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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 25.01.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R03/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0026-21-P01.

2

Dotace na rok 2021 - ORJ 20 - podpora složek IZS a Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R03/21

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0017/2021, dle přílohy č. 0048-21-P01;
b) poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Zlínského kraje:
1. ve výši 150.000 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, IČO
70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, na cvičení složek Integrovaného
záchranného systému Zlínského kraje, údržbu zásahových oděvů a plnění
tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů pro Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0048-21P02,
2. ve výši 50.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČO
00426326, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, na připravenost humanitárních
jednotek ve Zlínském kraji v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
přílohy č. 0048-21-P03,
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí individuálních dotací na činnost a realizaci akcí v roce 2021 z Fondu
Zlínského kraje:
1. ve výši 586.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČO
63414333, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0048-21-P04,
2. ve výši 478.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČO
65325591, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0048-21-P05,
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3. ve výši 593.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín, IČO 63701456,
se sídlem Svárov 1082, 755 01 Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
přílohy č. 0048-21-P06,
4. ve výši 643.000 Kč SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČO 65792025, se
sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0048-21-P07.
b) poskytnutí kombinované individuální dotace ve výši 450.000 Kč Horské službě
ČR, o. p. s., IČO 27467759, se sídlem Špindlerův Mlýn č. 260, 543 51 Špindlerův
Mlýn, na záchrannou činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve
Zlínském kraji v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 004821-P08.

3

Jednací řád výborů ZZK a Jednací řád komisí RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R03/21

schvaluje
JR/04/02/21 - Jednací řád komisí Rady Zlínského kraje ve znění uvedeném v
příloze č. 0049-21-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu s § 44 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit JR/03/02/21 - Jednací řád
výborů Zastupitelstva Zlínského kraje ve znění uvedeném v příloze č. 0049-21P02.

4

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
záchranným stanicím volně žijících živočichů Buchlovice a Bartošovice a
dotace spolku LÍSKA, z. s. - oblast EVVO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R03/21

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 150.000 Kč
pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č. p. 146, 742 54
Bartošovice, IČO 47657901, na zajištění činnosti Záchranné stanice volně žijících
handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského kraje - stanice
Bartošovice v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0028-21-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
1) individuální dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 350.000 Kč pobočnému
spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČO
70967318, na zajištění činnosti Záchranné stanice volně žijících živočichů
Buchlovice v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0028-21-P04;
2) individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500.000 Kč spolku LÍSKA,
z. s., se sídlem Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín, IČO 28558863, na činnost
LÍSKY, z. s., v oblasti EVVO ve Zlínském kraji v roce 2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0028-21-P06.

5

Delegace zástupců Zlínského kraje na valné hromady společnosti
Technologické inovační centrum s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje delegovat na všechny valné hromady obchodní
společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČO 26963574, a pověřit
výkonem práv společníka pana Trauba Lubomíra MSc., náměstka hejtmana
Zlínského kraje, 1. náhradníka Ing. Vychytila Davida, náměstka hejtmana a 2.
náhradníka Ing. Janču Tomáše, předsedu výboru pro rozvoj podnikatelských
aktivit, majetku a digitalizaci.

6

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2021 včetně příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně přílohy č. 1 „Základní síť
sociálních služeb Zlínského kraje“ a přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů pro
rok 2021" a 17. aktualizaci přílohy č. 3 „Dočasná síť“ dle příloh č. 0027-21-P02, č.
0027-21-P03, č. 0027-21-P04 a č. 0027-21-P06.
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7

Pověření, Dodatek k Pověření, Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění
odlehčovacích služeb na území ZK 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R03/21

pověřuje
v souladu s Dodatkem k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok
2021 níže uvedené poskytovatele sociálních služeb službou obecného
hospodářského zájmu, a to:



Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín, dle přílohy
č. 0030-21-P02,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí, dle přílohy č. 0030-21-P03,

za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 3. zasedání schválí
aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021
včetně přílohy č. 3 „Dočasná síť“;
schvaluje
Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Charitu Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod, dle
přílohy č. 0030-21-P04 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém
3. zasedání schválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2021 včetně přílohy č. 3 „Dočasná síť“;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/0024/2021/SOC mezi Zlínským krajem
a Diakonií ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín, dle přílohy č.
0030-21-P05;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/0023/2021/SOC mezi Zlínským krajem
a Charitou Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí, dle přílohy č. 0030-21-P06;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/0016/2021/SOC mezi
Zlínským krajem a Charitou Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13,
Uherský Brod, dle přílohy č. 0030-21-P07,
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a to za předpokladu, že výše uvedeným subjektům bude vydáno Pověření k
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, popř. Dodatek.

8

Sociální služby - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ
VĚCI číslo: D/2281/2019/SOC mezi Zlínským krajem a obcí Pačlavice, IČO
00287580, se sídlem Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice, dle přílohy č. 0033-21-P02.

