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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 30. zasedání dne 30.11.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R30/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0984-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0181/R06/20 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, v
celkové výši 2.777.503,42 Kč v termínu do 30.11.2020“ - na termín plnění
21.12.2020.

2

Návrh termínů zasedání Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R30/20

schvaluje
návrh termínů zasedání Rady Zlínského kraje na rok 2021, dle přílohy č. 1020-20P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh termínů zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje na rok 2021, dle přílohy č. 1020-P01.

3

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R30/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0225/2020, dle přílohy č. 0985-20-P01.
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4

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R30/20

pověřuje
1. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 a dle příloh č. 0986-20-P02 a č. 0986-20-P03
níže uvedené poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského
zájmu:
 "HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
 ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
 AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
 ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
 Astras, o. p. s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
 Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín,
 Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí,
 Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
 Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČO 69211639, Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí,
 Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČO 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
 Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov
 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
 Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČO 00406431,
Bílého 80/9, Stránice, Brno,
 DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
 Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov 3675/4,
Zlín,
 Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
 Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
 DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244, Zlín,
 Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
 Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČO 70850968, Hrobice 136,
 Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, Zlín,
 Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
 Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
 Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
 Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská 82,
Lukov,
 Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976, Husova
1165, Napajedla,
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Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, Zlín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 500,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha,
Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČO 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
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Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČO 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín;

2. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 poskytovatele sociální služby - Centrum
služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 25300083, Mostní 4058, Zlín, a to:
a) dle přílohy č. 0986-20-P04 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021,
b) dle přílohy č. 0986-20-P05 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021;
3. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 poskytovatele sociální služby - Diakonie ČCE
- středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, a to:
a) dle přílohy č. 0986-20-P06 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021,
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b) dle přílohy č. 0986-20-P07 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021;
4. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 poskytovatele sociální služby - Charita
Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, a to:
a) dle přílohy č. 0986-20-P08 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021,
b) dle přílohy č. 0986-20-P09 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021;
5. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 poskytovatele sociální služby - NADĚJE, IČO
00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13, a to:
a) dle přílohy č. 0986-20-P10 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021,
b) dle přílohy č. 0986-20-P11 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021;
6. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 poskytovatele sociální služby - Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČO
70850917, Na Hrádku 100, Fryšták, a to:
a) dle přílohy č. 0986-20-P12 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021,
b) dle přílohy č. 0986-20-P13 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021;
7. službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 poskytovatele sociální služby - Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096, Štěpnická 1139,
Uherské Hradiště, a to:
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a) dle přílohy č. 0986-20-P14 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021,
b) dle přílohy č. 0986-20-P15 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 2. zasedání aktualizaci přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb
Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021.

5

Projekt "Ohrožené děti a mládež ve ZK II" - Závěrečná zpráva o realizaci
projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R30/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0227/2020, dle přílohy č. 0987-20-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji
II", dle přílohy č. 0987-20-P01.

6

Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R30/20

pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 pro sociální služby:
- Chráněné bydlení Boršice, dle přílohy č. 0988-20-P01,
- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, dle přílohy č. 0988-20-P02,
- Chráněné bydlení Morkovice, dle přílohy č. 0988-20-P03,
- Chráněné bydlení Nedakonice, dle přílohy č. 0988-20-P04;
schvaluje
1. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
na rok 2021 příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO
00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště pro sociální služby:
- Chráněné bydlení Boršice, dle přílohy č. 0988-20-P05,
- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, dle přílohy č. 0988-20-P06,
- Chráněné bydlení Morkovice, dle přílohy č. 0988-20-P07,
- Chráněné bydlení Nedakonice, dle přílohy č. 0988-20-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.

2. rozpočtové opatření č. RZK/0228/2020, dle přílohy č. 0988-20-P09.
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Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje II“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R30/20

souhlasí
se zahájením realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ od 01.01.2021 před vydáním Rozhodnutí o
poskytnutí dotace;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0226/2020 dle přílohy č. 0995-20-P49;
2. uzavření partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci projektu
"Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského
kraje II", mezi Zlínským krajem a:
a) Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, Školní 822, 763 21,
Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0995-20-P03,
b) Střední školou – Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0995-20-P04,
c) Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 0995-20-P05,
d) Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
IČO 13643878, dle přílohy č. 0995-20-P06,
e) Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0995-20-P07,
f) Střední průmyslovou školou polytechnickou - Centrem odborné přípravy Zlín, Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0995-20-P08,
g) Střední školou – Centrem odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3,
767 01 Kroměříž, IČO 00568945, dle přílohy č. 0995-20-P09,
h) Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 099520-P10,
ch) Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská
394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0995-20-P11,
i) Střední průmyslovou školou Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO
00559482, dle přílohy č. 0995-20-P12,
j) Střední průmyslovou školou Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČO 00128198, dle přílohy č. 0995-20-P13,
k) Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0995-20-P14,
l) Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín,
IČO 00843407, dle přílohy č. 0995-20-P15,
m) Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště,
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0995-20-P16,
n) Střední odbornou školou Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0995-20-P17,
o) Střední školou leteckou s. r. o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO
26286033, dle přílohy č. 0995-20-P18,

7/44

R30/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

p) MESIT střední školou, o. p. s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČO 25318390, dle přílohy č. 0995-20-P19,
q) Academic School, Střední školou s. r. o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín,
IČO 26215829, dle přílohy č. 0995-20-P20,
r) Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO
70883521, dle přílohy č. 0995-20-P21,
s) Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČO 29319676, dle přílohy č. 0995-20-P22,
t) Obchodní akademií Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0995-20-P23,
u) Hvězdárnou Valašské Meziříčí, příspěvkovou organizací, Vsetínská 941/78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0995-20-P24,
v) Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524/37, 769 01 Holešov, IČO
47935774, dle přílohy č. 0995-20-P25,
w) Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO
61716456, dle přílohy č. 0995-20-P26,
x) Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín,
IČO 25909614, dle přílohy č. 0995-20-P27,
y) Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou
Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0995-20P28,
z) Místní akční skupinou Podhostýnska, z. s., Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 27042979, dle přílohy č. 0995-20-P29,
aa) Městem Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO 00304450, dle přílohy č. 099520-P30,
bb) Luhačovským Zálesím, o. p. s., Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 27735109,
dle přílohy č. 0995-20-P31,
cc) Městem Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301,
dle přílohy č. 0995-20-P32,
dd) Sdružením Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 70238642, dle přílohy č. 0995-20-P33,
ee) MAS Staroměstsko, z.s., nám.Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 22707441,
dle přílohy č. 0995-20-P34,
ff) Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760
01 Zlín, IČO 45659176, dle přílohy č. 0995-20-P35,
gg) MAS Ploština, z. s., č.p. 118, 763 25 Vysoké Pole, IČO 27000354, dle přílohy č.
0995-20-P36,
hh) Mateřskou školou Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkovou
organizací, J. K. Tyla 419, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47863765, dle přílohy č.
0995-20-P37,
ii) Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71
Bojkovice, IČO 00838811, dle přílohy č. 0995-20-P38,
jj) Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T.
G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČO 00559504, dle přílohy č. 0995-20-P39,
kk) Gymnáziem Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01, IČO 00559105, dle
přílohy č. 0995-20-P40,
ll) Střední školou podnikatelskou a Vyšší odbornou školou, s. r. o., nám. T. G.
Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 25344412, dle přílohy č. 0995-20-P41,
mm) Střední školou filmovou, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.,
Filmová 174, 760 01 Zlín - Kudlov, IČO 29373883, dle přílohy č. 0995-20-P42,
nn) Stojanovým gymnáziem, Velehrad, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad, IČO 70940444,
dle přílohy č. 0995-20-P43,
oo) Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži, Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž, IČO
00226611, dle přílohy č. 0995-20-P44,
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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.

pp) Střední zdravotnickou školou Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01, Kroměříž,
IČO 00637939, dle přílohy č. 0995-20-P45,
qq) Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0995-20-P46.

