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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 10. zasedání dne 29.03.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R10/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0219-21-P01.

2

Stanovení počtu uvolněných členů rady kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje stanovit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm.
o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, počet
uvolněných členů Rady Zlínského kraje na 9 s tím, že uvolněným členem Rady
Zlínského kraje dále bude Ing. Jiří Jaroš, s účinností od 20.04.2021;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0076/2021, dle přílohy č. 0284-21-P01.

3

Darovací smlouva - zajištění vakcinace proti COVID-19 ve Zlínském kraji III.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy se spolkem
Sdružení praktických lékařů České republiky, z. s., se sídlem U hranic 3221/16,
Strašnice, 100 00 Praha, IČO 00196967, dle příloh č. 0254-21-P01, č. 0254-21P01b a č. 0254-21-P02, z důvodu zajištění vakcinace občanů Zlínského kraje ve
spolupráci s praktickými lékaři na území kraje.
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4

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program RP12-21 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) investičních programových dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 52.000 Kč, obci Bílovice, se sídlem Bílovice 70, 68712, Bílovice, IČO
00290793, na projekt RP12-21/057 „Pořízení AED defibrilátoru pro zlepšení
akceschopnosti“,
2. ve výši 309.000 Kč, obci Březůvky, se sídlem Březůvky 1, 76345, Březůvky, IČO
00283843, na projekt RP12-21/015 „Nákup požární přenosné motorové stříkačky“,
3. ve výši 121.000 Kč, Městysu Buchlovice, se sídlem náměstí Svobody 800,
68708, Buchlovice, IČO 00290866, na projekt RP12-21/099 „Nákup termokamery
pro hasiče“,
4. ve výši 350.000 Kč, městu Holešov, se sídlem Masarykova 628, 76901,
Holešov, IČO 00287172, na projekt RP12-21/064 „Pořízení výškové techniky pro
JSDH Holešov“,
5. ve výši 168.000 Kč, obci Jablůnka, se sídlem Jablůnka 365, 75623, Jablůnka,
IČO 00303852, na projekt RP12-21/006 „Rychlý a efektivní zásah“,
6. ve výši 350.000 Kč, obci Karolín, se sídlem Karolín 4, 76821, Karolín, IČO
00380865, na projekt RP12-21/072 „Rekonstrukce a modernizace CAS 8 Avia“,
7. ve výši 350.000 Kč, městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 75605,
Karolinka, IČO 00303909, na projekt RP12-21/001 „Nákup používané
automobilové plošiny“,
8. ve výši 175.000 Kč, obci Mistřice, se sídlem Mistřice 9, 68712, Mistřice, IČO
00291129, na projekt RP12-21/092 „Nákup používané automobilové stříkačky CAS
8 AVIA 75 pro SDH Mistřice“,
9. ve výši 125.000 Kč, obci Nedašov, se sídlem Nedašov 370, 76332, Nedašov,
IČO 00284246, na projekt RP12-21/087 „Nákup elektrocentrály“,
10. ve výši 245.000 Kč, městu Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 76502,
Otrokovice, IČO 00284301, na projekt RP12-21/060 „- Nákup plavidla
nafukovacího s motorem a přívěsným vozíkem na přepravu plavidla“,
11. ve výši 169.000 Kč, obci Podkopná Lhota, se sídlem Podkopná Lhota 37,
76318, Podkopná Lhota, IČO 00544493, na projekt RP12-21/085 „Zvýšení
akceschopnosti a připravenosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením výkonné
elektrocentrály“,
12. ve výši 185.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, 75661, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, na projekt RP1221/045 „Nákup sady hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JDSH Rožnov p.
R.- město“,
13. ve výši 51.000 Kč, obci Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov 19, 76307,
Velký Ořechov, IČO 00284637, na projekt RP12-21/086 „Nákup defibrilátoru AED
pro JPO Velký Ořechov“;
b) neinvestičních programových dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 146.000 Kč, obci Bělov, se sídlem Bělov 77, 76821, Bělov, IČO
00287032, na projekt RP12-21/066 „Modernizace vybavení JSDH“,
2. ve výši 70.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 68771, Bojkovice,
IČO 00290807, na projekt RP12-21/010 „JPO II/2 Vybavenost jednotky 1“,