9

Sociální věci - dotační řízení pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R03/21

schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace – transferu na výplatu státního příspěvku pro
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly MPSV pro rok
2021, dle přílohy č. 0034-21-P01;
ukládá
hejtmanovi Zlínského kraje podat žádost o poskytnutí dotace – transferu na výplatu
státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z
kapitoly MPSV pro rok 2021 prostřednictvím datové schránky MPSV.

10

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 84 až č. 89 a
aktualizace vodovodů obce Neubuz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 84 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovody obce Rusava, dle přílohy č. 0029-21-P02;
2. změnu č. 85 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obcí Jankovice (okr. KM) a Slavkov pod Hostýnem, dle přílohy č. 002921-P03;
3. změnu č. 86 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace města Hluk, dle přílohy č. 0029-21-P04;
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4. změnu č. 87 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obce Dolní Němčí, dle přílohy č. 0029-21-P05;
5. změnu č. 88 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obcí Hřivínův Újezd a Kaňovice, dle přílohy č. 0029-21-P06;
6. změnu č. 89 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obcí Lutonina, Bratřejov, Ublo a Jasenná, dle přílohy č. 0029-21-P07;
7. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovody obce Neubuz, dle přílohy č. 0029-21-P08.

11

RP08-20 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R03/21

bere na vědomí
hodnocení Programu RP08-20 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0031-21-P01.

12

RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R03/21

bere na vědomí
hodnocení programu RP17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích dle
přílohy č. 0032-21-P01.

13

Doprava - dodatky s dopravcem České dráhy a. s. - provozní soubory A +C +
D

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R03/21

schvaluje
uzavření dodatků č. 3 ( prov. soubory A + D) a dodatku č. 2 (prov. soubor C) 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. 0072-21-P01;
2) Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (C), dle přílohy č. 0072-21-P02;
3) Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí –
Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž - Zborovice (D), dle přílohy č.0072-21P03.
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14

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - změna zakládací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 2 k Zakládací listině společnosti
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, dle přílohy č.
0061-21-P01.

15

Příležitosti využití Modernizačního fondu, návrh postupu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R03/21

bere na vědomí
"Obecný programový dokument pro implementaci Modernizačního fondu v České
republice" - nástroje na podporu investic do modernizace energetických systémů a
zlepšování energetické účinnosti, dle přílohy 0063-21- P01;
ukládá
1. náměstkovi hejtmana Zlínského kraje Lubomíru Traubovi, MSc., koordinovat
další postup využití Modernizačního fondu pro investice do energetických systémů
ve Zlínském kraji, dle přílohy 0063-21-P02;
2. náměstkovi hejtmana Zlínského kraje Lubomíru Traubovi, MSc., vytvořit pro
tento účel pracovní skupinu;
3. náměstkovi hejtmana Zlínského kraje Lubomíru Traubovi, MSc., zajistit
implementaci nízkouhlíkových technologií na území kraje.

16

Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R03/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování aktualizace koncepčního
dokumentu „Generel dopravy Zlínského kraje“ č. D/0221/2020/ŘDP, dle přílohy č.
0062-21-P01.
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18

Připoložení chráničky optických kabelů pro rozvoj krajské sítě 21Net v rámci
akce "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R03/21

bere na vědomí
žádost Zlínského kraje realizovat připoložení chráničky pro optické kabely pro
rozvoj Komunikační infrastruktury Zlínského kraje a krajské sítě 21Net, v rámci
realizace projektu společnosti Správy železnic, státní organizace, s názvem
"Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“, dle přílohy č. 0054-21-P02,
a kladné vyjádření Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace, dle
přílohy č. 0054-21-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2021, dle přílohy č. 0054-21-P04;
pověřuje
vedoucího Odboru projektového řízení Ing. Martina Kobzáně zahájením
přípravných prací (zpracováním projektové dokumentace ve stupni studie) pro
zpracování investičního záměru akce "Přípolož chráničky optického kabelu
Otrokovice – Vizovice“;
ukládá
vedoucímu Odboru projektového řízení ve spolupráci s vedoucími Odboru investic
a Odboru kanceláře ředitele zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č.
SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci „Přípolož
chráničky optického kabelu Otrokovice - Vizovice“ v termínu
do 31.07.2021.

19

Kultura - dotační projekty - financování v roce 2021, Řídicí výbor pro projekty
KUL