8

Školství, kultura - dotační projekty v Interreg SK - CZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R30/20

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Venkovní geologická expozice – jesenické
krystalinikum" Hvězdárny Valašské Meziříčí příspěvkové organizace, IČO
00098639, dle přílohy č. 0999-20-P01;
2. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Společně se vzděláváme, sportujeme i
oslavujeme Františka Palackého" Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace, IČO 0843369, dle přílohy č. 0999-20-P02
3. Dodatek č. 2 Investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
č.1542/150/04/19 - 02/11/20 na akci "SOU Valašské Klobouky – Nové inovácie v
agrosektore – E-book", dle přílohy č. 0999-20-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic, příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 00054771, dle přílohy č. 0999-20-P04;
5. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic, příspěvkové organizace
Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČO
61617707, dle přílohy č. 0999-20-P15;
6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic, příspěvkové organizace Střední
odborné škola Josefa Sousedíka, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle
přílohy č. 0999-20-P16;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0231/2020 dle přílohy č. 0999-20-P09;
ukládá
1. řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČO 00098639,
dopracovat projekt "Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum" v
souladu s Projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů Operačního programu
Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném výzvou č.
6/FMP/6c, dle přílohy č. 0999-20-P01;
2. řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČO 00098639,
předložit Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na projekt
"Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum" z Fondu malých projektů
Operačního programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu
stanoveném výzvou č. 6/FMP/6c, dle přílohy č. 0999-20-P01;
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R30/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení Žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum" Hvězdárny
Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, IČO 00098639, dle přílohy č. 0999-20P01;
2. zajištění realizace malého projektu "Venkovní geologická expozice – jesenické
krystalinikum" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých projektů
programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 6/FMP/6c);
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malého projektu "Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum" ve výši
rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního
příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Venkovní geologická expozice –
jesenické krystalinikum" je 976.100 Kč, z toho částka určená na spolufinancování
malého projektu je 181.618 Kč;
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě číslo D/0302/2019/ŘDP, o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje s příspěvkovou organizací Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, na přípravu a realizaci akce
"SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Společné odborné vzdělávání ve středních odborných
školách pro rozvoj strojírenské praxe", dle přílohy č. 0999-20-P05;
5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo D/03160/2020/PŘ, o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského s příspěvkovou organizací Střední odborné
učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, na přípravu a realizaci akce "SOU
Valašské Klobouky – Nové inovácie v agrosektore – E-book", dle přílohy č. 0999-20P06;
6. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo D/0294/2019/ŘDP, o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje s příspěvkovou organizací Gymnázium
Valašské Klobouky, IČO 61716707, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium
Valašské Klobouky – Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických
kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí", dle přílohy
č. 0999-20-P07;
7. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo D/3158/2020/PŘ, o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje s příspěvkovou organizací Střední
průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy , IČO 14450500, na
přípravu a realizaci akce "Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné
přípravy - Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky,
automatizační techniky a mechatroniky", dle přílohy č. 0999-20-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.

9

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2021 a příprava rozvoje koncepce ID ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 17.259.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, za podmínky schválení
Návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0993-20-P01;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s Odborem ekonomickým a
s Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o., zpracovat "Návrh dalšího
rozvoje Integrovaného systému Zlínského kraje", připravený a projednaný se
zástupci odborné, akademické a veřejnosprávní oblasti, a tento předložit orgánům
Zlínského kraje. Dokument bude obsahovat stanovení vize a popis cílového stavu s
věcným, časovým a finančním rámcem přípravy a implementace, včetně analýzy
rizik.
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Doprava - Dodatek č. 1 smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti Zlínského kraje pro období od roku 2021 do roku 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0869/R30/20

schvaluje
ke smlouvě uzavřené na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027" uzavření dodatku
č. 1 smlouvy pro:
1. oblast Kroměříž s dopravcem KRODOS BUS a. s., Skopalíkova 2385/45, 767 01
Kroměříž, IČO 26950529, dle příloh č. 0989-20-P01a až č. 0989-20-P01b;
2. oblast Uherské Hradiště s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Tř.
Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle příloh č.
0989-20-P02a až č. 0989-20-P02b;
3. oblast Valašské Klobouky s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Tř.
Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle příloh č.
0989-20-P03a až č. 0989-20-P03b;
4. oblast Valašské Meziříčí s konsorciem dopravců Transdev Morava s. r. o.,
Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06738346, a TQM holding s. r. o., Těšínská 1028/37, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 49606395, dle
příloh č. 0989-20-P04a až č. 0989-20-P04b;
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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. oblast Vsetín s konsorciem dopravců Transdev Morava s. r. o., Bozděchova
567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06738346, a TQM - holding s. r. o.,
Těšínská 1028/37, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 49606395, dle příloh č. 0989-20P05a až č. 0989-20-P05b;
6. oblast Zlín s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25827405, dle příloh č. 0989-20-P06a až č. 0989-20P06b.
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Doprava - dodatek č. 2 s dopravcem České dráhy a.s. (provozní soubory A +
D)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R30/20

schvaluje
uzavření dodatků č. 2 smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, na provozní soubor:
1) Zlínský kraj - střed (A), dle přílohy č. 0990-20-P01;
2) Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí –
Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž - Zborovice (D), dle přílohy č. 0990-20P02.

12

Doprava - dodatek č. 31 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh č. 0991-20P01 a č. 0991-20-P02.

13

Doprava - individuální dotace a změny smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje:
1/ 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. 0992-20-P02;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2/ Statutárnímu městu Zlín, IČO 00283924, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, do výše
5.500.000 Kč na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou drážní dopravou mezi hraničními zastávkami Zlín,
Náměstí práce – Otrokovice, železniční stanice, trolejbusovými linkami č. 1, 2 a 6 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0992-20-P04;
3/ obci Huslenky, IČO 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0992-20P06;
4/ obci Žítková, IČO 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov, do
výše 39.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková - Drietoma a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0992-20-P08;
5/ uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/3342/2020/STR uzavřené s Centrem
služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1, dle přílohy č. 0992-20-P10;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3345/2020/STR uzavřené
se Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí, IČO 75046440, se sídlem
Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0992-20-12.