2/44

R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. ve výši 50.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 68771, Bojkovice,
IČO 00290807, na projekt RP12-21/011 „JPO II/2 Vybavenost jednotky 2“,
4. ve výši 72.000 Kč, obci Bratřejov, se sídlem Bratřejov 226, 76312, Bratřejov,
IČO 00283801, na projekt RP12-21/076 „Nákup motorového a elektrického
kalového čerpadla, zásahových svítilen a protipovodňových pytlů“,
5. ve výši 245.000 Kč, obci Březolupy, se sídlem Březolupy 90, 68713, Březolupy,
IČO 00290840, na projekt RP12-21/031 „Dovybavení JPO“,
6. ve výši 212.000 Kč, obci Bystřička, se sídlem Bystřička 82, 75624, Bystřička,
IČO 00303739, na projekt RP12-21/004 „Vybavení výjezdové jednotky SDH
Bystřička“,
7. ve výši 147.000 Kč, obci Dolní Němčí, se sídlem Nivnická 82, 68762, Dolní
Němčí, IČO 00290904, na projekt RP12-21/071 „Dovybavení JSDHO Dolní
Němčí“,
8. ve výši 54.000 Kč, obci Horní Bečva, se sídlem Horní Bečva 550, 75657, Horní
Bečva, IČO 00303771, na projekt RP12-21/089 „Plovoucí čerpadlo a motorová pila
pro JPO II Horní Bečva“,
9. ve výši 342.000 Kč, obci Hošťálková, se sídlem Hošťálková 3, 75622,
Hošťálková, IČO 00303798, na projekt RP12-21/065 „Oprava požární
automobilové plošiny AP20“,
10. ve výši 54.000 Kč, obci Hovězí, se sídlem Hovězí 2, 75601, Hovězí, IČO
00303801, na projekt RP12-21/040 „Obnova vybavení jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hovězí v roce 2021“,
11. ve výši 93.000 Kč, obci Hřivínův Újezd, se sídlem Hřivinuv Újezd 50, 76307,
Hřivínův Újezd, IČO 00283983, na projekt RP12-21/039 „Zabezpečení JSDH Obce
Hřivínův Újezd prostředky při řešení mimořádných událostí.“,
12. ve výši 144.000 Kč, obci Chvalčov, se sídlem Obřanská 145, 76872, Chvalčov,
IČO 00488895, na projekt RP12-21/044 „Nákup nové dýchací techniky pro JSDHO
Chvalčov“,
13. ve výši 50.000 Kč, obci Jarcová, se sídlem Jarcová 200, 75701, Jarcová, IČO
00303879, na projekt RP12-21/037 „Nákup plovoucího čerpadla a svítilen“,
14. ve výši 50.000 Kč, obci Jestřabí, se sídlem Jestřabí 1, 76333, Jestřabí, IČO
00837300, na projekt RP12-21/013 „nákup motorového kalového čerpadla a
ručních svítilen“,
15. ve výši 80.000 Kč, obci Komňa, se sídlem Komňa 42 42, 68771, Komňa, IČO
00207438, na projekt RP12-21/049 „Zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky
SDH Komňa“,
16. ve výši 228.000 Kč, obci Lačnov, se sídlem Lačnov 158, 75612, Lačnov, IČO
00303968, na projekt RP12-21/020 „Oprava cisternové automobilové stříkačky
TATRA 815 CAS 32, RZ: BSC 91-46 a dovybavení výjezdové jednotky SDHO
Lačnov“,
17. ve výši 61.000 Kč, obci Malá Bystřice, se sídlem Malá Bystřice 55, 75627, Malá
Bystřice, IČO 00304085, na projekt RP12-21/077 „Nákup přenosných radiostanic a
svítilny“,
18. ve výši 70.000 Kč, obci Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 76301,
Mysločovice, IČO 00284211, na projekt RP12-21/005 „Vybavení jednotky
izolačními dýchacími přístroji přetlakovými“,
19. ve výši 60.000 Kč, městu Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 89,
76361, Napajedla, IČO 00284220, na projekt RP12-21/063 „Obnova spojových
prostředků JSDHM Napajedla“,
20. ve výši 60.000 Kč, obci Pitín, se sídlem Pitín 18, 68771, Pitín, IČO 00291234,
na projekt RP12-21/029 „Nákup technických prostředků požární ochrany“,
21. ve výši 53.000 Kč, obci Poličná, se sídlem Poličná 144, 75701, Poličná, IČO
01265741, na projekt RP12-21/084 „Nákup technických prostředků PO“
22. ve výši 55.000 Kč, obci Ratiboř, se sídlem Ratiboř 75, 75621, Ratiboř, IČO
00304263, na projekt RP12-21/052 „Pořízení nové techniky SDH Ratiboř“,
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23. ve výši 83.000 Kč, obci Růžďka, se sídlem Růžďka 320, 75625, Růžďka, IČO
00304280, na projekt RP12-21/078 „Dovybavení JPO V obce Růžďka“,
24. ve výši 94.000 Kč, obci Slavkov, se sídlem - 114, 68764, Slavkov, IČO
00291315, na projekt RP12-21/050 „Nákup technického vybavení pro JSDHO
Slavkov“,
25. ve výši 137.000 Kč, obci Slavkov pod Hostýnem, se sídlem Slavkov pod
Hostýnem 14, 76861, Slavkov pod Hostýnem, IČO 00287733, na projekt RP1221/026 „Dýchací přístroje“,
26. ve výši 52.000 Kč, obci Spytihněv, se sídlem č.p. 359, 76364, Spytihněv, IČO
00284491, na projekt RP12-21/041 „Nákup spojových prostředků a ručních
svítilen“,
27. ve výši 52.000 Kč, obci Střílky, se sídlem Koryčanská 47, 76804, Střílky, IČO
00287776, na projekt RP12-21/062 „Materiál pro zásahovou jednotku obce Střílky
2021“,
28. ve výši 86.000 Kč, obci Suchá Loz, se sídlem Suchá Loz 72, 68753, Suchá
Loz, IČO 00291374, na projekt RP12-21/093 „Zvýšení akceschopnosti JSDH
Suchá Loz“,
29. ve výši 110.000 Kč, obci Šumice, se sídlem Šumice 400, 68731, Šumice, IČO
00291404, na projekt RP12-21/023 „Dýchací přístroje Dräger 4 kpl + 2 tlakové
lahve“,
30. ve výši 112.000 Kč, obci Traplice, se sídlem Traplice 404, 68704, Traplice, IČO
00291439, na projekt RP12-21/033 „Dovybavení a zvýšení akceschopnosti
jednotky“,
31. ve výši 75.000 Kč, obci Troubky-Zdislavice, se sídlem Troubky 10, 76802,
Troubky-Zdislavice, IČO 00287822, na projekt RP12-21/002 „Dovybavení JSDH
Zdislavice.“,
32. ve výši 50.000 Kč, obci Ústí, se sídlem Ústí 76, 75501, Ústí, IČO 00851825, na
projekt RP12-21/061 „Nákup spojových prostředků“,
33. ve výši 62.000 Kč, obci Valašská Bystřice, se sídlem Valašská Bystřice 316,
75627, Valašská Bystřice, IČO 00304352, na projekt RP12-21/027 „Dotace obcím
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-21“,
34. ve výši 50.000 Kč, obci Vlachova Lhota, se sídlem Vlachova Lhota 68, 76601,
Vlachova Lhota, IČO 46276033, na projekt RP12-21/083 „Zkvalitnění zásahových
technických prostředků pro akce v rámci Zlínského kraje“,
35. ve výši 85.000 Kč, obci Vysoké Pole, se sídlem Vysoké Pole 118 118, 76325,
Vysoké Pole, IČO 00284700, na projekt RP12-21/091 „Nákup vybavení pro SDH
Vysoké Pole - 2021
36. ve výši 55.000 Kč, obci Žeranovice, se sídlem Žeranovice 1, 76901,
Žeranovice, IČO 00287971, na projekt RP12-21/021 „Dovybavení JSDH
Žeranovice - dovybavení techniky“,
c) kombinovaných programových dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 220.000 Kč, obci Branky, se sídlem Branky 6, 75645, Branky, IČO
00303712, na projekt RP12-21/059 „Zvýšení akceschopnosti jednotky při zásahu“,
2. ve výši 139.000 Kč, městu Brumov - Bylnice, se sídlem H. Synkové 942, 76331,
Brumov-Bylnice, IČO 00283819, na projekt RP12-21/054 „Zvýšení akceschopnosti
JSDHO Brumov, dovybavení jednotky potřebnými technickými prostředky.“,
3. ve výši 141.000 Kč, obci Držková, se sídlem Držková 106, 76319, Držková, IČO
00568546, na projekt RP12-21/043 „Vybavení jednotky“,
4. ve výši 202.000 Kč, obci Halenkov, se sídlem Halenkov 655, 75603, Halenkov,
IČO 00303763, na projekt RP12-21/024 „Vybavení pro JPO II SDH Halenkov“,
5. ve výši 147.000 Kč, obci Hutisko - Solanec, se sídlem Hutisko 512, 75662,
Hutisko-Solanec, IČO 00303836, na projekt RP12-21/055 „Nákup věcných
prostředků pro JSDH Hutisko-Solanec“,
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6. ve výši 118.000 Kč, obci Krhová, se sídlem Bří Podmolů 441, 75663, Krhová,
IČO 01265750, na projekt RP12-21/014 „Nákup nových prostředků požární
ochrany pro JSDH Krhová“,
7. ve výši 182.000 Kč, městu Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115/1, 76701,
Kroměříž, IČO 00287351, na projekt RP12-21/028 „Zvýšení akceschopnosti JSDH
Kroměříž“,
8. ve výši 52.000 Kč, obci Kunovice, se sídlem Kunovice 153, 75644, Kunovice,
IČO 00635812, na projekt RP12-21/047 „Pořízení nové výbavy pro JSDH
Kunovice“,
9. ve výši 57.000 Kč, obci Lhota, se sídlem Lhota 265, 76302, Lhota, IČO
00568635, na projekt RP12-21/018 „Zvýšení akceschopnosti JSDH Lhota“,
10. ve výši 210.000 Kč, obci Leskovec, se sídlem Leskovec 67, 75611, Leskovec,
IČO 00303984, na projekt RP12-21/030 „Pořízení hasičské stříkačky a
protipovodňových pytlů“,
11. ve výši 61.000 Kč, městysu Nový Hrozenkov, se sídlem střed 454, 75604,
Nový Hrozenkov, IČO 00304131, na projekt RP12-21/042 „Dovybavení výjezdové
JSDH Nový Hrozenkov“,
12. ve výši 62.000 Kč, městysu Osvětimany, se sídlem Osvětimany 350, 68742,
Osvětimany, IČO 00291218, na projekt RP12-21/097 „Rozšíření technického
vybavení JSDH Osvětimany“,
13. ve výši 349.000 Kč, obci Prostřední Bečva, se sídlem Prostřední Bečva 272,
75656, Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt RP12-21/095 „Nákup OOZPP
a rekonstrukce automobilové stříkačky 2B6 8250 pro JPO Prostřední Bečva“,
14. ve výši 140.000 Kč, obci Rataje, se sídlem Rataje 139, 76812, Rataje, IČO
00287679, na projekt RP12-21/068 „Nákup elektrocentrály, ruční radiostanice,
nákup protipovodňových pytlů, plničky pytlů, nákup svitilen, proudnic a plovoucího
čerpadla“,
15. ve výši 85.000 Kč, obci Strání, se sídlem Na kopci 321, 68765, Strání, IČO
00291340, na projekt RP12-21/094 „Nákup techniky“,
16. ve výši 76.000 Kč, obci Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice 124, 68709, Stříbrnice,
IČO 00542229, na projekt RP12-21/058 „Zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky SDH Stříbrnice - pro potřeby obyvatel“,
17. ve výši 70.000 Kč, obci Topolná, se sídlem Topolná 420, 68711, Topolná, IČO
00291421, na projekt RP12-21/019 „Nákup technických prostředků požární
ochrany pro zásahovou JSDH Topolná.“,
18. ve výši 66.000 Kč, městu Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 68724,
Uherský Ostroh, IČO 00291480, na projekt RP12-21/082 „UO- dovybavení JSDH
Uh. Ostroh“,
19. ve výši 70.000 Kč, obci Újezd, se sídlem Újezd 272, 76325, Újezd, IČO
00284602, na projekt RP12-21/074 „Komunikovat a zachraňovat“,
20. ve výši 68.000 Kč, obci Újezdec, se sídlem Újezdec 122, 68741, Újezdec, IČO
00542288, na projekt RP12-21/009 „Dovybavení jednotky SDH Újezdec - pořízení
elektrocentrály a záchranářského žebříku“,
21. ve výši 105.000 Kč, obci Zádveřice-Raková, se sídlem Zádveřice 460, 76312,
Zádveřice-Raková, IČO 00284718, na projekt RP12-21/070 „Dovybavení JSDH
Zádveřice“,
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného
v příloze č. 0255-21-P01 a v příloze č. 0255-21-P02.
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5

Dotace - Oblastní spolek ČČK Kroměříž, Spolek přátel Gymnázia Fr.
Palackého, KVV Holešov a ÚAMK-AMK Neslyšících Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R10/21

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 17.500 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 2021-I." a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0258-21-P02;
2) ve výši 80.000 Kč, současně však maximálně 62 % celkových způsobilých
výdajů, Spolku přátel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, se sídlem
Husova 146/2, Valašské Meziříčí, IČO 27037126, na realizaci projektu "Oslavy
150.výročí založení Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0258-21-P04;
b) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru
KH - ORJ 20:
1) ve výši 20.000 Kč spolku Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČO 26581981, na činnost
pobočného spolku v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č.
0258-21-P06;
2) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku ÚAMK – AMK Neslyšících Valašské
Meziříčí, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
62330110, na pořádání Dopravní soutěže pro děti a dospělé 2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0258-21-P08.