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R03/21

schvaluje
1. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 2/2021, která
zvyšuje poskytovanou částku investičního příspěvku o 453.576 Kč na 3.596.244
Kč pro příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT
– instalace fotovoltaických systémů“, dle přílohy č. 0036-21-P01;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 943.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT –
rozšíření informačního centra", dle přílohy č. 0036-21-P02;
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R03/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 130.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci
"14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra", dle přílohy č. 0036-21P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0023/2021, dle přílohy č. 0036-21-P05;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 5/2021, která
zvyšuje poskytovanou částku investičního příspěvku o 3.184.000 Kč na celkovou
částku 6.746.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce
„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích –
IROP“, dle přílohy č. 0036-21-P06;
6. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 558.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, se
sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci
akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
– IROP“, dle přílohy č. 0036-21-P07;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2021, dle přílohy č. 0036-21-P08;
8. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury na rok 2021:
a) 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, 760 01 Zlín, IČO 72563346,
dle přílohy č. 0036-21-P10;
b) Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle
přílohy č. 0036-21-P12;
c) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0036-21-P14;
9. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury na rok 2021:
a) 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, 760 01 Zlín, IČO 72563346,
dle přílohy č. 0036-21-P11;
b) Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle
přílohy č. 0036-21-P13;
c) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0036-21-P15;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci v roce 2021 z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 1.064.000 Kč, příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČO 72563346,
na realizaci projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra dle
přílohy č. 0036-21-P04;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/3970/2020/PŘ o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje
celková výše návratné finanční výpomoci o 17.476.000 Kč, z původní celkové výše
37.986.000 Kč na celkovou částku 55.462.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska,
p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP“ dle přílohy č. 003621-P09;
odvolává
ke dni 25.01.2021 členy Řídicího výboru pro realizaci dotačních projektů z kultury,
dle přílohy č. 0036-21-P18;
jmenuje
ke dni 26.01.2021 členy Řídicího výboru pro realizaci dotačních projektů z kultury,
dle přílohy č. 0036-21-P18.

20

Školství - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R03/21

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu příspěvkové organizace Zlínského kraje
Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474, s názvem "Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického
vyučování", dle přílohy č. 0037-21-P01;
2. vyhlášenou výzvu č. 12/2020 "Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč",
kterou v rámci Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura vyhlásila
Národní sportovní agentura, dle přílohy č. 0037-21-P08;
schvaluje
1. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, ul. Františka Vančury 3695/2, 767 01
Kroměříž, IČO 47935928, dle přílohy č. 0037-21-P02;
2. snížení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, o
6.055.300 Kč, z původní výše 11.452.000 Kč nově, na celkovou částku 5.396.700
Kč, na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury – Rekonstrukce budov B a C ", dle přílohy č. 0037-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0025/2021,dle přílohy č. 0037-21-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0026/2021,dle přílohy č. 0037-21-P05;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. projektové rámce projektů:
a) "DD Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v areálu" pro příspěvkovou organizaci
Dětský domov Liptál, se sídlem 756 31 Liptál 91, IČO 70238499, dle přílohy č.
0037-21-P10;
b) "Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště" pro
příspěvkovou organizaci Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, se
sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č.
0037-21-P11;
6. zajištění finančních prostředků na předfinancování, spolufinancování na realizaci
projektu ve výzvě č. 12/2020 "Sportovní infrastruktura do 10 mil. Kč" a vyhlášené
Národní sportovní agenturou na přípravu a realizaci akcí:
a) "DD Liptál – hřiště pro volnočasové aktivity v areálu" příspěvkové organizace
Dětský domov Liptál, IČO 70238499, celkové předpokládané náklady ve výši
3.419.000 Kč,
b) "Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště" příspěvkové
organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369,
celkové předpokládané náklady ve výši 5.220.000 Kč;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0019/2021,dle přílohy č. 0037-21-P16;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021
ve výši 16.548.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Kroměříž, F. Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž,
IČO 47935928, na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola
Kroměříž, F. Vančury - Rekonstrukce budov B a C“, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0037-21-P06;
2. předložení Žádostí o nenávratný finanční příspěvek příspěvkovým organizacím
do výzvy z Operačního programu INTERREG V–A SK-CZ/2020/12 za účelem
realizace projektů:
a) "Distanční výuka bez hranic Zlín - Partizánske", projekt Gymnázia Zlín – Lesní
čtvrť, IČO 00559105;
b) "Online vzdělávání a tvorba vzdělávacích programů zdravotnických oborů na
SZŠ a VOŠZ Zlín a SZŠ Prievidza", projekt Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Zlín, IČO 00226319;
c) "3D vizualizace a společná výuka", projekt Střední školy průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště, IČO 00559644;
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování, spolufinancování a realizaci
projektů výzvy z Operačního programu INTERREG V–A SK-CZ/2020/12:
a) "Distanční výuka bez hranic Zlín – Partizánske", příspěvkové organizace
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, IČO:00559105, ve výši rozdílu celkových výdajů
projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka na realizaci projektu je
2.980.975,50 Kč, z toho částka určená na spolufinancování projektu činí
298.097,50 Kč;
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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.