14

Regionální stálá konference ZK, ŘV Regionální inovační strategie ZK, ŘV
Inovační firmy ZK - aktualizace členů a náhradníků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R30/20

navrhuje
1. odvolat ke dni 30.11.2020 stávající členy a náhradníky Regionální stálé
konference pro území Zlínského kraje nominované za Zlínský kraj, dle přílohy č.
1010-20-P02,
2. schválit ke dni 01.12.2020 členy a náhradníky Regionální stálé konference pro
území Zlínského kraje nominované za Zlínský kraj, dle přílohy č. 1010-20-P02;
odvolává
ke dni 30.11.2020:
1. členy Řídícího výboru Regionální inovační strategie Zlínského kraje dle přílohy č.
1010-20-P03,
2. členy Řídícího výboru soutěže Inovační firma Zlínského kraje dle přílohy č. 101020-P04;
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
ke dni 01.12.2020:
1. členy Řídícího výboru Regionální inovační strategie Zlínského kraje dle přílohy č.
1010-20-P03,
2. členy Řídícího výboru soutěže Inovační firma Zlínského kraje dle přílohy č. 101020-P04.
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Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., poskytnutí dotace 2021, změna
dotace 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 27.905.000 Kč na
osobní náklady v roce 2021 a investiční dotace ve výši 700.000 Kč na nákup
hudebních nástrojů, společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČO
27673286, se sídlem nám T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1019-20-P02;
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2371/2019/STR
uzavřené mezi Zlínským krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČO
27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází ke
snížení monitorovacího indikátoru Interpretace hudebního umění, dle přílohy č.
1019-20-P04.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k 30.09.2020,
dle přílohy č. 1008-20-P01;
2) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.09.2020 zobrazení v trendu 2018-2020, dle příloh č. 1008-20-P02 až č. 1008-20P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.09.2020, dle přílohy
č. 1008-20-P06.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R30/20

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. 2549, p. č. 2517 v k. ú. Komárov u
Napajedel, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4975) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 4975-3) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí
mostu, na služebných pozemcích p. č. 2549, p. č. 2517 v k. ú. Komárov u Napajedel,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 299-157b/2019,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 4975-3), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.475 Kč + DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 6695/3 v k. ú. Huslenky, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i silničního
propustku, na služebném pozemku p. č. 6695/3 v k. ú. Huslenky, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 1946-016/2017,
- 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 pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i silničního propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 128 Kč;
3. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Jestřabí,
se sídlem Jestřabí 1, 763 33 Jestřabí, IČO 00837300, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 563/19 v k. ú. Jestřabí nad Vláří, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/495) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i rámového
propustku, na služebném pozemku p. č. 563/19 v k. ú. Jestřabí nad Vláří, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 202-55/2015,
- 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, mj. i rámového propustku,
na dobu existence panující stavby;

15/44

R30/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
1821 v k. ú. Mikulůvka, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05724) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05724-4) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1821 v k. ú. Mikulůvka, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 987-68/2020,
- 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. 05724-4), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a ***, dle
příloh č. 1013-20-P06 a č. 1013-20-P07;
6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
krajem a městem Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh,
IČO 00291480, dle přílohy č. 1013-20-P08;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. až 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy kabelu NN včetně
pilíře na pozemku a uzemnění, vše na pozemku p. č. 3242/49, ostatní plocha, v k.
ú. Otrokovice, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy kabelu NN včetně pilíře na pozemku a
uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši ve výši 200 Kč/bm
vedení inženýrské sítě + DPH a 1.500 Kč/1 ks pilíře na pozemku + DPH, minimálně
však 4.300 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace v pozemku p. č. 1471/9, ostatní poloha, v k. ú.
Kvasice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1263120/2020,
- 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 34.800 Kč
+ DPH;
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3. 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. 4438/13, ostatní
plocha, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1496-7175/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-8018353 mezi Zlínským krajem a společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO
24729035, dle příloh č. 1013-20-P12, č. 1013-20-P13, č. 1013-20-P14;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná sužba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou fyzické likvidace, a to:
- defibrilátor LIFEPAK 12, inv. č. 920 023, rok pořízení 2000, pořizovací cena
693.273 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátor LIFEPAK 12, inv. č. 920 024, rok pořízení 2000, pořizovací cena
782.957,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- myčku podložních mís NINJO SP 1200, inv. č. 71-119, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 148.992 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R30/20