6

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat Zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2020, dle přílohy č. 0261-21-P01.

7

Audiovizuální zpravodajství Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R10/21

schvaluje
uzavření smlouvy jejímž předmětem je tvorba a vysílání televizních pořadů, mezi
Zlínským krajem a společností J. D. Production, s. r. o., se sídlem Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25592939, dle přílohy č. 0253-21-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8

Dotace - akce agrárních komor, Klub českých turistů (turistické značení) a
Sun Drive Communications (projekt Senior Pas)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R10/21

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
160.000 Kč společnosti Sun Drive Communications s. r. o., se sídlem Haraštova
370/22, 620 00 Brno, IČO 26941007, na realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském
kraji v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0224-21-P02;
bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální
dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 120.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Zemědělská výstava
2021" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 022421-P04;
2) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského
kraje 2021" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0224-21-P06;
3) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49434438, na pořádání akce "TOP Víno
Slovácka 2021" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0224-21-P08;
4) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČO 47676515, na pořádání akce "Chovatelský den na Valašsku" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0224-21-P10;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální
dotace z rozpočtu Zlínského kraje - odbor KH - ORJ 20 ve výši 450.000 Kč
pobočnému spolku KČT, oblast Zlínský kraj, se sídlem Dolní Jasenka 171, 755 01
Vsetín, IČO 70902003, na projekt "Turistické značení ve Zlínském kraji v roce
2021" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 022421-P12.

9

SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R10/21

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI
v roce 2021 v rámci SOC01-21 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v
členění:
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1. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace
Vsetín, se sídlem Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČO 62334417, ve výši
69.000 Kč na projekt rekondiční pobyt;
2. Dětské centrum VLNKA z. s., se sídlem Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČO
5213215, ve výši 49 000 Kč na projekt Cvičení rodičů s dětmi;
3. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín, se sídlem Zálešná VI 2976, 760 01
Zlín, IČO 61716936, ve výši 9.000 Kč na projekt Rekondiční plavání a cvičení v
bazénu;
4. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín, se sídlem Zálešná VI 2976, 760 01
Zlín, IČO 61716936, ve výši 15.000 Kč na projekt Rekondiční a edukační pobyt
diabetiků;
5. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Chropyně,
se sídlem Moravská 611, 768 11 Chropyně, IČO 75118424, ve výši 64.000 Kč,
na projekt Rekondiční pobyt 2021;
6. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Uherské
Hradiště, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
62830392, ve výši 55.000 Kč na projekt Ozdravně rekondiční pobyt pro osoby
se zdravotním postižením;
7. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČO 26534703, ve výši 29.000 Kč na projekt Učíme se nápodobou
R+D;
8. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČO 26534703, ve výši 26.000 Kč na projekt Pyžamová party aneb
buďte u nás jako doma;
9. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub
STONOšKA, se sídlem Masarykovo nám. 140, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 18190154, ve výši 12.000 Kč na projekt Výchovně vzdělávací aktivity;
10. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, ve výši 19.000 Kč na projekt
Rekondiční pobyt "Luhačovice 2021";
11. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, ve výši 39.000 Kč na projekt
Oceňování dárců krve;
12. Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., se sídlem Kramolišova 126, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 26553821, ve výši 87.000 Kč na projekt Letní pobyt
pro rodiče a děti;
13. Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., se sídlem Kramolišova 126, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 26553821, ve výši 39.000 Kč na projekt Snoezelen
kroužky pro rodiče a děti;
14. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Okresní organizace Zlín,
se sídlem Zborovská 4163, 760 01 Zlín, IČO 62182030, ve výši 49.000 Kč na
projekt Rekondičně edukační a psychosomatický pobyt pro osoby postižené
diabetem s vertebrogením syndromem;
15. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČO 62181017, ve výši 34.000 Kč na
projekt Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického
stavu osob tělesně postižených;
16. Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem 4. května 287, 755
01 Vsetín, IČO 48773883, ve výši 45.000 Kč na projekt Oceňování
bezpříspěvkových dárců krve;
17. Spolek Parkinson Zlínsko, se sídlem Dolní 2952, 760 01 Zlín, IČO 9414932, ve
výši 39.000 Kč na projekt Pravidelné cvičení - cesta ke zdraví ve stáří i v
nemoci;
18. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01
Jihlava, IČO 27163059, ve výši 39.000 Kč na projekt Bezbariérová přístupnost
staveb - konzultační činnost;
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19. Stanislava Fojtová, se sídlem *** Kroměříž, nar. ***.1966, ve výši 9.000 Kč na
projekt Canisterapie u dětí v PN Kroměříž;
20. Zdenka Kymlová, se sídlem *** Otrokovice, IČO 63390191, ve výši 41.000 Kč
na projekt Ozdravný pobyt v Bílých Karpatech;
21. Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, z. s., Základní organizace
Kroměříž, se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČO 64422453, ve
výši 52.000 Kč na projekt Rekondiční a rehabilitační pobyt pro postižené
civilizačními chorobami;
22. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Vsetín, se sídlem Pod Žamboškou 1579,
755 01 Vsetín, IČO 49563327, ve výši 27.000 Kč na projekt Ozdravný a
edukační pobyt se zaměřením na cvičení v tělocvičně, cvičení v bazénu,
vycházky a přednášky spojené s diabetem;
23. Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek, se sídlem Lomená 6377,
760 01 Zlín, IČO 6718795, ve výši 11.000 Kč na projekt Aktivitou ke zdraví;
24. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01
Zlín, IČO 426326, ve výši 99.000 Kč na projekt Oceňování bezpříspěvkových
dárců krve;
25. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Přemyslovců
832/50, 709 00 Ostrava, IČO 22831738, ve výši 59.000 Kč na projekt Škola
spotřebitele: Vzdělávací akce pro seniory ve Zlínském kraji;
26. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši
20.000 Kč na projekt Sociálně rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým
zrakovým postižením;
27. Společenství vdov a vdovců, z. s., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín, IČO
3800911, ve výši 41.000 Kč na projekt Osmidenní Harmonizační pobyt v
Regeneračním centru Harmonie ve Chvalčově;
28. Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČO
48473936, ve výši 43.000 Kč na projekt Motoráček - kurz psychomotoriky;
29. Martin Kubín, se sídlem *** Poličná, IČO 73129241, ve výši 45.000 Kč na
projekt Hipoterapie Poličná;
30. Spolek zdravotně postižených v Hulíně, se sídlem Javorová 439, 768 24 Hulín,
IČO 26599180, ve výši 55.000 Kč na projekt Zlepšení fyzického a psychického
stavu seniorů;
31. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Vsetín,
se sídlem Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČO 64124070, ve výši 35.000 Kč na
projekt Rehabilitačně-rekondiční pobyt členů OkO STP Vsetín z. s. v
Luhačovicích;
32. DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČO
48472476, ve výši 45.000 Kč na projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO
RODINY;
33. DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČO
48472476, ve výši 49.000 Kč na projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI;
34. Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO
22692398, ve výši 49.000 Kč na projekt Bezpečné místo;
35. Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO
22692398, ve výši 38.000 Kč na projekt Táta – Fest;
36. Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČO
48473936, ve výši 29.000 Kč na projekt KLUS - klub seniorů;
37. Diakonie Valašské Meziříčí, se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 73632783, ve výši 37.000 Kč na projekt Klienti Domova se
zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí cvičí s fyzioterapeutem;
38. Charita Otrokovice, se sídlem Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, IČO
46276262, ve výši 9.000 Kč na projekt Canisterapie pro seniory;
39. AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 28552709, ve výši 49.000 Kč na projekt Rekondiční cvičení pro seniory;
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40. Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, se sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín,
IČO 65792068, ve výši 19.000 Kč na projekt Rodina je základ;
41. AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 28552709, ve výši 49.000 Kč na projekt Zdravý rozvoj dětí - Veselé hraní;
42. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, se sídlem nám.
sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 75080621, ve výši 29.000 Kč na
projekt Svišti cvičí;
43. Oblastní spolek Českého červeného kříže Uherské Hradiště, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 426385, ve výši 98.000
Kč na projekt Ocenění bezpříspěvkových dárců krve;
44. Lampion - dětem i rodičům, z. s., se sídlem Přílucká 4117, 760 01 Zlín, IČO
8944784, ve výši 14.000 Kč na projekt Poradna podpory vývoje, vedení a
vztahu s dítětem;
45. Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763
21 Slavičín, IČO 22835091, ve výši 42.000 Kč na projekt Dětské olympijské
hry;
46. Michaela Bičová, se sídlem *** Březová, IČO 68760141, ve výši 89.000 Kč na
projekt Hipoterapie;
47. Centrum pro rodinu Uherský Brod z. s., se sídlem Masarykovo nám. 68, 688
01 Uherský Brod, IČO 22843477, ve výši 21.000 Kč na projekt Víkend pro
tatínky s dětmi;
48. Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČO 22856919, ve výši 9.000 Kč na projekt Aktivní a vzdělaný senior
2021;
49. Centrum pro rodinu Uherský Brod z. s., se sídlem Masarykovo nám. 68, 688
01 Uherský Brod, IČO 22843477, ve výši 13.000 Kč na projekt Den pro rodinu
2021;
50. Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČO 22856919, ve výši 9.000 Kč na projekt Škola manželství 2021;
51. Handicap Zlín, z. s., se sídlem Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČO 46277633,
ve výši 47.000 Kč na projekt Handicap Zlín v sedle 2021;
52. Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763
21 Slavičín, IČO 22835091, ve výši 39.000 Kč na projekt Rekondiční a
rehabilitační cvičení;
53. LUISA, z. s., se sídlem Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod, IČO 27030075, ve
výši 11.000 Kč na projekt Rehabilitačně-ozdravný pobyt na Svatém Hostýně;
54. NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČO 00570931, ve výši
11.000 Kč, na projekt Láska jako cesta k sobě i druhým - vzdělávání lidí s
handicapem;
55. Charita Valašské Klobouky, se sídlem Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 73633607, ve výši 26.000 Kč na projekt Den pro rodinu 2021;
56. Centrum rodiny a zdraví, se sídlem Pod Valy 108, 688 01 Uherský Brod, IČO
22748211, ve výši 49.000 Kč, na projekt Poupátka
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0227-21-P02 a č. 0227-21-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v roce 2021 v rámci programu SOC01-21
Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v členění:
1. Město Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 00304450, ve výši
16.000 Kč na projekt Aktivně ve stáří II;
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2. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČO 18152805, ve výši 38.000 Kč na projekt Balanční podložkou
proti bolesti zad;
3. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČO 18152805, ve výši 55.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt pro
seniory v Bílých Karpatech;
4. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01 Vsetín, IČO
73633178, ve výši 12.000 Kč na projekt Podaná ruka pečujícím;
5. Charita Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 47997885, ve výši 15.000 Kč na projekt Canisterapie v Domě
pokojného stáří
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0227-21-P02 a č. 0227-21-P05.
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Dodatek č. 1 k Programu k zajištění dostupnosti, Výzva č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R10/21

schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2021, dle přílohy č. 0220-21-P02;
2. Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy č. 0220-21-P03.

11

Sociální služby - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0228-21-P01;
2. Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČO 49562827, dle přílohy č. 0228-21-P02;
3. Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Dětského centra Zlín, příspěvková organizace,
IČO 00839281, dle přílohy č. 0228-21-P03.
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

12

Sociální věci - dotace na mimořádné odměny pracovníkům vykonávající
agendu v oblasti sociální práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R10/21

schvaluje
podání žádosti o poskytnutí příspěvku na mimořádné odměny pracovníkům
vykonávající agendu v oblasti sociální práce za období 01.10.2020-28.02.2021 v
souvislosti s epidemií COVID-19 formou dotace ze státního rozpočtu krajům pro
rok 2021 dle přílohy č. 0230-21-P01;
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí podat žádost o poskytnutí příspěvku na
mimořádné odměny pracovníkům vykonávající agendu v oblasti sociální práce za
období 01.10.2020-28.02.2021 prostřednictvím internetové aplikace OK nouze do
8. dubna 2021 dle přílohy č. 0230-21-P02.

13

Sociální věci - ankety v sociální oblasti pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R10/21

souhlasí
1. s vyhlášením 12. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje" a 5. ročníku ankety "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje kategorie Pěstoun" pro rok 2021;
2. se zveřejněním výzev k předkládání návrhů dle příloh č. 0229-21-P02 a č. 022921-P03.

14

Monitorovací zpráva o stavu naplnění opatření Koncepce rodinné a seniorské
politiky na období 2020-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R10/21

bere na vědomí
Monitorovací zprávu o stavu naplnění opatření Koncepce rodinné a seniorské
politiky na období 2020–2022, dle přílohy č. 0223-21-P01.
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

15

RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R10/21

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-21 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0225-21-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č. 0225-21-P04 a č.
0225-21-P02;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci RP08-21 Podpora
včelařství ve Zlínském kraji z důvodu uvedených v příloze č. 0225-21-P03.

16

RP17-21 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R10/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0060/2021, dle přílohy č. 0226-21-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových dotací v rámci
programu RP17-21 Podpora zmírnění následků sucha v lesích jednotlivým
subjektům, dle přílohy č. 0226-21-P01, a uzavření veřejnoprávních smluv dle příloh
č. 0226-21-P01 a č. 0226-21-P02.

17

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R10/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0063/2021, dle přílohy č. 0222-21-P01.

18

Doprava - revize Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R10/21

schvaluje
s platností od 01.09.2021 změnu Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (ID
ZK) dle příloh č. 0233-21-P01 až č. 0233-21-P04.
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

19

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2021 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R10/21

schvaluje
A) rozpis akcí k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v
roce 2021, dle přílohy č. 0234-21-P03,
B) rozpočtové opatření č. RZK/0066/2021 dle přílohy č. 0234-21-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy č. 132S/2021 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, Státním fondem dopravní infrastruktury,
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, a Zlínským krajem, dle přílohy č.
0234-21-P02.

20

Doprava - souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti městy Nový Jičín,
Příbor, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm na
území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R10/21

bere na vědomí
žádost města Kopřivnice ze dne 05.03.2021 o souhlas se zajišťováním veřejné
služby v přepravě cestujících městy Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor, Frenštát pod
Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm mimo jejich územní obvod dle ust. § 3 odst.
3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, dle přílohy č. 0281-21-P01;
souhlasí
se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících městy Kopřivnice, Nový
Jičín, Příbor, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm mimo jejich
územní obvod dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v rozsahu dle předložené žádosti
uvedené v příloze č. 0281-21-P01.
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

21

Koncepce rozvoje integrované dopravy Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dokument "Koncepce rozvoje integrované
dopravy Zlínského kraje", dle přílohy č. 0232-21-P01.

22

Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje - vypořádání
závazků z darovacích smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R10/21

schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
sídlo tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a:
a) statutárním městem Zlín, IČO 00283924, sídlo náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, dle
přílohy č. 0256-21-P01,
b) městem Vizovice, IČO 00284653, sídlo Masarykovo náměstí 1007, 763 12
Vizovice, dle přílohy č. 0256-21-P02.

23

RP11-21 BESIP Zlínského kraje - schválení dotací, RP11-20 - vyhodnocení
programu, dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci
Programu RP11-21 BESIP Zlínského kraje obcím v členění dle přílohy č. 0235-21P01 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
dle příloh č. 0235-21-P02a a č. 0235-21-P02b;
2. uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2287/2019/STR ve znění
dodatku č. 1 uzavřené s Centrem služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, se
sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, dle přílohy č. 0235-21P04;
schvaluje
poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci Programu
RP11-21 BESIP Zlínského kraje subjektům v členění dle přílohy č. 0235-21-P01 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy, dle
přílohy č. 0235-21-P02a a č. 0235-21-P02b;
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R10/21
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
vyhodnocení programu RP11-20 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 0235-21P05.

24

RP02-21 Program na podporu obnovy venkova a RP18-21 Program na úpravu
lyžařských běžeckých tras ve ZK - poskytnutí dotací, RP02-19 a RP18-20 vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-21 Programu
na podporu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace, dle příloh č. 0272-21-P02 a č. 0272-21-P04;
2. neposkytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-21
Programu na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0272-21-P03;
3. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-21 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
a) obec Velké Karlovice, IČO 00304417, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké
Karlovice, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt RP18-21/002 Údržba lyžařských
běžeckých tras ve Velkých Karlovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0272-21-P10;
b) obec Valašská Bystřice, IČO 00304352, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756
27 Valašská Bystřice, dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP18-21/006 Údržba
běžeckých tras obcí Valašská Bystřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0272-21-P11;
4. rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2021, dle přílohy č. 0272-21-P05;
bere na vědomí
1. vyhodnocení RP02-19 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č.
0272-21-P07;
2. vyhodnocení RP18-20 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji, dle přílohy č. 0272-21-P14;
schvaluje
1. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-21 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
a) Běžecký areál Pustevny, z. s., IČO 26681242, se sídlem Podlesí 541, 757 01
Valašské Meziříčí, dotace ve výši 60.000 Kč na projekt RP18-21/001 Úprava
lyžařských běžeckých tras v lokalitě Prostřední Bečva - Pustevny;
b) Vsacký Cáb, spol. s r. o., IČO 25825259, se sídlem Dušná 957, 755 01 Vsetín,
dotace ve výši 102.000 Kč, na projekt RP18-21/004 Údržba běžeckých tras v okolí
Vsackého Cábu;
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

c) Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČO 67728189, se sídlem Radniční náměstí
42, 756 05 Karolinka, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt RP18-21/005 Údržba
lyžařských běžeckých tras v lokalitě Valašska - Horního Vsacka;
d) SKI CENTRUM KOHŮTKA, a. s., IČO 26834430, se sídlem Dlouhá 719/44, 110
00 Praha, dotace ve výši 178.500 Kč na projekt RP18-21/003 Úpravy lyžařských
běžeckých tras ve Zlínském kraji 2020/2021;
e) Podhostýnský mikroregion. svazek obcí, IČO 69649740, se sídlem Masarykovo
nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem, dotace ve výši 90.000 Kč na projekt
RP18-21/007 Lyžařské běžecké trasy v Hostýnských vrších;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými
právnickými osobami dle příloh č. 0272-21-P12 a č. 0272-21-P09 ;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0075/2021, dle přílohy č. 0272-21-P13.

