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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 24.05.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R14/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0407-21-P01.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R14/21

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) Zlínským salonem mladých pořádaným Krajskou galerií výtvarného umění ve
Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889;
2) Dopravní konferencí s BESIPEM & FZŠ 2021 pro Zlínský kraj pořádanou
společností RSE Project s. r. o., se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00
Ostrava, IČO 29398266;
3) 41. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti
pořádaným Národním muzeem v přírodě, příspěvková organizace, se sídlem
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604;
4) 13. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Léto na Soláni 2021
pořádaným Sdružením pro rozvoj Soláně, z. s., se sídlem Bzové 325, IC Zvonice
Soláň, 756 05 Karolinka, IČO 26589532;
5) 10. ročníkem mezinárodní konference "Krizové řízení a řešení krizových situací CrisCon" pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521;
6) gastrofestivalem - GastRožnov pořádaným městem Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00304271, a Agenturou Orange s. r. o., se sídlem Maxe Švabinského 2239,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26856425.
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3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit v souladu se Zásadami pro poskytování
investičních dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro
jednotky SDH obcí“, poskytnutí účelových investičních dotací z Fondu Zlínského
kraje obcím, dle přílohy č. 0443-21-P01, a uzavření veřejnoprávních smluv, dle
příloh č. 0443-21-P02 a č. 0443-21-P03.

4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Svaz podnikatelů ve
stavebnictví - Stavba roku 2020 Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R14/21

schvaluje
dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0132/2021/KH mezi
Zlínským krajem a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Revoluční
1082/8, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 01541641, na uspořádání akce Stavba
roku 2020 Zlínského kraje, dle přílohy č. 0441-21-P02.

5

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
1. odvolat Ing. Stanislava Blahu z funkce předsedy Výboru pro cestovní ruch
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností ke dni 21.06.2021,
2. zvolit Ing. Stanislava Blahu do funkce předsedy Výboru zdravotního
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností ke dni 22.06.2021,
3. zvolit Mgr. Zdeňka Pánka do funkce předsedy Výboru pro cestovní ruch
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností ke dni 22.06.2021,
4. zvolit Ing. Stanislava Blahu do funkce člena Výboru pro cestovní ruch
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností ke dni 22.06.2021.
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6

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R14/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 41 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ", z Integrovaného regionálního
operačního programu, dle přílohy č. 0442-21-P02,
a na ni navazující výzvu č. 42 "Obnova kulturních památek baťovského období"
vyhlášenou Statutárním městem Zlín, dle přílohy č. 0442-21-P03;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1745/140/03/21
"Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2.etapa", dle přílohy č. 0442-21-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0109/2021, dle přílohy č. 0442-21-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Revitalizace Baťova
mrakodrapu - 2. etapa" v souladu s investičním záměrem, dle přílohy č. 0442-21P04, do konečné podoby Žádosti o podporu (dotaci) včetně všech povinných
příloh, dle podmínek výzvy č. 41 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ", z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) a Žádost o podporu (dotaci) podat, v
termínu do 06.09.2021.

7

Dotace městu Valašské Meziříčí na projekt podpořený z dotačního programu
MV ČR pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 197.600 Kč městu Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387, na realizaci projektu
"Valašské Meziříčí - vyhodnocení ohroženosti základních škol, mateřských škol a
střediska volného času" v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle příloh č. 0410-21-P03, č. 0410-21-P01, č. 0410-21-P04 a č.
0410-21-P05.
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8

Sociální služby - změna závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R14/21

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0417-21-P02.

9

Projekt "Sociální služby Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce
výtahů" - financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění finančních prostředků na
předfinancování, spolufinancování a realizaci projektu "Sociální služby Uherské
Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů" v rámci výzvy programu 013 310
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022, cíl 4
– Podpora mobility, podle schváleného dodatku č. 1 investičního záměru
reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1717/100/01/21 na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů" a schválené změny č. 1
plánu tvorby a použití fondu investic Zlínského kraje 2021.

10

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, 3.
aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro období 2020-2022 a 5. aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) změny Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
období 2020-2022, a to:
a) novou přílohu č. 3 Popis hodnocení sociálních služeb za rok 2020 pro rok 2022
dle přílohy č. 0408-21-P02,
b) aktualizaci definice Dočasné sítě dle přílohy č. 0408-21-P03;
2) Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 včetně
příloh dle příloh č. 0408-21-P04 až č. 0408-21-P11;
3) 5. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021 dle příloh č. 0408-21-P13 a č. 0408-21-P14.
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11

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti, k zajištění priorit,
pro SSL, Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory SSL
ve ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R14/21

schvaluje
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle
přílohy č. 0411-21-P02;
2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy č.
0411-21-P03;
3. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb pro rok 2021, dle přílohy č. 0411-21-P04;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území
Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:









ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana,
Praha,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,

a to dle příloh č. 0411-21-P03 a č. 0411-21-P05;
5. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2021:


Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,

a to dle příloh č. 041121-P10 a č. 0411-21-P08 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí na svém 5. zasedání rozpočtové opatření č.
ZZK/0005/2021;
6. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2021:


Centru ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí,
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Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Dětskému centru Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov
3675/4, Zlín,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042,
Burešov 4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská
82, Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0411-21-P04, č. 0411-21-P07 a č. 0411-21-P08 za předpokladu,
že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí na svém 5. zasedání rozpočtové opatření
č. ZZK/0005/2021;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2021, dle přílohy č. 0411-21-P09;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:














ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, Zlín
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice
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Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek,
Frýdek-Místek,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Ječmínkova 258, Chropyně,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,

a to dle příloh č. 0411-21-P02 a č. 0411-21-P06;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území
Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:













AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČO 69211639, Zdeňka Fibicha
287, Valašské Meziříčí,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244, Zlín,
Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice
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Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod
Radhoštěm,
Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice
6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365,
Uherské Hradiště,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0411-21-P03 a č. 0411-21-P05;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/1416/2021/SOC mezi
Zlínským krajem a Iskérkou o. p. s., IČO 28647912, Chodská 534, Rožnov pod
Radhoštěm, dle přílohy č. 0411-21-P11;
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5. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/1414/2021/SOC mezi
Zlínským krajem a LUISOU, z. s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, Uherský Brod, dle
přílohy č. 0411-21-P12;
6. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/0167/2021/SOC mezi Zlínským krajem a
Charitou Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín, dle přílohy č. 0411-21P13;
7. Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0411-P21-P14;
8. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2021 níže
uvedeným subjektům a sociálním službám, a to v rámci Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území
Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 v platném znění a důvodů uvedených níže:










Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí, odlehčovací služby (ID 7670741) - sociální služba je financována z
"Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021" a
zařazena v Dočasné síti,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí, sociální rehabilitace (identifikátor 7988336) - sociální služba je
financována z individuálního projektu "Podpora a rozvoj sociální rehabilitace ve
Zlínském kraji",
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče (identifikátor 9187915) - sociální služba nesplňuje kritéria pro stanovení
finanční podpory dle článku VIII., odst. 7. schváleného Programu, tj. minimální
výše finanční podpory činí 10.000 Kč,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice
6 - domovy se zvláštním režimem (identifikátor 9125498) - sociální služba je
financována v rámci dotačního programu "B" Ministerstva práce a sociálních
věcí,
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí - odlehčovací služby (identifikátor 8742757) - sociální služba
nesplňuje kritéria pro stanovení finanční podpory dle článku VIII., odst. 7.
schváleného Programu, tj. minimální výše finanční podpory činí 10.000 Kč.
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12

Sociální služby - mimořádné dotace MPSV na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R14/21

bere na vědomí
poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok
2021 na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb
vznikly v důsledku povinného testování na základě usnesení vlády České republiky
ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, usnesení vlády České republiky ze dne 14.
prosince 2020 č. 1325, usnesení vlády České republiky č. 131 ze dne 14. února
2021 a usnesení vlády České republiky č. 132 ze dne 14. února 2021, dle přílohy
č. 0415-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2021, dle přílohy č. 0415-21-P01.

13

Sociální služby - rozšíření služby chráněné bydlení v Nedakonicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R14/21

schvaluje
1. zvýšení kapacity pobytové sociální služby chráněné bydlení, ID 1217887, z
kapacity 7 lůžek začleněné do Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením
Uherské Hradiště, organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČO 00092096, na 12 lůžek, a to s účinností od 01.09.2021;
2. uzavření nájemní smlouvy mezi ***1973, rod.č.***, bytem ***, PSČ 687 38 jako
pronajímatelem, a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČO 00092096, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
PSČ 686 06, jako nájemcem, jejímž předmětem bude pronájem bytů 3+1 a 4+1 v
nemovitostech rodinných domcích o předpokládaných číslech popisných č. p. 600
a č. p. 601, postavených na pozemcích oddělených z pozemků parc. č. 100/1 a
parc. č. 100/5 geometrickým plánem č. 973-19/2021, odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pro obec
Nedakonice a k. ú. Nedakonice v očekávaných označeních a výměrách p. č. st.
910 zast. plocha 98 m 2 a p. č. st. 911 zast. plocha 117 m 2 a zbytkové výměry
původních pozemků p. č. 100/1 zahrada o výměře 317 m 2 a p. č.100/5 zahrada o
výměře 402 m 2 pro obec a k. ú. Nedakonice za účelem poskytování sociálních
služeb chráněného bydlení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do
31.08.2031 za prosté nájemné ve výši 24.000 Kč měsíčně.
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14

Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R14/21

ruší
zařízení pro výkon pěstounské péče paní *** a pana ***, ***, začleněného do
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, k datu
08.06.2021;
schvaluje
1. ukončení platnosti dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při
výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče uzavřené mezi
Zlínským krajem a paní *** a panem ***, ***, dle přílohy č. 0419-21-P03;
2. vyřazení majetku užívaného zařízením pro výkon pěstounské péče paní ***a
pana ***, z majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0419-21-P04, formou darování
paní *** a panu*** v celkové zůstatkové ceně 17.560 Kč;
ukládá
ředitelce Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
00092096, zajistit vyřazení přebytečného majetku schválenou formou v termínu do
08.06.2021;
pověřuje
jménem zřizovatele ředitelku Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, uzavřením darovací smlouvy v termínu do 08.06.2021.

15

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 95 a č. 96

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 95 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obce Hostětín, dle přílohy č. 0412-21-P02;
2. změnu č. 96 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
vodovody obce Hostějov, dle přílohy č. 0412-21-P03.
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16

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R14/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0104/2021, dle přílohy č. 0409-21-P01.

17

RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - poskytnutí dotací II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R14/21

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu RP0821 Podpora včelařství ve Zlínském kraji fyzickým osobám dle přílohy č. 0413-21P01 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č.
0413-21-P02 a č. 0413-21-P01.

18

Uzavření smlouvy o spolupráci s EKO-KOM a. s., a dodatků k dohodám s
ASEKOL a. s., a ELEKTROWIN a. s., pro rok 2021 - Podpora třídění
komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R14/21

schvaluje
1. uzavření Dohody o spolupráci při realizaci projektu "Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na
území Zlínského kraje“ se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČO 25134701, dle přílohy č. 0418-21-P01;
2. uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu
"Rozvoj sběru použitých elektrozařízení" se společností ASEKOL a. s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231, dle přílohy
č. 0418-21-P02;
3. uzavření Dodatku č. 4 „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci“ uzavřené
se společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČO 27257843, dle přílohy č. 0418-21-P03.
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19

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouvy o investiční dotaci a
dodatek smlouvy o účelové neinvestiční dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) navýšení účelové neinvestiční dotace o částku 3.300.000 Kč na celkovou částku
20.559.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/4329/2020/DOP, uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, dle přílohy č. 0424-21P03;
2) poskytnutí účelové investiční dotace (na pořízení služebního vozidla) ve výši
540.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0424-21-P04;
3) poskytnutí účelové investiční dotace (na pořízení venkovních elektronických
informačních panelů) ve výši 1.167.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO
27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0424-21-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0113/2021, dle přílohy č. 0424-21-P06.

20

Doprava - Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a Jihomoravským
krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o úhradě kompenzace na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským
krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,
IČO 70888337, dle příloh č. 0423-21-P01a až č. 0423-21-P01d.
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21

Doprava - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky (Jihomoravský kraj)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění
železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Zlínským krajem a
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO
70888337, dle příloh č. 0420-21-P01a až č. 0420-21-P01b.

22

Doprava - dodatek č. 32 ke Zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 32 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh
č. 0421-21-P01 a č. 0421-21-P02.