b) "Online vzdělávání a tvorba vzdělávacích programů zdravotnických oborů na
SZŠ a VOŠZ Zlín a SZŠ Prievidza" příspěvkové organizace Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČO 00226319, ve výši rozdílu
celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v
souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka na realizaci projektu
je 1.689.804 Kč, z toho částka určená na spolufinancování projektu činí
168.980,40 Kč;
c) "3D vizualizace a společná výuka", příspěvkové organizace Střední školy
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČO 00559644, ve výši
rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného finančního
příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka na
realizaci projektu je 5.006.880 Kč, z toho částka určená na spolufinancování
projektu činí 500.688 Kč;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem 756 31 Liptál 91,
IČO 70238499, dopracovat projekt „DD Liptál – hřiště pro volnočasové aktivity v
areálu“ v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o dotaci ve
Výzvě č. 12/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou včetně povinných příloh
v termínu dle podmínek výzvy;
2. řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem 756 31 Liptál 91,
IČO 70238499, podat projekt „DD Liptál – hřiště pro volnočasové aktivity v areálu“
v souladu s projektovým rámcem ve Výzvě č. 12/2020 vyhlášené Národní
sportovní agenturou včetně povinných příloh v termínu dle podmínek výzvy;
3. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369,
dopracovat projekt „Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního
hřiště“ v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o dotaci ve
Výzvě č. 12/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou včetně povinných příloh
v termínu dle podmínek výzvy;
4. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, podat
projekt „Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště“ v
souladu s projektovým rámcem ve Výzvě č. 12/2020 vyhlášené Národní sportovní
agenturou včetně povinných příloh v termínu dle podmínek výzvy;
5. vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "DD Liptál –
hřiště pro volnočasové aktivity v areálu", a to do 2 měsíců od schválení žádosti o
poskytnutí dotace ze strany Národní sportovní agentury;
6. vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Gymnázium
Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště", a to do 2 měsíců od
schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Národní sportovní agentury.
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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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Digitální 3D předloha modelu baťovského Zlína - podlicenční smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R03/21

bere na vědomí
žádost statutárního města Zlína o poskytnutí licence k digitálnímu 3D modelu
města Zlína dle přílohy č. 0042-21-P01;
schvaluje
uzavření podlicenční smlouvy se statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, dle přílohy č. 0042-21-P02.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci:
1) o aktuálním hospodaření jednotlivých nemocnic založených Zlínským krajem k
30.11.2020 zobrazení v trendu 2017-2020, dle příloh č. 0056-21-P01 až č. 005621-P04;
2) o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k 30.11.2020,
dle přílohy č. 0056-21-P05;
3) o vývoji produkce nemocnic založených Zlínským krajem k 30.11.2020, dle
přílohy č. 0056-21-P06.
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Řídící jednotka EIB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R03/21

odvolává
Ing. Jiřího Sukopa z funkce předsedy Řídící jednotky "Projektu infrastruktury ve
Zlínském kraji", Ing. Pavla Botka, pana Josefa Zichu, pana Jana Pijáčka a Mgr.
Libora Fuska z funkce členů Řídící jednotky "Projektu infrastruktury ve Zlínském
kraji" ke dni 25.01.2021;
jmenuje
Ing. Davida Vychytila do funkce předsedy Řídící jednotky "Projektu infrastruktury
ve Zlínském kraji" a Ing. Radka Doležela, Lubomíra Trauba MSc., Ing. Mgr.
Zuzanu Fišerovou, Ph.D. a Mgr. Lukáše Fuita členy Řídící jednotky "Projektu
infrastruktury ve Zlínském kraji" s účinností od 26.01.2021.
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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