25

Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/3528/2020/STR
uzavřené s MAS BUCHLOV, z. s., IČO 26662698, se sídlem Masarykova 273, 687
08 Buchlovice, dle přílohy č. 0270-21-P03;
2. poskytnutí vyrovnávací platby ve formě neinvestiční dotace ve výši 644.930 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, na spolufinancování projektu
"Objevte Východní Moravu a ještě něco na víc ..." a uzavření veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace, dle přílohy č. 0270-21P05;
3. navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace o 355.070 Kč na celkovou výši
7.155.070 Kč pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín a uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/4303/2020/STR,
uzavřené s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., dle přílohy č.
0270-21-P07.

26

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - změna zakládací listiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 2 k Zakládací listině společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje o. p. s., IČO 27688313, dle přílohy č. 027121-P01.
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

Technologické inovační centrum, s. r. o. - personální změny v dozorčí radě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
A. Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby navrhlo valné hromadě obchodní společnosti
Technologické inovační centrum, s. r. o., IČO 26963574 odvolání z funkce člena
dozorčí rady:
1. Ing. Jiřího Sukopa, nar. ***, trvale bytem ***,
2. pana Josefa Zichy, nar. ***, trvale bytem ***,
3. pana Jana Pijáčka, nar. ***, trvale bytem ***;
B. Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby navrhlo valné hromadě obchodní společnosti
Technologické inovační centrum, s. r. o., IČO 26963574 ke zvolení do funkce členů
dozorčí rady společnosti:
1. Ing. Petra Svěráka, nar. ***, trvale bytem ***,
2. pana Davida Kalouska, nar. ***, trvale bytem ***,
3. pana Tomáše Braveného, nar. ***, trvale bytem ***.

28

Závěrečná zpráva projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R10/21

bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje"
spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dle
přílohy č. 0274-21-P01.

29

Veřejná zakázka "Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R10/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění prohlídek těl osob
zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje“ formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0263-21-P01 až č. 0263-21-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: MUDr.
Sehnalová Olga MBA, Ing. Muránsky Karol, Ing. Jašek Michal, Ing. Čunek
Břetislav, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Bc. Heinzová Klára, Ing. Kanyza
Petr, Bc. Jančíková Iva, Ing. Šenkyříková Zdenka, Martina Chovancová, DiS.

30

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek č. 23
ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 23 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č. 0265-21-P01.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R10/21

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČO 62182137, na rok 2021, o 3.081.831,06 Kč na
celkovou výši 241.081.831,06 Kč, dle přílohy č. 0266-21-P01, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 2. a 3. čtvrtletí
2020 na záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením
mimořádné události výbuchu muničního skladu ve Vrběticích;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0064/2021, dle přílohy č. 0266-21-P02.

32

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R10/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0061/2021, dle přílohy č. 0279-21-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2021, dle
přílohy č. 0279-21-P02.
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Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových
organizací Zlínského kraje v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R10/21

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 0278-21-P02, na rok 2021, dle přílohy č. 0278-21-P03;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 0278-21-P02, na roky 2022 a 2023, dle
přílohy č. 0278-21-P03;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
12710/2 v k. ú. Nový Hrozenkov, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 487-019) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 12710/2 v k. ú. Nový Hrozenkov, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 2372-4/2020,
- 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. 487-019),
včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
2. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce
Vlachova Lhota, se sídlem Vlachova Lhota 68, 766 01 Valašské Klobouky, IČO
46276033, a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1206/1 v k. ú. Vlachova
Lhota, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4942) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebném pozemku p. č. 1206/1 v k. ú. Vlachova Lhota, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 184-146/2019,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství,
na dobu existence panující stavby;
3. zřízení vlastníkovy služebnosti spočívající v povinnosti každého dalšího
vlastníka pozemku p. č. 3247/1 k. ú. Vsetín, strpět:
- zřízení a provozování panující stavby teplovodních rozvodů včetně jejích součástí
a příslušenství na služebném pozemku p. č. 3247/1 k. ú. Vsetín, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 7999-84/2020,
- 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 teplovodních rozvodů včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby;
4. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Vsetínské
nemocnice a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 3082, p. č. 3090, p. č. 3091 v k. ú.
Vsetín, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby teplovodních rozvodů včetně jejích
součástí a příslušenství, na služebných pozemcích p. č. 3082, p. č. 3090, p. č.
3091 v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 799984/2020,
- 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 teplovodních rozvodů včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby;
5. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti
Uherskohradišťské nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1694/1 a
p. č. 1694/2 v k. ú. Uherské Hradiště, strpět ve prospěch každého vlastníka
panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby plynovodu včetně jejích součástí a
příslušenství, na služebných pozemcích p. č. 1694/1 a p. č. 1694/2 v k. ú. Uherské
Hradiště, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 2614-107/2020,
- 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 plynovodu včetně jejích součástí a
příslušenství,
na dobu existence panující stavby;
6. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti
Uherskohradišťské nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1694/1 a p. č.
1694/2 v k. ú. Uherské Hradiště, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
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- umístění a provozování panující stavby teplovodních rozvodů včetně jejích
součástí a příslušenství, na služebných pozemcích p. č. 1694/1 a p. č. 1694/2 v k.
ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 2613106/2020,
- 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 teplovodních rozvodů včetně jejích
součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě 1. a 2.
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;
III. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.09.2020, č.
0891/Z29/20, část schvaluje bod č. 3;
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 VN a
telekomunikační síť, vše v pozemku p. č. st. 444/1, zastavěná plocha a nádvoří, v
k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel VN a telekomunikační
síť,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 4.000 Kč + DPH;
2. 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. 1459, p. č. 1325, vše ostatní plocha, v k. ú. Lechotice a v pozemcích p. č.
779, p. č. 805, vše ostatní plocha, v k. ú. Zahnašovice, 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;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 1520/67, ostatní plocha, v k. ú. Velký Ořechov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
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4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o zrušení věcného
břemene mezi Zlínským krajem a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská
940, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za podmínek dle přílohy č. 0275-21P10 a č. 0275-21-P11;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Telco Pro Services, a. s., se sídlem
Duhová 1531/3, 140 00 Praha - Michle, IČO 29148278, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě – optické
kabelové vedení v pozemku p. č. 1090/6, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě –
optické kabelové vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 1.400 Kč + DPH.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R10/21

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 pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rudice:
- p. č. 2595/38, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 2595/72, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2595/94, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 2595/96, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2595/100, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 2595/103, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2595/104, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2595/109, ostatní plocha, o výměře 80 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;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- p. č. 6296/6, ostatní plocha, o výměře 220 m 2,
- p. č. 6296/36, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 6296/37, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 6296/38, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 6296/39, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 6296/182, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
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zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- podíl ve výši id. 6/8 p. č. 3191/25, ostatní plocha, o výměře 842 m 2,
- podíl ve výši id. 6/8 p. č. 3191/26, ostatní plocha, o výměře 376 m 2,
zapsaných na LV č. 1823 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1969/17, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 1969/28, ostatní plocha, o výměře 130 m 2,
- p. č. 1969/43, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Příkazy:
- p. č. 553/1, ostatní plocha, o výměře 5 800 m 2,
- p. č. 795, ostatní plocha, o výměře 5 998 m2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 2427/21, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2510/11, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 2510/46, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 2510/49, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2510/51, ostatní plocha, o výměře 8 m2,
- p. č. 2510/53, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČO 00284165;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná Žilín:
- p. č. 1980/98, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČO 00284165;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mikulůvka:
- p. č. 1771/7, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 1799/5, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Mikulůvka, Mikulůvka 226, 756 24 Mikulůvka,
IČO 00304107;
9. odděleného z původního pozemku p. č. 781 geometrickým plánem č. 288146/2020 odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Blazice:
- p. č. 781/3, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
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B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště:
- p. č. 1703, ostatní plocha, o výměře 393 m 2,
zapsaného na LV č. 9471 od Uherskohradišťské nemocnice a.s., J. E. Purkyně
365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, za cenu ve výši 1.021.800 Kč +
DPH;
2. odděleného z původního pozemku p. č. 4389/2 geometrickým plánem č. 6752152/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vysoké Pole:
- p. č. 4389/8, ostatní plocha, o výměře 15 m²,
od ***, za cenu ve výši 900 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hovězí a k. ú. Hovězí:
- p. č. 268/2, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 270/10, ostatní plocha, o výměře 377 m2,
zapsaných na LV č. 441 od *** ***, ***, za cenu ve výši 38.280 Kč;