23

Doprava - Investiční záměr (IZ), dodatek k IZ, změna č. 4 fondu investic,
aktualizace Plánu přípravy IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R14/21

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č. 1757/110/05/21 k
provedení díla "Silnice III/4927: Napajedla, ul. Dr. Beneše", o celkových nákladech
21.780.000 Kč, dle příloh č. 0422-21-P02a a č. 0422-21-P02b;
B. dodatek č. 1 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č.
1593/110/10/19-01/05/21 k provedení díla "Silnice III/06124: Březová - státní
hranice ČR/SR", o celkových nákladech 32.066.000 Kč, dle přílohy č. 0422-21P03;
C. změna č. 4 plánu tvorby a použití fondu investičních příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle přílohy č. 042221-P04;
D. aktualizace Plánu přípravy investičních akcí příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle přílohy č. 0422-21-P05.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti GasNet, s. r. o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 1581/40 v k. ú. Střítež nad Bečvou, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/4868) včetně jejích součástí a příslušenství, na
služebném pozemku p. č. 1581/40 v k. ú. Střítež nad Bečvou, v rozsahu trvalého
záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace
včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 6613 v k. ú. Huslenky, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/487) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i silniční
kanalizace, na služebném pozemku p. č. 6613 v k. ú. Huslenky, v rozsahu
stanoveném geometrickým plán č. 1947-016/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i silniční kanalizace,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.445 Kč;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 15920/2 odděleného geometrickým plánem č. 1835143/2018 z původního pozemku p. č. 15920 v k. ú. Hovězí, 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, na
služebném pozemku p. č. 15920/2 odděleného geometrickým plánem č. 1835143/2018 z původního pozemku p. č. 15920 v k. ú. Hovězí, v rozsahu trvalého
záboru celého pozemku,
- 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 za jednorázovou náhradu ve výši 983 Kč;
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4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky –
Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha Nové Město, IČO 70994234 a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 557/1
a p. č. 558/1 v k. ú. Valašské Příkazy, strpět ve prospěch každého vlastníka
panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05746) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
mostu (nyní evidován pod ev. č. 05746-2) včetně násypu v okolí mostu na
služebných pozemcích p. č. 557/1 a p. č. 558/1 v k. ú. Valašské Příkazy, a to vše v
rozsahu stanoveném následně zpracovaném geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou a odstraněním této panující pozemní komunikace
včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 057462) včetně násypu v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě 1. až 4.
tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 675/1, ostatní plocha, v k. ú. Němetice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 308-1133/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 621/4, ostatní plocha, v k. ú. Babice u
Kelče, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 108-4/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Hovězí, se sídlem Hovězí
2, 75601 Hovězí, IČO 00303801, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování stavby chodníku včetně součástí a příslušenství, zemního
kabelového vedení veřejného osvětlení včetně stožárů veřejného osvětlení, vše na
pozemku p. č. 15538/24, ostatní plocha, v k. ú. Hovězí, v rozsahu trvalého záboru
celého pozemku,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby chodníku včetně součástí a příslušenství,
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně stožárů veřejného
osvětlení,
na dobu existence stavby;
4. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Kelč, se sídlem Kelč 5,
756 43 Kelč, IČO 00303925, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování 2 ks propustků včetně jejích opevnění z lomového kamene,
vše na pozemku p. č. 1304/1, ostatní plocha, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 654-70751/2021,
- zřízení a provozování sjezdu ze silnice č. II/439 pro napojení cyklostezky na
pozemku p. č. 860/1, ostatní plocha, v k. ú. Lhota u Kelče a sjezdu ze silnice č.
III/43919 pro napojení cyklostezky na pozemku p. č. 868/1, ostatní plocha, v k. ú.
Lhota u Kelče, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 13970752/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby 2 ks propustků a sjezdů,
na dobu existence stavby;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 951/1, ostatní plocha, v k. ú. Soběsuky, 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;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 1502/17, ostatní plocha, v k. ú. Kudlov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1952-990/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 2026/1, ostatní plocha, v k. ú. Měrůtky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 185-175/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 584/23, ostatní plocha, v k. ú. Žeranovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1387-1021a/2020,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 5178/9, ostatní plocha, v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3500-1065/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.400 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 245/4, p. č. 279/1, p. č. 279/5, vše ostatní plocha, v k. ú. Němčice
u Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 11851024/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN včetně
1 ks pilíře na pozemku, vše na pozemku p. č. 3556/1, ostatní plocha, v k. ú.
Halenkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1776793/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN včetně 1 ks pilíře
na pozemku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace v pozemku p. č. 607, ostatní plocha, v k. ú.
Buchlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 340222/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 36.600 Kč + DPH;
13. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 498, p. č. 513/1, p. č.
584/2, p. č. 690/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Salaš u Velehradu, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 697-22/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 80.854 Kč + DPH;
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14. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace v pozemku p. č. 3111/1, ostatní plocha, v k. ú.
Traplice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 68022/2020, a v pozemcích p. č. 419/32, p. č. 432/1, p. č. 432/24, p. č. 432/25, vše
ostatní plocha v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 480-22/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 41.110 Kč + DPH;
15. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1115, ostatní plocha, v
k. ú. Břest, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 660391/2020, a v pozemku p. č. 829/1, ostatní plocha v k. ú. Kyselovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 400-40/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby - vodního díla za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč
+ DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- sprchová kabina Prelude, inv. č. 3130088, rok pořízení 2002, pořizovací cena 245
950 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského
kraje z hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 3Z2 3258, inv. č. 6444400062, rok pořízení
2007, pořizovací cena 331 146,00 Kč, zůstatková cena: 0,00 Kč, počet najetých
km 160.000, do hospodaření příspěvkové organizace Střední škola - Centrum
odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO 155 278 16,
- automobilu Škoda Octavia, reg. značka 4Z1 3222, inv. č. 6444400067, rok
pořízení 2010, pořizovací cena 615.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých
302.452, do hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín, IČO 462 763 27.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