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1479/3, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 123 pro obec a k. ú. Cetechovice;
2. pozemků
- p. č. 935/4, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 935/5, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
- p. č. 935/6, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 935/7, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 935/8, ostatní plocha, o výměře 85 m2,
- p. č. 935/9, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
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oddělených z původního pozemku p. č. 935/1 geometrickým plánem č. 397202/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka;
3. pozemků
- p. č. 937/5, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 937/7, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 937/8, ostatní plocha, o výměře 298 m 2,
- p. č. 937/9, ostatní plocha, o výměře 219 m 2,
- p. č. 937/10, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 937 geometrickým plánem č. 397-202/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka;
4. pozemků
- p. č. 6086/18, ostatní plocha, o výměře 262 m 2,
- p. č. 6086/19, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
- p. č. 6086/20, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 6086/21, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 6086/22, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
oddělených z pozemku p. č. 6086/1 geometrickým plánem č. 1943-112/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov;
5. pozemků
- p. č. 2182/3, ostatní plocha, o výměře 1 282 m 2,
- p. č. 2182/4, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 2182/5, ostatní plocha, o výměře 640 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;
6. pozemků
- p. č. 1400/10, ostatní plocha, o výměře 1 871 m2,
- p. č. 1400/11, ostatní plocha, o výměře 945 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;
7. pozemku
- p. č. 120/16, ostatní plocha, o výměře 212 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec Police a k. ú. Police u
Valašského Meziříčí;
8. pozemků
- p. č. 2915/19, ostatní plocha, o výměře 56 m2,
- p. č. 2915/20, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2915/21, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2915/23, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 2915/25, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2915/26, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2915/27, ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
- p. č. 2918/5, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 1814/3, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
- 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,
do vlastnictví obce Provodov, č. p. 28, 763 45 Provodov, IČO 00284378;
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, do
vlastnictví obce Lipová, č. p. 48, 763 21 Lipová, IČO 46276084;
3. pozemků
- p. č. 953/54, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z p. č. 953/15
a p. č. 953/16,
- p. č. 953/55, ostatní plocha, o výměře 172 m 2, odděleného z p. č. 953/15,
- p. č. 953/56, ostatní plocha, o výměře 423 m 2, odděleného z p. č. 953/15 a p. č.
983/3,
geometrickým plánem č. 1274-86/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hvozdná, do
vlastnictví obce Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná, IČO 00283991;
4. pozemků
- p. č. 983/19, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 983/20, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 983/21, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 983/22, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 983/23, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 596 pro obec a k. ú. Hvozdná, do vlastnictví obce
Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná, IČO 00283991;
5. pozemků
- p. č.1566/3, ostatní plocha, o výměře 864 m 2,
- p. č. 1566/4, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 1566/42, ostatní plocha, o výměře 93 m 2,
- p. č. 1566/43, ostatní plocha, o výměře 414 m 2,
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- p. č. 1566/53, ostatní plocha, o výměře 329 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 649 pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského
Hradiště, do vlastnictví obce Vážany, č. p. 20, 687 37 Vážany, IČO 00542318;
6. pozemků
- p. č. 3980/2, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 4009/117, ostatní plocha, o výměře 504 m 2,
- p. č. 4009/120, ostatní plocha, o výměře 106 m 2,
- p. č. 4009/122, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 216 pro obec a k. ú. Kudlovice, do vlastnictví obce Kudlovice,
č. p. 39, 687 03 Kudlovice, IČO 00291072;
7. pozemku
- p. č. 3980/5, ostatní plocha, o výměře 503 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 3980/5 a p. č. 3980/1 geometrickým plánem
č. 726-119/2020,
odsouhlaseným
příslušným
katastrálním
pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice, do vlastnictví obce
Kudlovice, č. p. 39, 687 03 Kudlovice, IČO00291072 ;
8. pozemku
- p. č. 1170/164, ostatní plocha, o výměře 895 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1170/64 geometrickým plánem č. 1186119/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského Hradiště, do vlastnictví
obce Kudlovice, č. p. 39, 687 03 Kudlovice, IČO 00291072;
9. pozemku
- p. č. 1272/5, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/1 geometrickým plánem č. 346305/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Stupava, do vlastnictví obce Stupava, č. p. 47,
686 01 Stupava, IČO 00362484;
10. 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;
11. pozemku
- p. č. 695/6, ostatní plocha, o výměře 105 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 695/1 geometrickým plánem č. 425207/2020, 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;
12. pozemku
- p. č. 607/5, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 607/1 geometrickým plánem č. 7647215/2019, 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;
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13. pozemků
- p. č. 2208/26, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 2208/27, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 2208/28, ostatní plocha, o výměře 206 m 2,
- p. č. 2208/30, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
- p. č. 2208/31, ostatní plocha, o výměře 285 m 2,
- p. č. 2208/32, ostatní plocha, o výměře 134 m 2,
- p. č. 2208/33, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2208/34, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2208/1 geometrickým plánem č. 25287663/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do vlastnictví obce Zašová, č. p. 36,
756 51 Zašová, IČO 00304476;
14. pozemků
- p. č. 2208/35, ostatní plocha, o výměře 213 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2208/1,
- p. č. 2208/36, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2208/1,
- p. č. 2208/37, ostatní plocha, o výměře 100 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2208/1,
- p. č. 2208/38, ostatní plocha, o výměře 66 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2208/1,
- p. č. 2206/11, ostatní plocha, o výměře 11 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2206/1,
- p. č. 2206/12, ostatní plocha, o výměře 93 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2206/1,
- p. č. 2206/14, ostatní plocha, o výměře 1 m2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/15, ostatní plocha, o výměře 41 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2206/1,
- p. č. 2206/16, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/18, ostatní plocha, o výměře 21 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2206/1,
- p. č. 2206/19, ostatní plocha, o výměře 4 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/20, ostatní plocha, o výměře 240 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2206/1,
- p. č. 2206/22, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/23, ostatní plocha, o výměře 12 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2206/1,
geometrickým plánem č. 2529-7664a/2019, odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Zašová, do vlastnictví obce Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476;
15. pozemků
- p. č. 2210/21, ostatní plocha, o výměře 23 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2210/11,
- p. č. 1187/18, ostatní plocha, o výměře 8 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1187/1,
geometrickým plánem č. 2530-7665/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do
vlastnictví obce Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476;
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16. pozemků
- p. č. 1187/10, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1187/11, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 1187/12, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 1187/17, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1187/1 geometrickým plánem č. 25277662/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová, do vlastnictví obce Zašová, č. p. 36,
756 51 Zašová, IČO 00304476;
17. pozemků
- p. č. 16256/13, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 16256/14, ostatní plocha, o výměře 1308 m 2,
- p. č. 16256/15, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 16256/18, ostatní plocha, o výměře 1199 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 16256/1 geometrickým plánem č. 20417461/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky, do vlastnictví obce Huslenky,
Huslenky 494, 756 02 Huslenky, IČO 00303828.
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. 1694, ostatní plocha, o výměře 2983 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 842/1, p. č. 842/3, p. č. 1694 geometrickým
plánem č. 2600-18/2020, pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví
Uherskohradišťské nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, za kupní cenu 4.176.200 Kč;
2. 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, do vlastnictví obce Salaš, se
sídlem Salaš 85, 687 06 Velehrad, IČO 00362417, za kupní cenu 259.550 Kč;
3. pozemku
- p. č. 15528/29, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do vlastnictví ***, bytem ***, za
kupní cenu 1.860 Kč;
C. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a obcí
Lešná, se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČO 00303992, v rozsahu a dle podmínek
uvedených v příloze č. 1015-20-P19;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0844/Z27/20 ze dne 29.06.2020 – část schvaluje, bod B. 7.
- č. 0892/Z29/20 ze dne 14.09.2020 – část schvaluje, bod A. 1.
- č. 0892/Z29/20 ze dne 14.09.2020 – část schvaluje, bod A. 2.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R30/20