pracoviště

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolinka a k. ú. Karolinka:
- p. č. 163/4, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
zapsaného na LV č. 503 od Tělocvičné jednoty Sokol Karolinka, U Sokolovny 81,
756 05 Karolinka, IČO 67728294, za cenu ve výši 2.600 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k.ú. Malé
Karlovice:
- p. č. 2290/16, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
zapsaného na LV č. 1228 od ***, ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2820/4, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaného na LV č. 425 od ***, za cenu ve výši 5.100 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/78, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 5441/84, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaného na LV č. 824 od ***, za cenu ve výši 5.500 Kč;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova:
- p. č. 523/2, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
zapsaného na LV č. 243 od ***, za cenu ve výši 1.860 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1084/11, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 1084/12, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
zapsaných na LV č. 506 od ***, za cenu ve výši 5.460 Kč;

pracoviště

10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
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a)
- p. č. 3188/14, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaného na LV č. 3053 od ***, za cenu ve výši 1.400 Kč;
b)
- p. č. 3188/15, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 337 od ***, za cenu ve výši 1.200 Kč;
c)
- p. č. 3188/17, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
zapsaného na LV č. 275 od ***, za cenu ve výši 800 Kč;
II. vzít na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž – stavebního úřadu
(vyvlastňovacího úřadu) o vyvlastnění práv a o náhradě za vyvlastnění vydané dne
23.11.2020, č. j. 02/333/035756/1324/1/2019/Du, které nabylo právní moci dne
30.12.2020, dle přílohy č. 0276-21-P04;
III. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. a B. 2. - 10. 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;
- uvedenou v části B. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, a to ke dni jejího nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
IV. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0027/Z02/20 ze dne 14.12.2020 - část schvaluje, bod A. 9. odrážka čtvrtá;
- č. 0800/Z26/20 ze dne 04.05.2020 - část schvaluje, bod B. 7.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R10/21

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 4868/4, ostatní plocha, o výměře 823 m 2,
- p. č. 4868/5, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 obec Újezd a k. ú. Újezd u
Valašských Klobouk;
2. pozemku
- p. č. 15535/24, ostatní plocha, o výměře 338 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí;
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3. pozemků
- p. č. 1929/20, ostatní plocha, o výměře 165 m2,
- p. č. 1929/21, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 1939/38, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 487 pro obec a k. ú. Kunovice;
4. pozemku
- p. č. 3613/3, ostatní plocha, o výměře 2180 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7085 pro obec a k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm;
5. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po
uzlový bod 2523A021, v délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od
vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), včetně veškerých součástí a
příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 3729/11 ostatní plocha, p. č.
3613/3 ostatní plocha, p. č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č.
6149 ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 1336/2 zahrada, p. č.
3613/14 ostatní plocha, p. č. 3613/15 ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha,
p. č. 2220/2 ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní plocha, p. č. 1250/1 ostatní plocha,
p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 ostatní plocha, p. č. 3701/72 vodní
plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemku
- p. č. 4807/38, ostatní plocha, o výměře 419 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4807/1 geometrickým plánem č. 180599/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic, do vlastnictví obce
Boršice, č. p. 7, 687 09 Boršice, IČO 00290823;
2. pozemků
- p. č. 2427/18, ostatní plocha, o výměře 194 m2,
- p. č. 2427/19, ostatní plocha, o výměře 456 m 2,
- p. č. 2427/22, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2443/63, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 2443/64, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 2510/15, ostatní plocha, o výměře 205 m2,
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- p. č. 2510/16, ostatní plocha, o výměře 410 m 2,
- p. č. 2510/43, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 2510/44, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 2510/47, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2510/48, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 2510/52, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 2510/54, ostatní plocha, o výměře 402 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice, do
vlastnictví města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČO
00284165;
3. pozemků
- p. č. 5399/18, ostatní plocha, o výměře 880 m 2,
- p. č. 5399/19, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 5399/16 geometrickým plánem č. 19907/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova
952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807;
4. pozemků
- p. č. 3616/1, ostatní plocha, o výměře 7 565 m2,
- p. č. 3616/2, ostatní plocha, o výměře 4 363 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7085 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví
obce Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00304271;
5. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po
uzlový bod 2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 – 1,226 (od
vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), včetně mostu ev. č. 48611-2, nacházející
se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1, p. č. 3689/6, p. č.
3616/1, p. č. 3616/2, vše ostatní plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, do
vlastnictví obce Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271;
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:
pozemků
- p. č. 15528/44, ostatní plocha, o výměře 193 m 2,
- p. č. 15528/46, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do společného jmění manželů
***, oba bytem ***, za kupní cenu 14.640 Kč;
C. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a městem
Koryčany, se sídlem Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČO 00287334, v rozsahu a
dle podmínek uvedených v příloze č. 0277-21-P06 a č. 0277-21-P07;
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II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0599/Z20/19 ze dne 17.06.2019 – část schvaluje, bod A. 4. a 5.
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Individuální podpora 2021 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R10/21

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0072/2021, dle přílohy č. 0262-21-P01;
B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v členění:
1. DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s., IČO 22903364, se sídlem Na Bystřičce 962/2, 779
00 Olomouc - Hodolany, ve výši 150.000 Kč na projekt Podpora dostihové sezóny
2021 na závodišti Slušovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0262-21-P10;
2. TJ Sokol Újezdec – Těšov, z.s., IČO 46254790, se sídlem Újezdec 371, 687 34
Uherský Brod, ve výši 80.000 Kč na projekt Nákup motorové traktorové sekačky a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 026221-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v členění:
1. ATLETICKÁ AKADEMIE ZLÍNSKÉHO KRAJE, z.s., IČO 09849513, se sídlem
Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši 500.000 Kč na projekt ATLETICKÁ AKADEMIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0262-21-P12;
2. Handball club Zubří z.s., IČO 46531378, Hlavní 492, 756 54 Zubří, ve výši
200.000 Kč na projekt EHF European cup 2020/2021 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0262-21-P13;
3. Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z.s., IČO 22850571, se sídlem Příčná
151/26, 767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt Rekonstrukce tanečního
studia Klubu sportovního tance Swing Kroměříž z.s. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0262-21-P14;
4. Sportovní kluby Zlín, z.s., IČO 00531944, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt Stavební úpravy šaten - Sportovní hala DATART
ve Zlíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č. 0262-21-P15;
5. Tenisový klub Zlín, z.s., IČO 44119127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.500.000 Kč na projekt Rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové
stěny - 1. etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace,
dle přílohy č. 0262-21-P16;
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6. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČO 70925003, se sídlem Hradská
854, 760 01 Zlín, ve výši 200.000 Kč na projekt Činnost Zlínské krajské organizace
ČUS v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0262-21-P17.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R10/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0067/2021, dle přílohy č. 0242-21-P01.
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Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 15, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0241-21-P02;
2. dodatek č. 12, Základní škola Zlín, Mostní, IČO 61716391, dle přílohy č. 024121-P03;
3. dodatek č. 9, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČO00545121, dle
přílohy č. 0241-21-P04;
4. dodatek č. 9, Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy
č. 0241-21-P05;
5. dodatek č. 9, Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757, dle přílohy č.0241-21- P06;
6. dodatek č. 6, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČO 00843407, dle
přílohy č. 0241-21-P07.
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Školství - výroční zprávy o činnosti p. o. zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2019/2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R10/21

bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2019/2020, dle příloh č. 0246-21-P003 až č. 0246-21-P101.
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Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2019/2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2019/2020 ve znění přílohy č.
0245-21-P01.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R10/21

