Ostrožská Nová Ves

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R20/20

schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Ostrožská Nová Ves, IČO
46257977, se sídlem Dědina 152, 687 22 Ostrožská Nová Ves, ve výši 50.000 Kč,
max. však 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektu:
„Úprava pohonů zvonů a věžních hodin kostela sv. Václava Ostrožská Nová Ves“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0722-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0156/2020, dle přílohy č. 0722-20-P03.
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Veřejná zakázka - Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. Rekonstrukce objektu č. 11 - projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R20/20

schvaluje
1. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0712-20-P01;
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. – Rekonstrukce objektu č. 11 – zpracování projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle
příloh č. 0712-20-P01 až č. 0712-20-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Petr Ruber, Ing. Karol Muránsky, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Petra Tichá,
a náhradníky: Bc. Jitka Chobotová, Ing. Petra Hospodková, Ing. Michal Jašek,
Martina Chovancová, DiS., Ing. Eva Dostálková;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu 11";
zmocňuje
společnost KB projekt, s. r. o., se sídlem Křiby 4603, 760 05 Zlín, IČO 02697157, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti při
projektové přípravě (akce) "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje výjezdová základna Otrokovice", dle přílohy č. 0712-20-P13.
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Správa majetku - zřízení práva stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit právo hospodaření k nemovitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřenému k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť,
IČO 00559105, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, a to k nově vznikajícím
pozemkům p. č. 4089/11, ostatní plocha o výměře 121 m 2 a p. č. 4638/2, ostatní
plocha o výměře 144 m 2, oba v k. ú. a obci Zlín, oddělovaných z pozemků p. č.
4089/5 ostatní plocha, o výměře 903 m 2 a p. č. st. 6660, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 438 m2, oba v k. ú. a obci Zlín, v rozsahu dle geometrického plánu č. 900268-2019 ze dne 10.06.2019, dle přílohy č. 0697-20-P03, a to ode dne účinnosti
smlouvy o zřízení práva stavby, jejímž předmětem bude zřízení práva stavby
"Zázemí sportovního klubu KOLOKROUŽEK Zlín, z. s." na uvedených oddělovaných
pozemcích,
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. schválit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín jako vlastníkem,
KOLOKROUŽKEM Zlín, z. s., IČO 22745068, se sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01
Zlín jako stavebníkem a příspěvkovou organizací Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO
00559105, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín jako vedlejším účastníkem, dle
příloh č. 0697-20-P02 až č. 0697-20-P06;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0165/2020 dle přílohy č. 0697-20-P08.

74

Zdravotnictví - aktualizace plánu investičního rozvoje Kroměřížské
nemocnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R20/20

schvaluje
aktualizaci plánu investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice a. s., dle přílohy č.
0705-20-P01;
ukládá
a) Odboru investic v termínu do 30.06.2021 zpracovat a předložit ke schválení
investiční záměr na akci "Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s.";
b) Odboru investic v termínu do 30.06.2021 připravit veřejnou zakázku na služby s
názvem "Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s. - projektová dokumentace"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle aktualizace plánu investičního rozvoje
Kroměřížské nemocnice a. s., dle přílohy č. 0705-20-P01.
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Školství - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R20/20

stanovuje
s účinností od 01.09.2020 plat řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0752-20-20-P01.
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R20/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Doprava - schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 132S/2020 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R20/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
132S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2020 mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského
kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, a Zlínským krajem,
dle přílohy č. 0685-20-P01.

77

Dotace Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - individuální výuka žáka se
specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R20/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200.000
Kč obecně prospěšné společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., se
sídlem Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO 25909614, na individuální výuku žáka se
specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0753-20-P02.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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