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Korytná:
- podíl ve výši id. 41/630 p. č. 2113/83, ostatní plocha, o výměře 3291 m 2,
zapsaného na LV č. 1113 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec
u Luhačovic:
- podíl ve výši id. 49/492 p. č. 801/19, ostatní plocha, o výměře 2441 m 2,
- podíl ve výši id. 49/492 p. č. 801/23, ostatní plocha, o výměře 230 m 2,
zapsaného na LV č. 1230 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice:
- p. č. 4108/21, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
zapsaného na LV č. 1190 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2780/9, ostatní plocha, o výměře 10 m²,
zapsaného na LV č. 195 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Provodov a k. ú. Provodov na Moravě:
- p. č. 1815/4, ostatní plocha, o výměře 159 m 2,
- p. č. 1702/24, ostatní plocha, o výměře 228 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Provodov, č. p. 28, 763 45 Provodov, IČO
00284378;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
- p. č. 2781/40, ostatní plocha, o výměře 8459 m 2,
- p. č. 2781/44, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 2781/45, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
- p. č. 2809/55, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Lipová, č. p. 48, 763 21 Lipová, IČO 46276084;
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7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1566/48, ostatní plocha, o výměře 210 m 2,
- p. č. 2631, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2632, ostatní plocha, o výměře 183 m 2,
- p. č. 2637, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Vážany, č. p. 20, 687 37 Vážany, IČO 00542318;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4008/45, ostatní plocha, o výměře 83 m 2,
- p. č. 4008/50, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 4008/43, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 4008/46, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 4008/8, ostatní plocha, o výměře 92 m 2,
- p. č. 4008/7, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 3976/14, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 3976/16, ostatní plocha, o výměře 137 m 2,
- p. č. 3976/22, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 3976/18, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 3976/9, ostatní plocha, o výměře 1305 m 2,
- p. č. 4008/51, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kudlovice, č. p. 39, 687 03 Kudlovice, IČO
00291072;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Komárov a k. ú. Komárov u Napajedel:
- p. č. 20/34, ostatní plocha, o výměře 79 m2,
- p. č. 20/40, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 237/43, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 244/18, ostatní plocha, o výměře 791 m 2,
- p. č. 244/19, ostatní plocha, o výměře 603 m 2,
- p. č. 244/20, ostatní plocha, o výměře 54 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;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí:
- p. č. 1206/1, ostatní plocha, o výměře 5155 m 2,
- p. č. 1206/3, ostatní plocha, o výměře 1169 m 2,
- p. č. 1206/4, ostatní plocha, o výměře 434 m 2,
- p. č. 1206/5, ostatní plocha, o výměře 2107 m 2,
- p. č. 1206/6, ostatní plocha, o výměře 1386 m2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kelníky:
- p. č. 1250/20, ostatní plocha, o výměře 84 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;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Nová Ves:
- p. č. 5816, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
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- p. č. 5877, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 6981, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 6982, ostatní plocha, o výměře 84 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;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského
Brodu:
- podíl ve výši id. ¼ p. č. 2516/9, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
zapsaného na LV č. 1002 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1354/111, ostatní plocha, o výměře 292 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;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky:
- p. č. 2217/81, ostatní plocha, o výměře 21 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;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- p. č. 755/52, ostatní plocha, o výměře 12 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;
17. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2527-7662/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová:
- p. č. 1171/5, ostatní plocha, o výměře 53 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
1171/1,
- p. č. 1187/8, ostatní plocha, o výměře 39 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
1187/8,
od obce Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476;
18. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2528-7663/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová:
- p. č. 916/3, ostatní plocha, o výměře 31 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
916/1,
- p. č. 1270/6, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
1270/3,
- p. č. 1330/2, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
1330,
- p. č. 2208/29, ostatní plocha, o výměře 14 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2208/2,
od obce Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476;
19. odděleného z původních pozemků geometrickým plánem č. 2564-7666/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová:
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- p. č. 1165/2, ostatní plocha, o výměře 34 m 2, oddělený z původních pozemků p. č.
1163/2, p. č. 1164/2, p. č. 1165/2, p. č. 1166/2,
od obce Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476;
20. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2529-7664a/2019,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová:
- p. č. 49/4, ostatní plocha, o výměře 143 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
49/1,
- p. č. 49/8, ostatní plocha, o výměře 12 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
49/2, p. č. 34/6,
- p. č. 49/15, ostatní plocha, o výměře 51 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
49/2, p. č. 34/6,
- p. č. 2206/21, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/3,
od obce Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 00304476;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Liptál:
- p. č. 3769/1, ostatní plocha, o výměře 3201 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;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- podíl ve výši id. 1/27 p. č. 2840/3, ostatní plocha, o výměře 61 m2,
zapsaného na LV č. 177 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 654/150, ostatní plocha, o výměře 42 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;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany:
- p. č. 1028/2, ostatní plocha, o výměře 92 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;
B. úplatným převodem pozemků a staveb:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj a oddělených geometrickými plány,
odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, vše pro obec Zlín, k. ú. Mladcová a k. ú. Zlín:
- p. č. st. 556, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m 2, zapsaného na LV č.
10001 pro obec Zlín a k. ú. Mladcová,
- p. č. 592/5, ostatní plocha, o výměře 38 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 592/3 geometrickým plánem č. 1627-009/2020 pro obec Zlín a k. ú. Mladcová,
- p. č. st. 4609, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 127 m 2, zapsaného na LV č.
10001 pro obec a k. ú. Zlín,
- p. č. 1593/42, ostatní plocha, o výměře 170 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1593/10 geometrickým plánem č. 9137-008/2020 pro obec a k. ú. Zlín,

26/44

R30/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- stavby občanské vybavenosti č. p. 2730 stojící na pozemcích p. č. st. 556 v k. ú.
Mladcová a p. č. st. 4609 v k. ú. Zlín, zapsané na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Zlín,
od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, za cenu
ve výši 3.100.000 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- p. č. 68/7, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaného na LV č. 421 od *** za cenu ve výši 420 Kč;
b)
- p. č. 2683, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
zapsaného na LV č. 113 od *** za cenu ve výši 2.760 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek na Vlárské
dráze:
- p. č. 1977/24, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 1977/40, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaných na LV č. 896 od *** za cenu ve výši 4.800 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
a)
- p. č. 1354/103, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
zapsaného na LV č. 121 od *** za cenu ve výši 7.920 Kč;
b)
- p. č. 1354/32, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 1354/127, ostatní plocha, o výměře 410 m 2,
zapsaných na LV č. 6 od *** za cenu ve výši 29.760 Kč;
c)
- p. č. 1354/121, ostatní plocha, o výměře 321 m 2,
zapsaného na LV č. 96 od *** za cenu ve výši 19.260 Kč;
d)
- p. č. 1354/24, ostatní plocha, o výměře 268 m 2,
- p. č. 1354/28, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
zapsaných na LV č. 391 od *** za cenu ve výši 19.778 Kč;

pracoviště

5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
a)
- p. č. 5441/89, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5441/97, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
zapsaného na LV č. 203 od ***a cenu ve výši 4.200 Kč;
b)
- p. č. 5441/83, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 5441/90, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
zapsaného na LV č. 99 od *** za cenu ve výši 7.200 Kč;
c)
- p. č. 5441/23, ostatní plocha, o výměře 116 m 2,
- p. č. 5441/26, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5441/61, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
zapsaných na LV č. 1104 od ***, za cenu ve výši 22.000 Kč;

pracoviště

6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:

pracoviště
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a)
- p. č. 5432/7, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 5437/115, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 5437/116, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 5437/131, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
zapsaných na LV č. 2314 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice č. p. 308,
687 37 Polešovice, IČO 25505769, za cenu ve výši 5.040 Kč;
b)
- p. č. 5466/99, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaného na LV č. 2314 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice č. p. 308,
687 37 Polešovice, IČO 25505769, za cenu ve výši 1.100 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tučapy:
- p. č. 850/24, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
zapsaného na LV č. 1432 od ZEAS Polešovice, a. s., se sídlem Polešovice č. p. 308,
687 37 Polešovice, IČO 25505769, za cenu ve výši 2.880 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/31, ostatní plocha, o výměře 61 m2,
zapsaného na LV č. 570 od *** za cenu ve výši 6.100 Kč;