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
KULTURA:
1. ve výši 100.000 Kč spolku Malovaný kraj, z. s., IČO 27010511, se sídlem 17.
listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, na vydání prvních dvou čísel národopisného a
vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2021 – č. 1/2021 a č. 2/2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0236-21P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 2.000.000 Kč, organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČO 00094846 se sídlem Tyršovo náměstí 480, 686 01
Uherské Hradiště, na kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0236-21-P05;
2. ve výši 2.000.000 Kč, organizaci Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace,
IČO 00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na kulturní činnost
Městského divadla Zlín v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0236-21-P06;
3. ve výši 350.000 Kč spolku Regionální filmový fond z. s., IČO 05262381, se
sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci projektu Podpora rozvoje a
propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0236-21-P07;
4. ve výši 900.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČO
61387550, se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce 47.
Letní filmová škola Uherské Hradiště v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0236-21-P08.
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Kultura - Ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje"
v roce 2021 - výzva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R10/21

schvaluje
výzvu k předkládání nominací na ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník
Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0238-21-P01.
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Kultura - závěrečné zprávy projektů a projekt "14|15 BI - rozšíření IC"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R10/21

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT –
zabezpečení objektu", dle přílohy č. 0240-21-P02;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Výměna přenosového zařízení
FAUTOR za přenosové zařízení RIPEX", dle přílohy č. 0240-21-P03;
3. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Zabezpečení objektů konzervátorského
pracoviště a depozitáře Otrokovice", dle přílohy č. 0240-21-P04;
4. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Zabezpečení objektu hradu
Malenovice", dle přílohy č. 0240-21-P05;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0065/2021, dle přílohy č. 0240-21-P06;
2. změnu Plánu tvorby a použití fondu investic č. 3 příspěvkové organizace 14|15
BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č.
0240-21-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/0209/2021/PŘ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o
65.000 Kč, z původní celkové výše 1.064.000 Kč na celkovou částku 999.000 Kč
příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, na realizaci projektu
"14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra dle přílohy č. 0240-21P09.
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Školství - dotační projekty Centra odborné přípravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R10/21

schvaluje
1. zařazení akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami VI" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČO 47935936, do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0243-21-P02;
2. za podmínky schválení bodu 1 investiční záměr akce reprodukce majetku
Zlínského kraje: č. 1739/150/02/21 s názvem "VOŠP a SPŠM Kroměříž Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VI", dle přílohy č. 0243-21-P03;
3. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, dle přílohy č. 024321-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0070/2021, dle přílohy č. 0243-21-P05;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO
47935936, dopracovat a podat projekt "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace
vybavení COP učebními pomůckami VI" v souladu s aktualizací č. 2 zásad, kterou
se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v programu 129
710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do 31.03.2021;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomocí a
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této návratné finanční výpomoci v roce
2021 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.665.000 Kč příspěvkové organizaci
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, na přípravu a
realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami VI", dle přílohy č. 0243-21-P06;
bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů příspěvkových organizací:
a) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle
přílohy č. 0243-21-P08;
b) Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, dle přílohy č. 024321-P09.
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Školství - ROPUP, veřejnoprávní smlouvy s partnery projektu, dodatek
partnerské smlouvy - IKAP ZK II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R10/21

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám.
T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, dle přílohy č. 0244-21-P02;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje za účelem
realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje
II",
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, a to subjektům v členění:
a) Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín, IČO 46276327, ve
výši 284.238,80 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P03;
b) Střední škole – Centru odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO
15527816, ve výši 149.441,90 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P04;
c) Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, IČO 60371790, ve výši
127.479,72 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P05;
d) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, ve výši
340.445,95 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P06;
e) Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, IČO 14450437,
ve výši 348.844,99 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P07;
f) Střední průmyslové škole polytechnické - Centru odborné přípravy Zlín, IČO
14450500, ve výši 265.950,29 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P08;
g) Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž, IČO 00568945, ve
výši 131.032,86 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P09;
h) Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, ve výši 254.540,32 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P10;
ch) Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952,
ve výši 110.619,65 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P11;
i) Střední průmyslové škole Zlín, IČO 00559482, ve výši 241.174,74 Kč, dle přílohy
č. 0244-21-P12;
j) Střední průmyslové škole Otrokovice, IČO 00128198, ve výši 273.698,68 Kč, dle
přílohy č. 0244-21-P13;
k) Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, ve výši
329.652,22 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P14;
l) Střední průmyslové škole strojnické Vsetín, IČO 00843407, ve výši 119.698,32
Kč, dle přílohy č. 0244-21-P15;
m) Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČO
00559644, ve výši 316.412,33 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P16;
n) Střední odborné škole Luhačovice, IČO 61715999, ve výši 256.306,46 Kč, dle
přílohy č. 0244-21-P17;
o) Obchodní akademii Kroměříž, IČO 63458730, ve výši 235.757,46 Kč, dle přílohy
č. 0244-21-P18;
p) Hvězdárně Valašské Meziříčí, IČO 00098639, ve výši 145.770,57 Kč, dle přílohy
č. 0244-21-P19;
q) Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČO 47935774, ve výši 482.076,27 Kč, dle
přílohy č. 0244-21-P20;
r) Krajské pedagogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČO 61716456, ve výši 100.787,33 Kč, dle přílohy
č. 0244-21-P21;
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s) Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole
Kroměříž, IČO 65269616, ve výši 280.416,07 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P22;
t) Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO
00559504, ve výši 10.582 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P23;
u) Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, ve výši 11.363,30 Kč, dle přílohy č.
0244-21-P24;
v) Střední zdravotnické škole Kroměříž, IČO 00637939, ve výši 14.424,80 Kč, dle
přílohy č. 0244-21-P25;
w) Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště, IČO 60371749, ve výši
34.195,60 Kč, dle přílohy č. 0244-21-P26;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje za účelem realizace a
dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, a to
subjektům v členění:
a) Místní akční skupině Podhostýnska, z. s., Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 27042979, ve výši 8.176,90 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P27;
b) Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 70238642, ve výši 12.195,90 Kč, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P30;
c) MAS Staroměstsko, z.s., nám.Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 22707441,
ve výši 18.069,70 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0244-21-P31;
d) Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760
01 Zlín, IČO 45659176, ve výši 43.433,93 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P32;
e) MAS Ploština, z. s., č.p. 118, 763 25 Vysoké Pole, IČO 27000354, ve výši
8.308,98 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.
0244-21-P33;
f) Mateřské škole Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové
organizaci, J. K. Tyla 419, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47863765, ve výši
9.252,90 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.
0244-21-P34;
g) Církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71
Bojkovice, IČO 00838811, ve výši 13.282,80 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P35;
h) Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s.r.o., nám. T. G. Masaryka
2433, 760 01 Zlín, IČO 25344412, ve výši 12.041,80 Kč, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P36;
i) Střední škole filmové, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Filmová
174, 760 01 Zlín - Kudlov, IČO 29373883, ve výši 10.293,60 Kč, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P37;
j) Stojanovu gymnáziu, Velehrad, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad, IČO 70940444, ve
výši 15.112,80 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0244-21-P38;
k) Arcibiskupskému gymnáziu v Kroměříži, Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž, IČO
00226611, ve výši 47.156,80 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0244-21-P39.
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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1. schválit poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje za
účelem realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje
II",
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, a to subjektům v členění:
a) Střední škole letecké s.r.o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ 26286033,
ve výši 230.581,37 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0244-21-P40;
b) MESIT střední škole, o.p.s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ 25318390, ve výši 255.395,48 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P41;
c) Academic School, Střední škole, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín,
IČO 26215829, ve výši 101.007,22 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P42;
2. schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje za účelem
realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje
II",
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, a to subjektům v členění:
a) Městu Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO 00304450, ve výši 20.464,60
Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21P28;
b) Městu Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301,
ve výši 13.120,27 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0244-21-P29;
c) Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČO 29319676, ve výši 252.221,31 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P43;
d) Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín,
IČO 25909614, ve výši 309.502,08 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0244-21-P44;
e) Luhačovskému Zálesí, o.p.s., Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 27735109,
ve výši 10.743,84 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0244-21-P45;
3. za podmínky schválení bodu č. 1 usnesení RZK, schválit poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje za účelem realizace a dosažení cílů projektu
"Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského
kraje II", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, a to Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, ve výši
1.400.360,67 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 0244-21-P46.