0044/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
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. 50/11, p. č. 333/2, p. č. 5736/2 v k. ú.
Halenkov, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4877) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 4877-1) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 50/11, p. č. 333/2, p. č. 5736/2 v k. ú.
Halenkov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 1997-70790/2020,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně
jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 4877-1),
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 36.890 Kč +
DPH;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
uvedené v části I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to
ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 2675/2, p. č. 2675/7, p. č. 2675/8, p. č. 2675/9, p. č. 2675/10, p. č.
2684/1, p. č. 2684/27, p. č. 2684/28, p. č. 2693/1, vše ostatní plocha, v k. ú.
Zlechov, 1 ks pilíř na pozemku p. č. 2675/8 a 1 ks pilíř na pozemku p. č. 2684/27,
vše ostatní plocha, v k. ú. Zlechov a kabel VN v pozemcích p. č. 2684/27, p. č.
2693/1, vše ostatní plocha v k. ú. Zlechov, vše rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1308-58/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN, kabel VN a 2 ks
pilíř na pozemku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 141.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel VN a
telekomunikační síť v pozemku p. č. 6469/1, ostatní plocha, v k. ú. Uherský Brod,
kabel NN v pozemcích p. č. 6469/8, p. č. 6469/11, vše ostatní plocha, v k. ú.
Uherský Brod, vše rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
6534-156a/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel VN, telekomunikační
síť a kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
3. 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 vodovodního řadu v pozemcích p. č. 3653/2, p. č. 3655/1,
p. č. 3655/7, vše ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2530-332/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby - vodního díla za jednorázovou náhradu ve výši 5.800 Kč
+ DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 665/1, trvalý travní porost, a p. č. 1765/5, ostatní plocha, vše v k. ú. Březůvky,
v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku
p. č. 863/1, ostatní plocha, v k. ú. Brňov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami nadzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 8283/1, p. č. 8283/122, vše ostatní
plocha, v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3112-875/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Green Gas DPB, a. s., se sídlem Rudé
armády 637, 739 21 Paskov, IČO 00494356, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
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- umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení - VTL plynovodu v
části služebného pozemku p. č. 511/8, ostatní plocha, v k. ú. Příluky, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 348-73730/2019,
- vstup a vjezd na část služebného pozemku v nezbytném rozsahu a po nezbytnou
dobu dopravními prostředky a stavebními mechanismy v souvislosti se zřízením,
provozováním, stavebními úpravami, opravami, haváriemi a případným
odstraněním plynárenského zařízení - VTL plynovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč včetně
DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 979/1, ostatní
plocha, v k. ú. Nová Dědina, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 512-120/2020,
- 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;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 02.11.2020, č. 0815/R28/20, část schvaluje
bod č. 8.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kelníky:
- p. č. 1250/15, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 1250/19, ostatní plocha, o výměře 261 m 2,
- p. č. 1250/21, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1255, ostatní plocha, o výměře 120 m2,
- p. č. 1523/30, ostatní plocha, o výměře 263 m 2,
- p. č. 1523/31, ostatní plocha, o výměře 280 m 2,
- p. č. 1523/32, ostatní plocha, o výměře 269 m 2,
- p. č. 1523/33, ostatní plocha, o výměře 195 m 2,
- p. č. 1524/2, ostatní plocha, o výměře 271 m 2,
- p. č. 1524/13, ostatní plocha, o výměře 85 m 2,
- p. č. 1524/19, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 1524/20, ostatní plocha, o výměře 92 m 2,
- p. č. 1524/21, ostatní plocha, o výměře 336 m 2,
- p. č. 1524/22, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
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- p. č. 1524/27, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1561/2, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
- p. č. 1561/4, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Kelníky č. p. 1, 763 07 Kelníky, IČO 00568589;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice
u Luhačovic:
- p. č. 959/138, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Biskupice, č. p. 120, 763 41 Biskupice, IČO
00283771;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Komárov a k. ú. Komárov
u Napajedel:
- p. č. 2502/2, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
zapsaného na LV č. 516 od města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61
Napajedla, IČO 00284220;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí:
- p. č. 1998/52, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 1998/53, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1998/54, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČO 75158094;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6016/147, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
- p. č. 6016/163, ostatní plocha, o výměře 304 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Halenkov, Halenkov 655, 756 03 Halenkov,
IČO 00303763;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 3/3, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 3/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 151/2, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Police, Police 142, 756 44 Police, IČO
00635804;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2915/29, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 2915/28, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
- p. č. 2918/6, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
- p. č. 2915/22, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 2915/24, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 2915/30, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, se sídlem
Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113;
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8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1170/28, ostatní plocha, o výměře 41 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:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
a)
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od *** za cenu ve výši 2.487 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od *** za cenu ve výši 2.487 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
a)
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od *** za cenu ve výši 134 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 1/262 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od od *** za cenu ve výši 134 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína:
- p. č. 970/45, ostatní plocha, o výměře 190 m²,
- p. č. 970/180, ostatní plocha, o výměře 506 m²,
zapsaných na LV č. 5660 od AIP, spol. s r. o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO
46902481, za cenu ve výši 11.400 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hovězí a k.ú. Hovězí:
- p. č. 281/3, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaného na LV č. 1659 od JEDNOTY, spotřební družstvo ve Vsetíně,
Smetanova 1110, 755 01 Vsetín, IČO 00032441, za cenu ve výši 4.620 Kč;
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5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Střítež nad Bečvou:
a)
- p. č. 211/2, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
zapsaného na LV č. 76 od ***, *** za cenu ve výši 6.660 Kč;
b)
- p. č. 209/7, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 209/8, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
zapsaných na LV č. 371 od *** za cenu ve výši 2.280 Kč.
II. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. a B. 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;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0403/Z14/18 ze dne 10. 09. 2018 – část schvaluje, bod B. 1.
- č. 0403/Z14/18 ze dne 10.09.2018 - část schvaluje, bod A. 48;
IV. vzít na vědomí
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, č. j. SPU 314808/2019 ze dne 06.11.2019, v právní
moci dne 21.11.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, dle přílohy
č. 0066-21-P03;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 260529/2019 ze dne 04.11.2019, v právní
moci dne 20.11.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ublo, dle přílohy č. 0066-21-P04;
3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 389940/2019 ze dne
14.11.2019, v právní moci dne 29.11.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických
práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Krhov u Bojkovic, dle přílohy
č. 0066-21-P05;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 406690/2019/Zab ze dne 06.11.2019, v
právní moci dne 09.12.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Počenice, dle přílohy č. 0066-21-P06;
5. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 412166/2019/Luh ze dne 27.11.2019, v
právní moci dne 19.12.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Mrlínek, v části k. ú. Bystřice pod
Hostýnem, v části k. ú. Chvalčov, dle přílohy č. 0066-21-P07;
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6. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 434574/2019/Je ze dne 18.11.2019, v
právní moci dne 17.12.2019 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tetětice, v části k. ú. Dřínov u Kroměříže,
dle přílohy č. 0066-21-P08;
7. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 443608/2019/Vk ze dne 06.03.2020, v právní
moci dne 26.03.2020 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bělov, dle přílohy č. 0066-21-P09;
8. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 069129/2020/Koz ze dne 20.04.2020, v
právní moci dne 07.07.2020 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Osíčko, dle přílohy č. 0066-21-P10;
9. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 099714/2020 ze dne
15.05.2020, v právní moci dne 02.06.2020 o výměně nebo přechodu vlastnických
práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kvačice, dle přílohy č. 006621-P11;
10. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 497121/2019/NED ze dne 10.02.2020, v
právní moci dne 31.03.2020 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebětice, v části k. ú. Ludslavice, dle
přílohy č. 0066-21-P12;
11. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných:
- v bodě 1. - 9. této části usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodě 10. této části usnesení u majetku zapsaného na LV č. 241 k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje.