pracoviště

9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského
Brodu:
- p. č. 2499/23, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
zapsaného na LV č. 316 od Římskokatolické farnosti Březová u Uherského Brodu,
se sídlem Březová č. p. 11., 687 67 Březová, IČO 46256440, za cenu ve výši 420
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. 3/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
zapsaných na LV č. 319 od *** za cenu ve výši 14.920 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 3/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od *** za cenu ve výši 805 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice
u Slavičína:
- p. č. 895/5, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 141 od ***, za cenu ve výši 500 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- p. č. 1371/6, ostatní plocha, o výměře 323 m 2,
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zapsaného na LV č. 497 od ***, za cenu ve výši 32.300 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hovězí a k.ú. Hovězí:
- p. č. 16556, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaného na LV č. 1602 od *** za cenu ve výši 420 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nový Hrozenkov a k.ú. Nový
Hrozenkov:
- p. č. 12559/64, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaného na LV č. 292 od *** za cenu ve výši 400 Kč;
II. vzít na vědomí:
rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru územního plánování
a stavebního řádu (vyvlastňovacího úřadu) o odnění vlastnického práva vydané dne
18.09.2020, č. j. : MUBPH 19922/2020, které nabylo právní moci dne 15.10.2020,
dle přílohy č. 1014-20-P09;
III. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. 1. - 24. a B. 2. - 15. a v části bere na vědomí tohoto usnesení k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části B. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín,
IČO 00839281, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Dodatek Smlouvy o akceptaci platebních karet, Smlouva o běžném účtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R30/20

schvaluje
1. Dodatek č. 1 Smlouvy o akceptaci platebních karet č. D/2317/2019/EKO mezi
Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO
00001350, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 1012-20-P01b;
2. Smlouvu o běžném účtu mezi Československou obchodní bankou, a. s., Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, a Zlínským krajem, dle příloh č. 1012-20P02 až č. 1012-20-P03.
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Banky - podpisové vzory pro období 2020-2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R30/20

schvaluje
pana Ing. Radima Holiše, paní Bc. Hanu Ančincovou a pana Ing. Davida Vychytila,
jako osoby oprávněné podepisovat dokumenty s bankami:
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- Česká národní banka Brno,
- Česká spořitelna, a. s. Praha,
- PPF banka, a. s. Praha,
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Praha, pobočka Zlín,
- ČSOB a. s Praha, pobočka Zlín,
- Raiffeisen Bank, a. s. Praha, pobočka Zlín,
- J&T Banka, a. s. Praha,
- Oberbank AG, pobočka Zlín,
- Evropská investiční banka, Lucemburk.
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Program MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu - dodatky ke
smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R30/20

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v rámci
Programu MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu dle vzoru v příloze č.
1007-20-P03 a v členění dle přílohy č. 1007-20-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu MaS03-20 Činnost a rozvoj
mládežnického sportu dle vzoru v příloze č. 1007-20-P03 a v členění dle přílohy č.
1007-20-P05.

24

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020 a
účelový příspěvek na podporu řemesel pro krajské školy na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R30/20

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0998-20-P02;
b) závazný objem prostředků na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových
organizací v oblasti školství, dle přílohy č. 0998-20-P03;
c) poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 2.259.400 Kč, dle přílohy č. 0998-20-P05;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0232/2020, dle přílohy č. 0998-20-P08.
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Školství - převod práva hospodaření, vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R30/20

souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, a to: garáž mobilní, inventární číslo
10021003, rok pořízení 1992, pořizovací cena 104.000 Kč, zůstatková cena 2.812
Kč, do hospodaření příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
IČO 00055107, dle přílohy č. 0997-20-P01;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, IČO 00054771, a to: zvedací plošina, inventární číslo m00000000369,
pořizovací cena 152 775 Kč, zůstatková cena 5 752,- Kč, rok pořízení 2002, dle
přílohy č. 0997-20-P02;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0997-20-P03;
b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0997-20-P04;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Dětský domov Uherské Hradiště, IČO
60371773, dle přílohy č. 0997-20-P05;
d) změnu č. 3 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0xxx-20-P06;
e) změnu č. 7 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 0997-20-P07.
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Školství - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Gymnázium
Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, dle přílohy č. 1018-20-P01.
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Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0886/R30/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0996-20-P01.

28

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0887/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.029.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0994-20-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.142.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvkové organizaci, IČO 00092118, se sídlem
Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven ve Zlínském kraji v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0994-20-P06;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.985.000 Kč Masarykově veřejné
knihovně Vsetín, IČO 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0994-20P07.

29

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy I.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností EVC Group s. r. o., IČO 27720870, se sídlem Nádražní 1383,
768 24 Hulín, dle příloh č. 1002-20-P01 až č. 1002-20-P05, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
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schvaluje
poskytnutí rezervovaného příkonu ve výši 630 kW společnosti EVC Group s. r. o.,
IČO 27720870, se sídlem Nádražní 1383, 768 24 Hulín z titulu smlouvy o připojení
k distribuční soustavě č. 700008372000010 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a. s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO 28085400, dle přílohy č. 1002-20-P06;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí
podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov,
dle přílohy č. 1002-20-P09.

30

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností VAPOL CZ s. r. o., IČO 26783789, se sídlem č.p. 270, 756 51
Zašová, dle příloh č. 1003-20-P01 až č. 1003-20-P05 a č. 1003-20-P07, za
podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí
podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
schvaluje
poskytnutí rezervovaného příkonu ve výši 80 A (3 fáze) společnosti VAPOL CZ s. r.
o., IČO 26783789, se sídlem č.p. 270, 756 51 Zašová z titulu smlouvy o připojení k
distribuční soustavě č. 700008372000010 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a. s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO 28085400, dle přílohy č. 1003-20-P06;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí
podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov,
dle přílohy č. 1003-20-P10.
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Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R30/20

schvaluje
1. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního a účelového příspěvku na provoz
č.61/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na
přípravu akce „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu Hvězdárny Vsetín“, dle
přílohy č. 1000-20-P01;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č.12/2020/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce
„Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín – obnova zámeckého parku“, dle přílohy
č. 1000-20-P02;
3. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz
č.60/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Valašské Klobouky, se sídlem Smetanova 116, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 46311149, na zajištění předprojektové přípravy akce „ZUŠ
Valašské Klobouky – rekonstrukce objektů školy“, dle přílohy č. 1000-20-P03;
4. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz
č.59/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01
Kroměříž, IČO 47934832, na zpracování projektové dokumentace akce „SŠHS
Kroměříž – oprava společenského sálu Pavlákova“, dle přílohy č. 1000-20-P04;
5. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci „SPŠ Otrokovice
- Rekonstrukce sportovní haly“ se společností Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova
5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669, dle přílohy č. 1000-20-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0230/2020, dle přílohy č. 1000-20-P11;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“,
dle přílohy č. 1000-20-P06;
b) "Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“ dle
přílohy č. 1000-20-P07;
c) "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB", dle přílohy č. 100020-P08;
d) "ZŠ Zlín, Mostní - rekonstrukce hřiště", dle přílohy č. 1000-20-P09;
e) "Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace 3. etapa", dle přílohy č.
1000-20-P10.
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Správa majetku - smluvní vztahy, investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R30/20

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Bohuslavou Černohorskou, *** jako dárkyní,
Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako
obdarovaným a Muzeem Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 00091138, se
sídlem Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž jako vedlejším účastníkem, dle přílohy
č. 1001-20-P01;
svěřuje
příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, se sídlem Velké
náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, k hospodaření hrobové zařízení akademického
malíře Antonína Marka Machourka, nar. dne 30.10.1913 v Nítkovicích, zemř. dne
15.11.1991 v Paříži, umístěné na kroměřížském hřbitově na adrese Velehradská
983/28, Kroměříž, na pozemku p. č. 807/1 v k. ú. Kroměříž, dle přílohy č. 1001-20P02, a to ke dni nabytí hrobového zařízení do vlastnictví Zlínského kraje dle darovací
smlouvy v části usnesení schvaluje;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu hrobového místa mezi pronajímatelem Kroměřížskými
technickými službami, s. r. o., IČO 26276437, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, a
nájemcem Muzeem Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 000911388, Velké
náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 1001-20-P03.