49

Zdravotnictví - REACT EU - projektové záměry nemocnic Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
1. avíza připravovaných výzev k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu pro REACT-EU oblast Zdravotnictví dle příloh
č. 0282-21-P01 až č. 0282-21-P03;
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. informaci o připravovaných projektových záměrech nemocnic Zlínského kraje
pro REACT-EU dle přílohy č. 0282-21-P04.
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Správa majetku - záměry, nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R10/21

schvaluje
záměr pronájmu:
a) nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví
Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov,
zapsaných na listu vlastnictví č. 752 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov,
specifikovaných v příloze č. 0259-21-P02, na dobu určitou, a to od 01.07.2021,
maximálně však do 30.06.2022, kdy minimální výše nájemného bude činit 300.000
Kč/rok s tím, že úhrada nájemného formou nepeněžitého plnění není přípustná,
vše za podmínek dle přílohy č. 0259-21-P06;
b) nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví
Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Střelná na Moravě,
zapsaných na listu vlastnictví č. 687 pro obec Střelná, k. ú. Střelná na Moravě,
specifikovaných v příloze č. 0259-21-P04, na dobu určitou, a to od 01.07.2021,
maximálně však do 30.06.2022, kdy minimální výše nájemného bude činit 250.000
Kč/rok s tím, že úhrada nájemného formou nepeněžitého plnění není přípustná,
vše za podmínek dle přílohy č. 0259-21-P06,
c) uzavření dohody o mlčenlivosti mezi Stass, a.s., IČO 18811396, J. A. Bati 5520,
760 01 Zlín, a Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
dle přílohy č. 0259-21-P20;
souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Muzeem regionu
Valašsko, příspěvková organizace, IČO 00098574, Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, a nájemcem Josefem Kadlečkem, Lhota u Vsetína ***, 755 01 Vsetín, dle
příloh č. 0259-21-P09 a č. 0259-21-P10,
b) s uzavřením smlouvy o umístění věci mezi Gymnáziem J. A. Komenského a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757,
Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, a městem Uherský Brod, IČO 00291463,
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, dle přílohy č. 0259-21-P/11,
c) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o., IČO 26913216,
Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, a nájemcem Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, dle přílohy č. 0259-21-P12,
d) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Základní
školou Mostní, příspěvková organizace, IČO 61716391, Mostní 2397, 760 01 Zlín,
a nájemcem ScioŠkola Zlín - základní škola, s.r.o., IČO 05420792, nám.
T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0259-21-P14,
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

e) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Základní
školou Mostní, příspěvková organizace, IČO 61716391, Mostní 2397, 760 01 Zlín,
a nájemcem Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o., IČO 08406910, Vavrečkova
5333, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0259-21-P16;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce
nemovitých věcí mezi Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, IČO 00545121,
Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, a Statutárním městem Zlín, IČO 00283924, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0259-21-P18;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0073/2021, dle přílohy č. 0259-21-P19.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností MGM COMPRO s.r.o., se sídlem Růžová 307, Louky,
763 02 Zlín, IČO 03093212, dle příloh č. 0247-21-P01 až č. 0247-21-P06 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;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností Plastix Trade s.r.o., IČO 02596474, se sídlem Příčka I
710, Prštné, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0247-P05, č. 0247-21-P06, č. 0247-21P11 až č. 0247-21-P13 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
1. poskytnutí rezervovaného příkonu ve výši 200 kW společnosti MGM COMPRO
s.r.o., se sídlem Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín, IČO 03093212 z titulu
smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 700008372000010 uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, dle přílohy č. 0247-21-P07;
2. poskytnutí rezervovaného příkonu ve výši 300 kW společnosti Plastix Trade
s.r.o., IČO 02596474, se sídlem Příčka I 710, Prštné, 760 01 Zlín z titulu
smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 700008372000010 uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, dle přílohy č. 0247-21-P14;
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R10/21
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
1. 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. 0247-21-P09;
2. 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. 0247-21-P16.
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SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R10/21

schvaluje
1. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle přílohy č.
0248-21-P01 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;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0074/2021, dle přílohy č. 0248-21-P06.
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Školství - investiční záměr akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace - 1. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R10/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1750/150/02/21 na
akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a
elektroinstalace - 1. etapa", dle přílohy č. 0249-21-P01;
2. Plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace ISŠCOP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00851574, dle přílohy č. 0249-21-P02;
3. Změnu č. 1 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547,
dle přílohy č. 0249-21-P03;
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 18.390.000 Kč a účelového příspěvku
na provoz ve výši 1.117.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021
příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, na přípravu a realizaci akce „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace – 1. etapa", dle přílohy
č. 0249-21-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0068/2021, dle přílohy č. 0249-21-P05.
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Zdravotnictví - UH, KM, VS nemocnice - změna č. 1 plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R10/21

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0252-21-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0252-21-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0252-21-P07;
2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 10
s názvem "Rekonstrukce stravovacího pavilonu" v celkové výši 941.447 Kč vč.
DPH,
3) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 6 s
názvem "Požární hlásiče a detektory kouře v budově staré interny" v celkové výši
45.980 Kč vč. DPH;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1742/170/03/21 „Uherskohradišťská nemocnice a.s.Předhavarijní oprava rozvodů TUV v budově PGO", dle přílohy č. 0252-21-P09;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu k realizaci akce
"Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Modernizace zařízení na úpravu vody proti
legionelle v budově PGO“, mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem Třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., IČO 27660915,
se sídlem J.E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0252-21-P10;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0069/2021, dle přílohy č. 0252-21-P11.
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R10/21
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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Veřejná zakázka "ISŠ COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala rekonstrukce školy" - výběr dodavatele stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R10/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „ISŠCOP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“ a
protokoly z jednání hodnoticí komise, dle přílohy č. 0250-21-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele RAPOS, spol. s r.o., se sídlem Palackého 529, Všetuly, 769
01 Holešov, IČO 25504487;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem RAPOS, spol. s r.o., se sídlem
Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov, IČO 25504487, dle příloh č. 0250-21-P02
až č. 0250-21-P04.
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Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. – Magnetická rezonance zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti" - zahájení
veřejné zakázky a pokračování realizace akce "Vsetínská nemocnice a. s. Objekt K - hemodialýza"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R10/21

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Vsetínská nemocnice a.s. Magnetická rezonance – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0251-21-P01 až
č. 0251-21-P07, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
2. pokračování realizace akce „Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K –
hemodialýza“, odložené usnesením Rady Zlínského kraj č. 0107/R03/20;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová, DiS., Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: Ing. Mgr. Simona Hořáková a Mgr. Michal Uherek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Karol Muránsky, Bc. Jitka Chobotová, Ing. Šárka Vrbová, Martina
Chovancová DiS, a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Michal Jašek, Ing. Ladislav
Vaculík, Petr Ruber, Mgr. Michal Uherek;
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R10/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou akce reprodukce majetku
Zlínského kraje: "Vsetínská nemocnice a.s. - Magnetická rezonance";
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského
kraje: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně, dle přílohy č.
0251-21-P08.
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a zajištění podpory - KISSOS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R10/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a zajištění podpory mezi Zlínským krajem
a společností DERS s. r. o., se sídlem Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové 2, IČO 25924362, dle přílohy č. 0221-21-P01.
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Kultura - platový výměr ředitele p. o. - zvýšení osobního příplatku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R10/21

stanovuje
s účinností od 01.04.2021 plat řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., IČO
00098639, dle přílohy č. 0239-21-P01.
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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností
TELEST, spol. s. r.o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R10/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním č. O/0092/2008/KŘ, uzavřené dne 31.12.2004, ve
znění dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4 se společností TELEST, spol. s.r.o., se sídlem
ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 01, dle přílohy č. 0267-21-P02.
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R10/21
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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Jmenování vedoucího odboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R10/21

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Tomáše Nedbala vedoucím
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje s
účinností od 01.05.2021.

61

smart healthcare solutions, s. r. o. - neoprávněný finanční nárok, žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R10/21

bere na vědomí
dopis společnosti smart healthcare solutions, s. r. o., informující o předběžném
vyčíslení škody v důsledku zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nová
krajská nemocnice ve Zlíně - projektová dokumentace" dle přílohy č. 0283-21-P01
a odpověď na tento dopis dle přílohy č. 0283-21-P02.

62

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
19.04.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R10/21

schvaluje
návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
19.04.2021, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0257-21-P02.

63

Záštity a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R10/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) 61. Zlín Film Festivalem - mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež 2021
pořádaným společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01
Zlín, IČO 26273365;
2) slavnostním předáváním ocenění "Osobnost neziskového sektoru za rok 2020"
pořádaným Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z. s., se
sídlem Třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, IČO 75144778;
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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) 6. ročníkem České ceny za architekturu pořádaným Českou komorou architektů,
se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, IČO 45769371;
4) 13. ročníkem akce "Noc kostelů 2021" pořádaným Arcibiskupstvím olomouckým,
se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 00445151;
5) oslavou 150. výročí založení Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí
pořádanou Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí, se sídlem Husova
146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369;
b) rozhodnutí Úřadu vlády České republiky o poskytnutí neinvestiční dotace z
programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti dle přílohy č. 0260-21-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/062/2021, dle přílohy č. 0260-21-P02.

64

Doplnění schváleného Plánu kontrol příspěvkových organizací kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R10/21

schvaluje
doplnění plánu obecných kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce
2021, dle přílohy č. 0289-21-P01 a doplnění seznamu osob oprávněných k
provádění obecných kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2021
v rámci výkonu zřizovatelských funkcí, dle přílohy č. 0289-21-P02.

65

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R10/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
2.000.000 Kč organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, IČO
00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín, na realizaci projektu: "Posílení
provozních nákladů v roce 2021 v důsledku COVID-19" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0290-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZZ/0004/2021, dle přílohy č. 0290-21-P03.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

44/44