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. 2216/243, ostatní plocha, o výměře 127 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 641 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky, do
vlastnictví obce Troubky-Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky, IČO 00287822;
2. pozemků
- p. č. 2915/32, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 2915/33, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem, do vlastnictví
města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 00287113;
3. 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, do vlastnictví obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČO
00284602;
4. pozemku
- p. č. 4362/29, ostatní plocha, o výměře 408 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2830 pro obec a k. ú. Valašské
Klobouky, do vlastnictví města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČO 00284611;
5. pozemků
- p. č. 1506/8, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
- p. č. 1506/33, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1506/37, ostatní plocha, o výměře 185 m 2,
- p. č. 1506/58, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1506/59, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1506/60, ostatní plocha, o výměře 290 m 2,
- p. č. 1506/61, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 1506/66, ostatní plocha, o výměře 510 m 2,
- p. č. 1506/67, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
- p. č. 1506/94, ostatní plocha, o výměře 300 m 2,
- p. č. 1506/95, ostatní plocha, o výměře 113 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava, do
vlastnictví obce Žlutava, č. p. 271, 763 61 Žlutava, IČO 00284734;
6. pozemků
- p. č. 3890/25, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 3890/41, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
- p. č. 3890/42, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 3890/43, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 337 pro obec a k. ú. Slopné, do
vlastnictví obce Slopné, č. p. 112, 763 23 Slopné, IČO 00568732;
7. pozemků
- p. č. 1929/20, ostatní plocha, o výměře 165 m 2,
- 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; do
vlastnictví obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČO 00635812;
8. 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; do
vlastnictví obce Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí, IČO 00303801;
9. 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; do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271;
10. 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; do vlastnictví města Rožnov pod
Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00304271;
11. pozemků
- p. č. 12521/52, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 12521/53, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 12521/54, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 12521/55, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 12521/56, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 12521/57, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 12521/58, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 12521/59, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12521/1 geometrickým plánem č. 24657189/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov; do vlastnictví městyse
Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov, IČO 00304131;
12. pozemků
- p. č. 1220/3, ostatní plocha, o výměře 317 m 2,
- p. č. 1220/4, ostatní plocha, o výměře 282 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 1221/10, ostatní plocha, o výměře 8 935 m 2,
- p. č. 1221/11, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 1221/12, ostatní plocha, o výměře 204 m 2,
- p. č. 1221/13, ostatní plocha, o výměře 146 m 2,
- p. č. 1221/14, ostatní plocha, o výměře 227 m 2,
- p. č. 1221/15, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
- p. č. 1221/16, ostatní plocha, o výměře 1 194 m 2,
- p. č. 1221/17, ostatní plocha, o výměře 596 m 2,
- p. č. 1221/18, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 285 pro obec a k. ú. Vigantice; do
vlastnictví obce Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, IČO 00304441;
13. pozemků
- p. č. 1138/27, ostatní plocha, o výměře 1 006 m 2,
- p. č. 1138/40, ostatní plocha, o výměře 106 m 2,
- p. č. 1138/80, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 1138/81, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 232 pro obec Podolí a k. ú. Podolí u
Valašského Meziříčí; do vlastnictví obce Podolí, Podolí 33, 756 44 Podolí, IČO
00635791;
14. pozemků
- p. č. 400/6, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- p. č. 400/7, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 400/8, ostatní plocha, o výměře 659 m 2,
- p. č. 400/9, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 400/10, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 400/11, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 400/3, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 400/4, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 518/6, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 406 pro obec Zdounky a k. ú.
Nětčice, do vlastnictví obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO
00287938;
15. pozemků
- p. č. 1073/5, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 1073/6, ostatní plocha, o výměře 941 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 242 pro obec Zdounky a k. ú.
Těšánky, do vlastnictví obce Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČO
00287938;
16. pozemku
- p. č. 1221/19, ostatní plocha, o výměře 492 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1221/19 geometrickým plánem č. 110111/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vigantice; do vlastnictví obce Vigantice, Vigantice
203, 756 61 Vigantice, IČO 00304441;
17. pozemku
- p. č. 1220/2, ostatní plocha, o výměře 1 365 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

odděleného z původního pozemku p. č. 1220/2 geometrickým plánem č. 110212/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vigantice; do vlastnictví obce Vigantice, Vigantice
203, 756 61 Vigantice, IČO 00304441.
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 1647/3, trvalý travní porost, o výměře 26 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník, do výlučného vlastnictví ***,
bytem ***, za kupní cenu 1.560 Kč;
2. pozemků
- p. č. 15529/88, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
- p. č. 15529/89, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí, do výlučného vlastnictví ***,
bytem ***, za kupní cenu 10.320 Kč;
3. pozemku
- p. č. 2014/3, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 482 pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže, do výlučného
vlastnictví ***, bytem ***, za kupní cenu 4.500 Kč;
4. pozemku
- p. č. 4395/4, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 394 pro obec a k. ú. Vysoké Pole, do výlučného vlastnictví ***,
bytem ***, za kupní cenu 9.720 Kč;
C. uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Obcí Lešná, se sídlem se
sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČO 00303992, v rozsahu a dle podmínek
uvedených v přílohách č. 0464-21-P07 a č. 0464-21-P08;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0599/Z20/19 ze dne 17.06.2019 – část schvaluje, bod A. 1.
- č. 0349/Z12/18 ze dne 23.04.2018 - část schvaluje, bod A. 3.

26

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R14/21

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:
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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.