33

Zdravotnictví - VS nemocnice - změna č. 5 plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R30/20

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2020 pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy
č. 1005-20-P02.
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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

0893/R30/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise pro část 1 a 2 veřejné zakázky s
názvem „Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro
Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace pro roky 2021 a 2022", dle přílohy
č. 1004-20-P01 a související dokumenty (přílohy č. 1004-20-P02, č. 1004-20-P03,
č. 1004-20-P04);
schvaluje
a) pro Část 1 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele FRANKOSPOL OFFICE s. r. o., se sídlem Svazarmovská 309,
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25910027;
2. uzavření rámcové dohody s dodavatelem FRANKOSPOL OFFICE s .r. o., se
sídlem Svazarmovská 309, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25910027, dle
přílohy č. 1004-20-P05;
b) pro Část 2 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele SMERO, spol. s r. o., se sídlem Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ
664 61, IČO 25527886;
2. uzavření rámcové dohody s dodavatelem SMERO, spol. s r. o., se sídlem Rajhrad,
Odbojářů 695, PSČ 6646, IČO 25527886, dle příloh č. 1004-20-P06 a č. 1004-20P07.

35

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele IT techniky – III."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R30/20

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem "Výběr dodavatele IT techniky - III.", dle přílohy č. 100920-P01;
schvaluje
1) pro Část 1: Dodávka 15,6“ notebooků - výběr dodavatele TOPSOFT JKM spol. s
r. o., se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25403435;
2) pro Část 2: Dodávka USB-C dokovacích stanic - výběr dodavatele C SYSTEM CZ
a. s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČO 27675645;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) uzavření smlouvy pro Část 1: Dodávka 15,6“ notebooků s dodavatelem
TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad
Labem, IČO 25403435, dle přílohy č. 1009-20-P02;
4) uzavření smlouvy pro Část 2: Dodávka USB-C dokovacích stanic s dodavatelem
C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice,
IČO 27675645, dle přílohy č. 1009-20-P03.

36

Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje - schválení členů
delegace veřejné správy pro volební období 2020-2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R30/20

schvaluje
a) předsedu a členy delegace veřejné správy Rady hospodářské a sociální dohody
Zlínského kraje:
Ing. Radim Holiš, předseda,
Bc. Hana Ančincová, členka,
Ing. Radek Doležel, člen,
Lubomír Traub, MSc., člen,
MUDr. Olga Sehnalová, MBA, členka,
Ing. David Vychytil, člen,
Ing. Jiří Jaroš, člen,
Zbyněk Fojtíček, člen,
Mgr. Miriam Majdyšová, členka;
b) náhradníky delegace veřejné správy Rady hospodářské a sociální dohody
Zlínského kraje:
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.,
Ing. Milan Štábl MBA;
c) předsedkyni pracovní komise pro zdravotnictví zřízenou v rámci Rady
hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje MUDr. Olgu Sehnalovou;
d) předsedu pracovní komise pro dopravu zřízenou v rámci Rady hospodářské a
sociální dohody Zlínského kraje Ing. Radka Doležela;
e) předsedu Krajské ekonomické rady Východní Moravy zřízenou v rámci Rady
hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje Ing. Davida Vychytila.
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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.

37

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
14.12.2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R30/20

schvaluje
návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
14.12.2020, dle přílohy č. 1006-20-P02.

38

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R30/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0233/2020, dle přílohy č. 1022-20-P01;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2020, ve výši 13.061,18 Kč příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 1022-20-P04.

39

Uzavření smluv o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R30/20

schvaluje
1) uzavření smluv o výpůjčce tabletů podle vzoru uvedeného v příloze č. 1023-20P01 se zastupiteli Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 1023-20-P03;
2) uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku s ***, dle přílohy č. 1023-20-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

40

Individuální dotace - Podpora dobrovolnických aktivit studentů a
zaměstnanců UTB ve Zlíně při akcích zmírňujících dopady pandemie
onemocnění COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521, nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, do výše 1.121.000 Kč současně však maximálně 70 %
celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu Podpora
dobrovolnických aktivit studentů a zaměstnanců UTB ve Zlíně při akcích zmírňujících
dopady pandemie onemocnění COVID-19 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1030-20-P02.

41

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R30/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0229/2020, dle přílohy č. 1016-20-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2020, dle
přílohy č. 1016-20-P02.

42

Dopad 2. vlny epidemie COVID-19 na plnění povinností poskytovatelů SSL

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s postupem popsaným v příloze č. 1031-20P02 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.
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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.

43

Poskytnutí daru a svěření majetku – desinfekce ASOR a Anti-COVID

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R30/20

schvaluje
uzavření darovací smlouvy dle vzoru v příloze č. 1032-20-P01 s těmito subjekty:
a) ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II 5358, 76001 Zlín, IČO
00568813, na 10 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
b) NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO 00570931, na 320
litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
c) Luhačovická o. p. s., se sídlem Antonína Václavíka 369, 76326 Pozlovice, IČO
01383566, na 30 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
d) Elim Vsetín, o. p. s., se sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín 755 01, IČO 01955144,
na 70 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
e) Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Pod Kalvárií
90, 763 61 Napajedla, IČO 04294548, na 10 litrů desinfekce ASOR v jednotkové
ceně 50,82 Kč včetně DPH,
f) PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., se sídlem Mariánské
náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 04977408, na 100 litrů desinfekce ASOR
v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
g) VČELKA sociální služby o. p. s., se sídlem Pivovarská 170/3, Beroun, 266 01,
IČO 24732915, na 20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně
DPH,
h) Maltézská pomoc, o. p. s., se sídlem Lázeňská 485/2, 118 00 Praha - Malá Strana,
IČO 26708451, na 20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně
DPH,
i) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., se sídlem Na Rybníkách
1628, 755 01 Vsetín, IČO 26842149, na 20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH,
j) Letokruhy, o. p. s., se sídlem Tyršova 1271, Vsetín 755 01, IČO 26870011, na 10
litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
k) Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, na 200 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč
včetně DPH,
l) Dotek z. ú., se sídlem Pardubská 1194, 763 12 Vizovice, IČO 27664333, na 25
litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
m) Domov Jitka o. p. s., se sídlem Jasenická 1362, 75501, Vsetín, IČO 28634764,
na 20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
n) Charita Vsetín, se sídlem Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, IČO 44740778, na
20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
o) Charita Otrokovice, se sídlem Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, IČO 46276262,
na 50 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
p) Charita Bystřice pod Hostýnem, se sídlem 6. května 1612 Bystřice pod Hostýnem
76861, IČO 47930560, na 40 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč
včetně DPH,
q) Centrum pro seniory, příspěvková organizace, se sídlem Příční 1475, 769 01
Holešov, IČO 47934531, na 200 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč
včetně DPH,
r) Centrum pro lidi se zdravotním postižením, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 75701
Valašské Meziříčí, , IČO 69211639, na 50 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH,
s) Charita Slavičín, se sídlem Komenského 115 Slavičín 76321, IČO 70435618, na
20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
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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.