26

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
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. 1250/13, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 1250/17, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,

20/32

R03/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 43 pro obec a k. ú. Kelníky, do vlastnictví obce Kelníky, č.p. 1,
763 07 Kelníky, IČO 00568589;
2. pozemků
- p. č. 959/97, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 959/136, ostatní plocha, o výměře 88 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Luhačovic, do
vlastnictví obce Biskupice, č.p. 120, 763 41 Biskupice, IČO 00283771;
3. pozemku
- p. č. st. 3850, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 8208 pro obec a k. ú. Otrokovice, do vlastnictví města
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301;
4. 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,
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, do vlastnictví obce Seninka,
Seninka č. 49, 756 11 Seninka, IČO 00635821;
5. 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 m2,
- p. č. 937/10, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 937 geometrickým plánem č. 397202/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka, do vlastnictví obce Seninka,
Seninka č. 49, 756 11 Seninka, IČO 00635821;
6. 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, do vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62
Hutisko-Solanec, IČO 00303836;
7. pozemků
- p. č. 1400/10, ostatní plocha, o výměře 1 871 m 2,
- 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, do vlastnictví obce Hutisko-Solanec, Hutisko 512, 756 62 HutiskoSolanec, IČO 00303836;
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8. 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 m2,
- 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, do vlastnictví obce Halenkov, Halenkov
655, 756 03 Halenkov, IČO 00303763;
9. 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, do vlastnictví obce Police, Police 142, 756 44 Police, IČO
00635804;
10. 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, do
vlastnictví obce Cetechovice, se sídlem Cetechovice 45, Cetechovice, 768 02
Zdounky, IČO 00287121;
11. 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 m2,
- 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, do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo
náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemků
- p. č. 3457/35, ostatní plocha, o výměře 217 m 2,
- p. č. 3457/36, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 583 pro obec a k. ú. Nedašov, do výlučného vlastnictví ***,
bytem ***, za kupní cenu 8.820 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0404/Z14/18 ze dne 10.09. 2018 – část schvaluje, bod A. 7.
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Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2020 do rozpočtu roku
2021 a úprava příjmů a výdajů rozpočtu 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R03/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0016/2021, dle přílohy č. 0069-21-P01;
bere na vědomí
změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury a
památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0069-21-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2021, dle
přílohy č. 0069-21-P03.

28

Schválení upravených rozpočtů roku 2020 příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R03/21

schvaluje
návrh 2. upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem, dle seznamu v příloze č. 0068-21-P02, na rok 2020, dle příloh č. 0068-21P03 až č. 0068-21-P07;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění 2. upraveného rozpočtu roku
2020 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.
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Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek p. o. ZK za rok 2020, harmonogram
zpracování podkladů p. o. na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R03/21

schvaluje
1. harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje
za rok 2020, dle přílohy č. 0064-21-P02;
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2. harmonogram zpracování podkladů příspěvkových organizací Zlínského kraje
(mimo školství) na rok 2021, dle přílohy č. 0064-21-P03;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k
zajištění procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2020 a z harmonogramu zpracování podkladů příspěvkových organizací (mimo
školství) na rok 2021 v termínech dle harmonogramu.
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Individuální podpora 2021 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v členění:
1. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s., IČO 22676759, se sídlem Na Lapači 394,
Rokytnice, 755 01 Vsetín, ve výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora činnosti a
rozvoje mládežnického ledního hokeje ve Vsetíně a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0052-21-P05;
2. HC Berani Zlín, z.s., IČO 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve
výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje mládežnického sportu –
LH a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy
č. 0052-21-P06;
3. Fotbalový club Zlín, z.s., IČO 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora mládežnického zlínského fotbalu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0052-21P07;
4. FC Slovácko z.s., IČO 22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 1.500.000 Kč na projekt Podpora celoroční činnosti fotbalové
mládeže a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0052-21-P08.
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Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R03/21

schvaluje
Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030, dle přílohy č. 0053-21-P01.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R03/21

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0040-21-P02;
b) závazný objem prostředků na platy a na ostatní osobní náklady u příspěvkových
organizací v oblasti školství - Střední průmyslová škola Otrokovice IČO 00128198;
Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod IČO 14450437; Gymnázium Zlín Lesní čtvrť, IČO 00559105, a Plavecká škola Uherské Hradiště, IČO 48489573, dle
přílohy č. 0040-21-P03.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R03/21

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.03.2021 u následující příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem:
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491:
a) výmaz místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u střední školy na
adrese Komenského 2/2, 757 01 Valašské Meziříčí;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže na adrese
Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí, ze 40 na 36;
ukládá
Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové Ph.D., člence Rady Zlínského kraje, podat u Krajského
úřadu Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a
školských zařízení v termínu do 15.02.2021.
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Školství - návrh na udělení Medaile MŠMT ČR 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R03/21

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v 1. stupni paní ***, ředitelce Dětského domova a
Základní školy Vizovice, IČO 61716405;
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ukládá
Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph.D., člence Rady Zlínského kraje, postoupit návrh
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v termínu do
31.01.2021.
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Školství - výsledek konkursního řízení ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo
nábřeží

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R03/21

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle
přílohy č. 0039-21-P01.