A. bezúplatným převodem pozemků a staveb:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí:
- p. č. 1206/2, ostatní plocha, o výměře 225 m 2,
zapsaného na LV č. 1879 od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Žlutava:
- p. č. 1506/34, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1506/65, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Žlutava, č. p. 271, 763 61 Žlutava, IČO
00284734;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk:
- p. č. 4878/56, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 4878/58, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 4878/61, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 4878/65, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČO 00284602;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Žítková:
- podíl ve výši id. ¼ p. č. 9358/10, zahrada, o výměře 16 m 2,
zapsaného na LV č. 555 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. úseku stavby pozemní komunikace stávající silnice I/49 pomocně označeného
jako I/49 H v celkové délce 1,620 km v k. ú. Lhotsko a k. ú. Vizovice, a to v úseku
mezi uzlovými body 2532A109 a 2532A110, zahrnující tyto stavby:
- začátek převáděného úseku SO 102 Křižovatka - v místě od křižovatky silnic I/49
a I/49H (uzlový bod 2532A109), provozní staničení km 0,000 – délka úseku 0,105
km,
- stávající silnice I/49H – délka úseku 1,250 km,
- konec převáděného úseku SO 103 Křižovatka - v místě po křižovatku silnic I/49H
a I/49 (uzlový bod 2532A110), provozní staničení km 1,620 – délka úseku 0,265
km,
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390, dle specifikace a za podmínek dle příloh č. 0463-21-P03 až č. 0463-21P06;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lhotsko:
- p. č. 68/1, ostatní plocha, o výměře 11218 m2,
- p. č. 68/2, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 68/3, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 68/10, ostatní plocha, o výměře 90 m 2,
- p. č. 68/11, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
- p. č. 68/12, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
- p. č. 68/20, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 68/21, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 68/22, ostatní plocha, o výměře 2777 m 2,
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- p. č. 68/24, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 68/25, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 68/26, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 68/29, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 68/30, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 68/31, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 68/32, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 68/33, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 299/1, ostatní plocha, o výměře 5125 m 2,
- p. č. 299/2, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 299/3, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 299/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 299/5, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 299/14, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 753, ostatní plocha, o výměře 658 m 2,
- p. č. 814, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaných na LV č. 74 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice:
- p. č. 5109/5, ostatní plocha, o výměře 375 m 2,
- p. č. 5109/22, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 5109/23, ostatní plocha, o výměře 1891 m2,
- p. č. 5109/25, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 5109/35, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 5530/1, ostatní plocha, o výměře 1810 m 2,
- p. č. 5530/12, vodní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 5579/4, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
zapsaných na LV č. 2728 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 7554/1, ostatní plocha, o výměře 663 m 2,
- p. č. 8262, ostatní plocha, o výměře 1346 m 2,
- p. č. 8405, ostatní plocha, o výměře 6033 m 2,
- p. č. 8408, ostatní plocha, o výměře 5681 m 2,
- p. č. 8409, ostatní plocha, o výměře 5225 m 2,
- p. č. 8415, ostatní plocha, o výměře 518 m 2,
- p. č. 8416, ostatní plocha, o výměře 5259 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;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vigantice:
- p. č. 1300/2, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice,
IČO 00304441;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Mštěnovice:
- p. č. 644/7, ostatní plocha, o výměře 3855 m 2,
zapsaného na LV č. 154 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390;
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11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou:
- p. č. 582, ostatní plocha, o výměře 3016 m 2,
- p. č. 597/1, ostatní plocha, o výměře 17010 m2,
- p. č. 596, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 586/6, ostatní plocha, o výměře 366 m 2,
- p. č. 633/2, ostatní plocha, o výměře 1876 m 2,
zapsaných na LV č. 516 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky:
- p. č. 491, ostatní plocha, o výměře 2463 m 2,
- p. č. 549/1, ostatní plocha, o výměře 8455 m 2,
- p. č. 555/6, ostatní plocha, o výměře 221 m 2,
- p. č. 555/7, ostatní plocha, o výměře114 m 2,
- p. č. 565/5, ostatní plocha, o výměře 1296 m 2,
- p. č. 565/6, ostatní plocha, o výměře 298 m 2,
- p. č. 565/7, ostatní plocha, o výměře 174 m 2,
- p. č. 565/8, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
zapsaných na LV č. 199 od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390;
13. tělesa pozemní komunikace v celkové délce 2,179 km mezi uzlovými body
2514A183.08 a 2514A190-vyřazeného úseku silnice I/35 (dočasně I/35 K), který je
tvořen původním úsekem silnice I/35 v km 291,245-292,901 původního provozního
staničení, tj. v délce 1,656 km, a navazujícím stavebním objektem SO 113
Komunikace k areálu Dezy stavby „Silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná, 3. etapa“
v délce 0,523 km včetně SO 202 Most na komunikaci k areálu Dezy přes přeložku
silnice I/35 v km 0,626, včetně součástí a příslušenství, kterým je stávající silnice
I/35 připojena na silnici III/03570 (SO 111 Souběžná silnice III. třídy Bynina-Lešná),
od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390, dle specifikace a za podmínek dle příloh č. 0463-21-P07 až č. 0463-21P10;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 1183/51, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1184/4, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1185/1, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO
00287938;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky:
- p. č. 1159/3, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 500/37, ostatní plocha, o výměře 139 m2,
- p. č. 167/3, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO
00287938;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Nětčice:
- p. č. 105/3, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 256/8, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 398/2, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,

26/44

R14/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 517/15, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 518/5, ostatní plocha, o výměře 131 m 2,
- p. č. 519/2, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 521, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČO
00287938;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od ***, za cenu ve výši 4.973 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od ***, za cenu ve výši 268 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vlachovice a k. ú. Vrbětice:
- p. č. 2757/24, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 2757/30, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
zapsaných na LV č. 768 od *** cenu ve výši 3.500 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 2104, ostatní plocha, o výměře 64 m²,
zapsaného na LV č. 173 od ***, za cenu ve výši 6.400 Kč;

pracoviště

5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky:
- p. č. 4362/9, ostatní plocha, o výměře 508 m²,
zapsaného na LV č. 1981 od ***, za cenu ve výši 50.800 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Sidonie:
a)
- p. č. 6129/15, ostatní plocha, o výměře 38 m²,
- p. č. 6129/44, ostatní plocha, o výměře 64 m²,
zapsaných na LV č. 35 od ***, za cenu ve výši 6.120 Kč;
b)
- p. č. 6129/47, ostatní plocha, o výměře 112 m²,
zapsaného na LV č. 181 od ***, za cenu ve výši 6.720 Kč;
c)
- p. č. 6129/45, ostatní plocha, o výměře 25 m²,
- p. č. 6129/46, ostatní plocha, o výměře 28 m²,
zapsaných na LV č. 82 od *** za cenu ve výši 3.180 Kč;
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d)
- p. č. 6352, ostatní plocha, o výměře 16 m²,
zapsaného na LV č. 32 od ***, za cenu ve výši 960 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 345/11, ostatní plocha, o výměře 141 m²,
zapsaného na LV č. 187 od ***, za cenu ve výši 8.460 Kč;

pracoviště

8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- podíl ve výši id. 1/6 p. č. 276/2, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- podíl ve výši id. 1/6 p. č. 755/20, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
zapsaných na LV č. 903 od ***, za cenu ve výši 2.090 Kč;