t) Senior centrum UH, příspěvková organizace, se sídlem Kollárova 1243, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 70819173, na 100 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH,
u) HVĚZDA z. ú., se sídlem Masarykova 443, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO
70829560, na 120 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
v) Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, se sídlem Riegrovo
náměstí 159, 767 01 Kroměříž, IČO 71193430, na 450 litrů desinfekce ASOR v
jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH,
w) Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, se sídlem Černíkova
965, 687 71 Bojkovice, IČO 71225773, na 45 litrů desinfekce ASOR v jednotkové
ceně 50,82 Kč včetně DPH,
x) Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, se sídlem Pačlavice 6, 768 34
Pačlavice, IČO 75079771, na 100 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82
Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 2 ks v
jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
y) Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, se sídlem Střední Novosadská 52,
Olomouc, 779 00, IČO 75095009, na 10 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH,
z) město Vsetín, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, 755 24, IČO 00304450, na 500 litrů
desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (5
litrový kanystr) v množství 100 ks v jednotkové ceně 21,72 Kč vč. DPH,
aa) město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí 1, 757 01 ,
IČO 00304387, na 500 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně
DPH a obaly na desinfekci - 2 litrová lahev v množství 10 ks v jednotkové ceně 4,42
Kč vč. DPH, 5 litrový kanystr v množství 68 ks v jednotkové ceně 21,72 Kč vč. DPH,
10 litrový kanystr v množství 4 ks v jednotkové cena 39,26 Kč vč. DPH;
svěřuje
majetek příspěvkovým organizacím Zlínského kraje k hospodaření:
a) Centrum Áčko, příspěvková organizace, se sídlem Husova 402/15, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 851710, na 10 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 1 ks v
jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
b) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, na 210 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH, na 30 litrů desinfekce Anti-COVID (vč. obalu) v jednotkové
ceně 21,9 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 21 ks v
jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
c) Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, se sídlem Návojná 100,
76332, Návojná, IČO 70850852, na 110 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH, na 30 litrů desinfekce Anti-COVID (vč. obalu) v jednotkové
ceně 21,9 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 11 ks v
jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
d) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128; 763
25 Újezd u Val. Klobouk, IČO 70850895, na 100 litrů desinfekce ASOR v jednotkové
ceně 50,82 Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (5 litrový kanystr) v množství 20 ks
v jednotkové ceně 21,72 Kč vč. DPH,
e) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, se
sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917, na 20 litrů desinfekce ASOR
v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH, na 30 litrů desinfekce Anti-COVID (vč.
obalu) v jednotkové ceně 21,9 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr)
v množství 2 ks v jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
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f) Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, se sídlem Hradská 82, 763 17
Lukov, IČO 70850941, na 110 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč
včetně DPH, na 30 litrů desinfekce Anti-COVID (vč. obalu) v jednotkové ceně 21,9
Kč vč. DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 11 ks v jednotkové
ceně 39,26 Kč vč. DPH,
g) Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, se sídlem Hrobice 136, 76315,
Hrobice, IČO 70850968, na 25 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82 Kč
včetně DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 2 ks v jednotkové
ceně 39,26 Kč vč. DPH,
h) Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1165,
763 61 Napajedla, IČO 70850976, na 20 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně
50,82 Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 2 ks v
jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
i) Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, se
sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992, na 20 litrů desinfekce ASOR v
jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v
množství 2 ks v jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
j) Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 4884,
76001 Zlín, IČO 70851042, na 50 litrů desinfekce ASOR v jednotkové ceně 50,82
Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (10 litrový kanystr) v množství 5 ks v
jednotkové ceně 39,26 Kč vč. DPH,
k) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem V Drahách
1105, 76326 Luhačovice, IČO 70850909, na 30 litrů desinfekce Anti-COVID (vč.
obalu) v jednotkové ceně 21,9 Kč vč. DPH,
l) Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, na 200 litrů desinfekce ASOR
v jednotkové ceně 50,82 Kč včetně DPH a obaly na desinfekci (5 litrový kanystr) v
množství 40 ks v jednotkové ceně 21,72 Kč vč. DPH.

44

Vjezdy na autobusová nádraží

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R30/20

schvaluje
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby formou jednacího řízení bez
uveřejnění, pro uzavření smluv k zajištění užití odjezdových, příjezdových a
průjezdných stání na autobusových nádražích ve Zlínském kraji od 01.01.2021,
dopravci v rámci provozu linek v závazku veřejné služby Zlínského kraje, s vlastníky
či provozovateli předmětných autobusových nádraží, uvedených v příloze č. 102920-P01;
jmenuje
komisi pro jednání s vyzvanými dodavateli, pro stanovení zadávacích podmínek a
podmínek účasti v zadávacím řízení, a pro posouzení a hodnocení podaných
nabídek, ve složení: Ing. Radek Doležel, předseda komise, Ing. arch. Jakub Zach,
Ing. Martin Novák, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Vít
Šumpela, Ing. Libor Sláčík, Ing. Jiří Šošolík, Mgr. Lukáš Fuit, Mgr. Petra Tichá.
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R30/20
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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Zákonodárná iniciativa Zlínského kraje - návrh novely zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů - pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R30/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje pověřit ve smyslu § 86 odst. 1 věty druhé zákona č.
90/1995 Sb., o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
členy Zastupitelstva Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka, Ing. Stanislava Blahu a
PaedDr. Alenu Gajdůškovou k jednání za Zastupitelstvo Zlínského kraje před
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a jejími orgány ve věci návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění
pozdějších předpisů dle přílohy č. 1035-20-P02.
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Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R30/20

bere na vědomí
aktuální stav realizace investičního záměru č. 1500/170/02/19 "NOVÁ KRAJSKÁ
BAŤOVA NEMOCNICE" dle přílohy č. 1033-20-P01;
ukládá
1. Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje, připravit
zrušení investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ na zasedání ZZK dne 14.12.2020;
2. Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje, připravit
zrušení veřejné zakázky s názvem „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová
dokumentace“ na zasedání RZK dne 21.12.2020;
3. Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje, informovat
prokazatelnou formou dodavatele veřejné zakázky s názvem „Nová krajská
nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ neprodleně po zasedání ZZK dne
14.12.2020 o zrušení investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ
BAŤOVA NEMOCNICE“.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R30/20

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1) ve výši 28.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů,
pobočnému spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem
Koperníkova 2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, na realizaci projektu
"Pomáháme pečovat" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 1034-20-P02;
2) ve výši 16.100 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů,
pobočnému spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem 4.
května 287, 755 01 Vsetín, IČO 48773883, na realizaci projektu "Pomáháme
pečovat" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 103420-P04;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0234/2020, dle přílohy č. 1034-20-P05.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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