36

KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního
významu a jmenování hodnotitelských komisí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R03/21

schvaluje
KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu,
dle přílohy č. 0035-21-P01, a Žádost Programu KUL06-21, dle přílohy č. 0035-21P02;
jmenuje
1. s účinností od 01.03.2021 hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí
předložených v rámci KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu ve složení:
předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členka Rady Zlínského kraje;
členové - PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít Sušila, bytem ***, Mgr. Ladislava
Horňáková, bytem ***; MgA. Petr Michálek, bytem ***;
náhradníci - PhDr. Zdeňka Friedlová, bytem ***, Mgr. Ivan Bergmann, bytem ***;
2. s účinností od 01.03.2021 hodnotitelskou "Komisi pro tradiční lidovou kulturu“ k
udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ ve složení:
předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členka Rady Zlínského kraje
místopředseda - PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Zlínského kraje
členové - Ing. Jindřích Ondruš, bytem ***
PhDr. Ivo Frolec, bytem ***
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., bytem ***
tajemník - Mgr. Roman Foltýn, pracovník oddělení kultury Krajského úřadu
Zlínského kraje
náhradník - RNDr. Václav Mikušek***
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Investiční akce, změny struktur inv. záměrů, poskytnutí investičních
příspěvků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R03/21

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.848.690 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se
sídlem Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČO 61716707, na akci
"Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č.
0043-21-P01;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 9.969.947 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie a
obchodu Zlín, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, na akci
"Střední škola gastronomie a obchodu Zlín- výměna výplní otvorů", dle přílohy č.
0043-21-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7.112.671 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, na akci "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště –
odstranění havarijního stavu střechy", dle přílohy č. 0043-21-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.883.300 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná
škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se
sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, na akci "Obchodní
akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – rekonstrukce elektroinstalace", dle
přílohy č. 0043-21-P04;
5. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 o 500.000 Kč na celkovou výši 1.000.000 Kč (změna č. 2) příspěvkové
organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, na zpracování
projektové dokumentace akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - přestavba půdních
prostor na odborné učebny“, dle přílohy č. 0043-21-P05;
6. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 o 500.000 Kč, na celkovou výši 1.500.000 Kč (změna č. 2),
příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686
01 Uherské Hradiště, IČO 60371684, na akci "Gymnázium Uherské Hradiště oprava střechy a fasády historické budovy", dle přílohy č. 0043-21-P06;
7. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.696.128 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín se sídlem
Třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, na akci "SPŠ Zlín rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa", dle přílohy č. 0043-21P07;
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R03/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2021:
a) příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 004321-P08;
b) příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle
přílohy č. 0043-21-P09;
c) příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem Nádražní 22,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, dle přílohy č. 0043-21-P10;
d) příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, dle
přílohy č. 0043-21-P11;
e) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín se sídlem Třída Tomáše
Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482 dle přílohy č. 0043-21-P12;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2021, dle přílohy č. 0043-21-P13.

38

Kultura - dodatek IZ "Muzeum regionu Valašsko, p. o., - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic“, IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R03/21

schvaluje
1. dodatek č. 11 investičního záměru č. 1329/090/04/17 – 11/01/21 na akci "Muzeum regionu Valašsko, p.o., - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí vybudování depozitářů a expozic", dle přílohy č. 0044-21-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle
přílohy č. 0044-21-P02;
3. odpisový plán na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0044-21P03;
4. snížení investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 o
4.519.000 Kč, z původní výše 12.729.000 Kč nově na celkovou výši 8.210.000 Kč,
pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko,
p.o.- zámek Kinských ve Valašském meziříčí - vybudování depozitářů a expozic"
dle přílohy č. 0044-21-P04;
5. navýšení účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021
o 6.755.000 Kč, z původní výše 1.464.000 Kč na celkovou výši 8.219.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 000985574, na realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic - IROP,
dle přílohy č. 0044-21-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0022/2021, dle přílohy č. 0044-21-P06;
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R03/21
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. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě D/3971/2020/PŘ o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje
celková výše návratné finanční výpomoci o částku 16.265.000 Kč, z původní
celkové výše 33.046.000 Kč na celkovou částku 49.311.000 Kč, příspěvkové
organizací Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek
Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic", dle přílohy č.
0044-21-P07.