pracoviště

9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
- p. č. 3267, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
zapsaného na LV č. 653 od od HORNÍ LÁNY s. r. o., se sídlem Jungmannova
1337/28, 697 01 Kyjov, IČO 02180146, za cenu ve výši 12.400 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k.ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3502/89, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 442 od *** za cenu ve výši 500 Kč;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1835-143/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Hovězí a k.ú. Hovězí:
- p. č. 12834/2, orná půda, o výměře 324 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 12834/1,
od ***, za cenu ve výši 113.400 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v části A. a B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01
Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0600/Z20/19 ze dne 17.06.2019 - část schvaluje, bod A. 3. – 4.
- č. 0322/Z12/18 ze dne 23.04.2018 - část schvaluje, bod A. 8.
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Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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1. schválit:
a) Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020 a Zprávu o přezkoumání
hospodaření Zlínského kraje za rok 2020, dle přílohy č. 0465-21-P01;
b) Účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2020, dle příloh č.
0465-21-P02 až č. 0465-21-P04;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2020 "bez
výhrad".
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Dotace v cestovním ruchu - obec Prostřední Bečva, Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, o. p. s., Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, z. s. p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč z Fondu Zlínského kraje Obci Prostřední
Bečva, IČO 00304221, se sídlem Prostřední Bečva 272, 756 56, na realizaci
projektu "Revitalizace Pusteven 2021" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0459-21-P03,
2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě
dotace č. D/4304/2020/STR, uzavřené s Centrálou cestovního ruchu Východní
Moravy, o.p.s., IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, ve znění
přílohy č. 0459-21-P06,
3. uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
D/2324/2019/STR, uzavřené se sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, z.s.p.o., IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, ve znění
přílohy č. 0459-21-P08,
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0112/2021, dle přílohy č. 0459-21-P09.
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Poskytnutí individuálních dotací - Krajská hospodářská komora ZK, spolek
aArchitektura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R14/21

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
199.000 Kč, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, IČO 29319676, se
sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, na Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje 2021
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0460-21P03;
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2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
198.000 Kč spolku aARCHITEKTURA, spolek, IČO 22817298, se sídlem Nad
Ovčírnou II/1295, 760 01 Zlín na Zlínský architektonický manuál - Fáze A02
(Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894-2018) a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0460-21-P06.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, III závěrečná zpráva o ukončení projektu a uzavření dodatků smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R14/21

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje II, ve znění přílohy č. 0461-21-P02;
schvaluje
uzavření:
a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0484/2020/STR s Irenou Tomšejovou, trvalým pobytem ***,
767 01 Kroměříž, datum narození ***1966 a Bc. Karlem Tomšejem, trvalým
pobytem ***Soběsuky, datum narození ***1985, a to dle přílohy č. 0461-21-P04;
b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0412/2020/STR s Lubomírem Plachtovičem, trvalým pobytem
*** Jablůnka, datum narození ***
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Zdravotnictví - Ukončení úvěrových smluv dohodou s nemocnicemi
založenými ZK za účelem profinancování nákladů spojených s realizováním
akcí spolufinancovaných z prostředků EU

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R14/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
(A) dohody o ukončení smluv o úvěru s/se:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ
762 75, IČO 27661989:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 21.950.520 Kč
splatným ke dni 31.12.2024 (číslo smlouvy D/3513/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P01;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 12.342.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3514/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P02;
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2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně
365, PSČ 686 68, IČO 27660915:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 22.532.293 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3515/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P03;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 11.165.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3516/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P04;
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767
01, IČO 27660532:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 17.610.336 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3517/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P05;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 10.200.300 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3518/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P06;
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01,
IČO 26871068:
a) na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 v maximální výši 16.857.050 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3519/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P07;
b) na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 v maximální výši 8.833.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3520/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P08;
c) na profinancování dotačního titulu IROP č. 31 v maximální výši 100.000.000 Kč
splatným ke dni 31.12.2024, (číslo smlouvy D/3521/2020/ZD), dle přílohy č. 045121-P09.
(B) rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2021, dle přílohy č. 0451-21-P10.

32

Zdravotnictví - Dotace na výplatu náhrad studentům v souvislosti s
mimořádnou situací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R14/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0107/2021, dle přílohy č. 0450-21-P01;
bere na vědomí
1) žádost o poskytnutí mimořádné dotace v souladu s Usnesením vlády České
republiky ze dne 5. března 2021 č.248 k zajištění akutní lůžkové péče po dobu
trvání nouzového stavu - studenti a žáci, dle přílohy č. 0450-21-P02;
2) poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví v roce 2021 na
peněžní náhrady za nařízenou pracovní povinnost studentům a žákům na základě
krizového opatření vydaného usnesením vlády č. 248/2021, dle přílohy č. 0450-21P03.
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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.

33

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R14/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0103/2021, dle přílohy č. 0452-21-P01;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 ve
výši 1.035.190 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0452-21-P03.

34

Program MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu schválení programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R14/21

schvaluje
Program MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu, dle přílohy č.
0446-21-P01, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0446-21-P02.

35

Rámcová smlouva se společností T-Mobile Czech Republic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R14/21

schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy T-mobile BENEFIT se společností T-Mobile Czech
Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, dle
příloh č. 0447-21-P01 až č. 0447-21-P04.

36

Uzavření smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R14/21

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce tabletu s ***, dle přílohy č. 0449-21-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.

37

Čiperova vila

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R14/21

bere na vědomí
prezentaci námětu "Zadání pro projektovou dokumentaci Čiperovy vily" dle přílohy
č. 0425-21-P01;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce "Rekonstrukce Čiperovy vily" v rozsahu
studie podle prezentace námětu "Zadání pro projektovou dokumentaci Čiperovy
vily" dle přílohy č. 0425-21-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zahájit projektovou přípravu akce "Rekonstrukce
Čiperovy vily" v rozsahu studie v souladu s prezentací námětu "Zadání pro
projektovou dokumentaci Čiperovy vily" dle přílohy č. 0425-21-P01 do 30. července
2021;
2. vedoucímu Odboru investic ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče
připravit prezentaci zpracované studie a seznámit Radu Zlínského kraje s
navrženým rozsahem řešení.

38

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R14/21

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
KULTURA ve výši 150.000 Kč společnosti bodhi.style s. r. o., IČO 05526469, se
sídlem Luční 349, Plasy 331 01, na realizaci unikátní výstavy k Expedici Z101 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0426-21P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0111/2021 dle přílohy č. 0426-21-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 3.000.000 Kč, společnosti
FILMFEST, s. r. o., IČO 26273365, se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na
realizaci 61. ročníku Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a
mládež v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0426-21-P04.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - Výzva k předkládání nominací na ocenění PRO AMICIS MUSAE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R14/21

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na ocenění za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ 2021, dle přílohy č. 0429-21P01;
jmenuje
hodnoticí Komisi pro posouzení návrhů k udělení ocenění „PRO AMICIS MUSAE“
ve složení: předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová PhD., členové - Jiří Knotek,
Jaroslav Holík, Mgr. Miroslav Kašný, Radomil Kop, Radim Krsička, Ing. Pavel
Maňásek, Petr Matoušek, MBA, PhDr. Mgr. Irena Ondrová, Rudolf Seifert.

40

Kultura - operační program Interreg

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R14/21

schvaluje
1. projektové rámce projektů:
a) s názvem "Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní
památky", předkladatele Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace,
Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0428-21P02;
b) s názvem "Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v
oblasti vzdělávání", předkladatele Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace, Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č.
0428-21-P03;
2. změnu Projektového rámce č. 1 projektu "Venkovní geologická expozice –
jesenické krystalinikum" Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace,
Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0428-21P05;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00098639, dle přílohy č. 0428-21-P07;
4. poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2021 z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 171.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, na přípravu a realizaci
projektu "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Venkovní geologická expozice –
jesenické krystalinikum" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0428-21-P06;
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R14/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
a) řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dopracovat projekt s názvem "Společná
výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky" v souladu s
Projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku (projektové žádosti) z Fondu malých projektů Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném
výzvou 8/FMP/6c, dle přílohy č. 0428-21-P02;
b) řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dopracovat projekt s názvem "Zvyšování
dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání" v souladu s
Projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku (projektové žádosti) z Fondu malých projektů Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném
výzvou 8/FMP/11b, dle přílohy č. 0428-21-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení:
a) Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (projektové žádosti) za účelem
realizace malého projektu s názvem "Společná výstavní expozice a zlepšení
technického stavu kulturní památky", předkladatele Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 00098639,
dle přílohy č. 0428-21-P02;
b) Žádosti o nenávratný finanční příspěvek (projektové žádosti) za účelem
realizace malého projektu s názvem "Zvyšování dovedností hvězdáren na
slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání", předkladatele Hvězdárna Valašské
Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO
00098639, dle přílohy č. 0428-21-P03;
2. zajištění:
a) realizace malého projektu s názvem "Společná výstavní expozice a zlepšení
technického stavu kulturní památky" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci Fond malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 8/FMP/6c );
b) realizace malého projektu s názvem "Zvyšování dovedností hvězdáren na
slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání" v souladu s podmínkami poskytnutí
pomoci - Fond malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 8/FMP/11b
);
3. zajištění finančních prostředků:
a) na předfinancování a spolufinancování realizace malého projektu s názvem
"Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky" ve
výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného
finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem "Společná výstavní
expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky" je 972.602 Kč, z toho
částka určená na spolufinancování malého projektu je 190.695 Kč;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) na předfinancování a spolufinancování realizace malého projektu s názvem
"Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání"
ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného
finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem "Zvyšování dovedností
hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání" je 664.400 Kč, z toho
částka určená na spolufinancování malého projektu je 144.080 Kč;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, k posílení zdrojů fondu investic ve
výši 116.000 Kč, dle přílohy dle přílohy č. 0428-21-P08.

41

Školství - dotační projekty - dodatky investiční záměrů, financování v roce
2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R14/21

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1700/150/10/20-01/05/21 na realizaci akce
"Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – dodávka strojů a zařízení",
pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, se
sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 043121-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1704/150/10/20-01/05/21 na realizaci akce
"SPŠP – COP Zlín – nákup strojů a zařízení", pro příspěvkovou organizaci Střední
průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0431-21-P03;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1694/150/10/20-01/05/21 na realizaci akce
"Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž – dodávka strojů a
zařízení", pro příspěvkovou organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945,
dle přílohy č. 0431-21-P04;
d) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1701/150/10/20-01/05/21 na realizaci akce
"SPŠS Vsetín – nákup CNC obráběcího centra a 3D tiskárny včetně příslušenství",
pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem
Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 0431-21-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0102/2021, dle přílohy č. 0431-21-P06;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, ul. Františka
Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, dle přílohy č. 0431-21-P07;
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R14/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. snížení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, o
580.754 Kč, z původní celkové částky 5.396.700 Kč nově, na celkovou částku
4.815.946 Kč, na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola
Kroměříž, F. Vančury – Rekonstrukce budov B a C ", dle přílohy č. 0431-21-P08;
5. zvýšení poskytnutého účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, o
581.000 Kč, z původní celkové částky 134.000 Kč nově, na celkovou částku
715.000 Kč, na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola
Kroměříž, F. Vančury – Rekonstrukce budov B a C ", dle přílohy č. 0431-21-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/0218/2021/PŘ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o
246 Kč, z původní celkové výše 16.548.000 Kč na celkovou částku 16.547.754 Kč
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928,
na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
- Rekonstrukce budov B a C“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0431-21-P10.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R14/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0105/2021, dle přílohy č. 0430-21-P01.

43

Školství – vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R14/21

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, a to telefonní ústředna Alcatel PCX, inventární číslo
022/04034, pořizovací cena 838.742 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2005,
a to formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0432-21-P02;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín,
IČO 00545121, dle přílohy č. 0432-21-P03;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0432-21-P04;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0432-21-P05.
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Správa majetku - hraniční přechody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R14/21

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu (areál hraničního přechodu Střelná) mezi Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a obcí Střelná, Střelná
38, 756 12 Horní Lideč, IČO 00304310, na dobu určitou od 01.07.2021 do
30.06.2022, dle přílohy č. 0435-21-P01.