39

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R03/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1715/150/01/21 na
akci "DD Zlín - Opravy omítek a hydroizolace teras", dle přílohy č. 0045-21-P01;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 ve výši 965.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov Zlín, se sídlem
Lazy I 3689, 76001 Zlín, IČO 61716723, na akci "DD Zlín - Opravy omítek a
hydroizolace teras", dle přílohy č. 0045-21-P02;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 ve výši 1.050.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov, Základní škola a
Praktická škola Valašské Klobouky, se sídlem Smolina 16, 766 01 Valašské
Klobouky, IČO 61716634, na akci "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - odstranění
vlhkosti zdiva", dle přílohy č. 0045-21-P03;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace Dětský
domov Zlín, se sídlem Lazy I 3689, 76001 Zlín, IČO 61716723, dle přílohy č. 004521-P04;
5. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace Dětský
domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, se sídlem Smolina
16, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716634, dle přílohy č. 0045-21-P05;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2021, dle přílohy č. 0045-21-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "DD Zlín Opravy omítek a hydroizolace teras" příspěvkovou organizaci Dětský domov Zlín,
se sídlem Lazy I 3689, 76001 Zlín, IČO 61716723;
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R03/21
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
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - Oprava
havárie 5 ks věžiček", dle přílohy č. 0045-21-P06,
2. "SŠ-COPT Kroměříž- Rekonstrukce střechy tělocvičny", dle přílohy č. 0045-21P07.

40

Veřejná zakázka „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
objektu č. 11 – zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R03/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu č. 11 – zpracování
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru", včetně
protokolů o jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 0046-21-P01 a č. 0046-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Atelier 99 s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole,
612 00 Brno, IČO 02463245;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Atelier 99 s. r. o., se sídlem Purkyňova
71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 02463245, dle příloh č. 0046-21-P03 a č.
0046-21-P04;
zmocňuje
společnost Atelier 99 s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00
Brno, IČO 02463245, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 11", dle přílohy č. 0046-21-P05.

41

Investiční akce - změna struktury nákladů investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R03/21

schvaluje
1) změnu struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku
Zlínského kraje č. 1560/010/06/19 "Výměna venkovního osvětlení kolem budovy
21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21“, dle přílohy č. 005721-P01,
2) rozpočtové opatření č. RZK/0018/2021, dle přílohy č. 0057-21-P02.
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R03/21
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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Plná moc pro výkon inženýrské činnosti ke smlouvě Stavební úpravy fasády,
izolace a oplechování střechy, nátěr konstrukce pojízdné lávky, doplnění fólií
oken jižní a západní fasády budovy 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R03/21

schvaluje
plnou moc k zastupování Zlínského kraje pro společnost DEKPROJEKT, s.r.o.,
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, pro výkon inženýrské činnosti při
projektové přípravě akce: „Stavební úpravy fasády, izolace a oplechování střechy,
nátěr konstrukce pojízdné lávky, doplnění fólií oken jižní a západní fasády budovy
21", č. D/4024/2020/KŘHS, dle přílohy č. 0070-21-P01.
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Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.02.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R03/21

schvaluje
návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.02.2021, dle přílohy č. 0050-21-P02.

44

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R03/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) celorepublikovou soutěží "Stavba roku 2021" pořádanou Nadací pro rozvoj
architektury a stavitelství, se sídlem Václavské náměstí 833/31, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO 00273309;
2) mezinárodní konferencí "Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických
zájmů" pořádanou Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z. s., se
sídlem tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 22866442;
3) anketou Osobnost roku 2020 ve Zlínském kraji pořádanou Agenturou JK, s. r. o.,
se sídlem Jižní Vršava 4968, 760 01 Zlín, IČO 25582917;
4) 22. ročníkem halového atletického Mítinku Otrokovice 2021 pořádaným
pobočným spolkem Zlínský krajský atletický svaz, se sídlem Stonky 860, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 70927961;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje:
1) nad X. ročníkem VŠEMINĚNÍ pořádaným příspěvkovou organizací Dětský
domov a Základní škola Vizovice, se sídlem 3. května 528, 763 12 Vizovice;
2) nad konferencí Historické zahrady Kroměříž 2021 na téma: "Současné umění v
historických zahradách" pořádanou Klubem UNESCO Kroměříž, se sídlem
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž, IČO 47934778.
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R03/21
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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Dohoda o narovnání u stavební akce "Výměna venkovního osvětlení kolem
budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21“ z
důvodu víceprací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R03/21

schvaluje
uzavření Dohody o narovnání mezi Zlínským krajem a FMIB, s. r. o., Moravská
758/95, 700 30 Ostrava - Jih, IČO 25908898, dle příloh č. 0078-21-P01 a č. 007821-P02.

46

Doprava - Dodatek č. 1 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové
dopravy do Dopravního systému Zlínského kraje řešící úsporu výdajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R03/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do
Dopravního systému Zlínského kraje s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, dle přílohy č. 0079-21P01.

47

Investiční záměr Nová krajská nemocnice - ukončení realizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R03/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí materiály týkající se dopadů a rizik
plynoucích z ukončení realizace investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ
KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ dle příloh č. 0058-21-P01 až č. 0058-21-P16.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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