45

Správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R14/21

schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavebního záměru mezi Zlínským
krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, a společností EG.D., a.
s., IĆO 28085400, Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, dle přílohy č. 043621-P01,
souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Domov na Dubíčku,
příspěvková organizace, IČO 70850968, Hrobice 136, PSČ 763 15 Hrobice, a
nájemcem Annou Smetanovou, ***, 763 15 Hrobice, dle přílohy č. 0436-21-P02;
b) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Hvězdárnou
Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČO 00098639, Vsetínská 941/78, 757
01 Valašské Meziříčí, a Českým hydrometeorologickým ústavem, IČO 00020699,
Na Šabatce 2050/17, Komořany, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 0436-21-P03.
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R14/21
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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Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R14/21

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.02.2021 č. 0095/R05/21 - část
„schvaluje“, bod 2., kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí účelového
příspěvku na provoz ve výši 150.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021
příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště,
Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, na zpracování
projektové dokumentace akce "SUPŠ Uherské Hradiště – sanace trhlin a oprava
částí střešních konstrukcí objektu Všehrdova", dle přílohy č. 0101-21-P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1756/150/05/21
akce "SUPŠ Uherské Hradiště - sanace trhlin a rekonstrukce částí střešních
konstrukcí objektu Všehrdova", dle přílohy č. 0438-21-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1715/150/01/21 na akci "DD Zlín - Opravy omítek a hydroizolace teras", dle přílohy
č. 0438-21-P03;
3. změnu č.1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0438-21-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.198.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, na
akci "SUPŠ Uherské Hradiště - sanace trhlin a rekonstrukce částí střešních
konstrukcí objektu Všehrdova", dle přílohy č. 0438-21-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0108/2021, dle přílohy č. 0438-21-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SUPŠ
Uherské Hradiště – sanace trhlin a rekonstrukce částí střešních konstrukcí objektu
Všehrdova" příspěvkovou organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749.
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R14/21
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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Zdravotnictví - KM nemocnice - změna č. 2 plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R14/21

vyjadřuje souhlas
se změnou č. 2 plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO
27660532, dle přílohy č. 0439-21-P02;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1755/170/04/21 „Kroměřížská nemocnice a.s.- modernizace
rozvaděče RM01.1. na odd. ARO", dle přílohy č. 0439-21-P04;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. modernizace rozvaděče RM01.1. na odd. ARO " mezi Zlínským krajem a
Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO
27660532, dle přílohy č. 0439-21-P05;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0106/2021, dle přílohy č. 0439-21-P06.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu 14
- dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R14/21

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14" s dodavatelem "Společnost UHN G+Z", kterou tvoří: GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U
Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 28169522, a Zlínstav a. s., se sídlem
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669, dle přílohy č. 0440-21-P01,
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace a
výkonu autorského dozoru na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14" s dodavatelem - G G ARCHICO a. s., se sídlem Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46994432, dle přílohy č. 0440-21P02;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace a
výkonu autorského dozoru na akci "Změna stavby - Uherskohradišťská nemocnice
a. s. – Rekonstrukce objektu 14" s dodavatelem - G G ARCHICO a. s., se sídlem
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46994432, dle přílohy č.
0440-21-P03;
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R14/21
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
odborné posouzení stavu plochých střech objektu 14 v Uherskohradišťské
nemocnici a. s., dle přílohy č. 0440-21-P04.
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Kultura - investiční akce, závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R14/21

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
dle přílohy č. 0433-21-P01:
a) “14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část",
b) "Muzeum regionu Valašsko Vsetín – Zámek Lešná – obnova zámeckého parku";
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2021:
a) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0433-21-P02;
b) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 0433-21-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 150.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 příspěvkové organizaci 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova
systému MaR B 14 a 15 – 2. část“, dle přílohy č. 0433-21-P04;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 200.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, p.
o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce „Muzeum
regionu Valašsko Vsetín – Zámek Lešná – obnova zámeckého parku“, dle přílohy
0433-21-P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0110/2021, dle přílohy č. 0433-21-P07;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace příspěvkovou organizaci 14|15 BAŤŮV
INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci „14|15 BAŤŮV
INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část“;
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním předprojektové a projektové dokumentace, příspěvkovou organizaci
Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574,
na akci „Muzeum regionu Valašsko Vsetín – Zámek Lešná – obnova zámeckého
parku“;
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R14/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akcí:
a) "14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část",
příspěvkové organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 72563346,
b) "Muzeum regionu Valašsko Vsetín – Zámek Lešná – obnova zámeckého parku",
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574;
bere na vědomí
1. závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) 14|15 BAŤŮV INSTITUT – oprava střechy 15. budovy", dle přílohy č. 0433-21P08;
b) 14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova kamerového systému", dle přílohy č. 043321-P09;
2. prezentaci námětu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15
- 2. část" dle přílohy č. 0433-21-P11;
3. dokument ekonomického posouzení přínosů realizace námětu "14|15 BAŤŮV
INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část" dle přílohy č. 0433-21-P12;
4. prezentaci námětu "Muzeum regionu Valašsko Vsetín – Zámek Lešná – obnova
zámeckého parku" dle přílohy č. 0433-21-P13.
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Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2021 - změna plánu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R14/21

schvaluje
změnu Plánu kontrol příspěvkových organizací kraje pro rok 2021, dle přílohy č.
0455-21-P01.
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Digitální techniká mapa - smlouva o zajištění činnosti editora údajů s ŘSD a
SŽ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R14/21

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění činnosti editora údajů s organizací Správa železnic,
státní organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO 70994234, a organizací Ředitelství silnic a dálnic se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 6599339, dle přílohy č. 0453-21-P02.
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R14/21
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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Směrnice SM/82/03/21 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R14/21

schvaluje
směrnici SM/82/03/21 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů, dle přílohy
č. 0456-21-P01.

53

Smlouvy o užívání vozidel

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R14/21

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k
výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem
a:
1) Bc. Hanou Ančincovou, statutární náměstkyní hejtmana Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Octavia, VIN TMBAJ7NX0MY130433, dle přílohy č.
0457-21-P01;
2) Ing. Radkem Doleželem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému
vozidlu Škoda Karoq, VIN TMBLJ7NU7M5040132, dle přílohy č. 0457-21-P02;
3) Lubomírem Traubem, MSc., náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Karoq, VIN TMBLJ7NU3M5033517, dle přílohy č.
0457-21-P03;
4) Ing. Jiřím Jarošem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Karoq, VIN TMBLJ7NU5M5039478, dle přílohy č. 0457-21-P04;
5) Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou, Ph.D., členkou Rady Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Karoq, VIN TMBLJ7NU9M5036924, dle přílohy č.
0457-21-P05;
6) MUDr. Olgou Sehnalovou MBA, náměstkyní hejtmana Zlínského kraje, k
motorovému vozidlu Škoda Octavia, VIN TMBAR7NE9K0187023, dle přílohy č.
0457-21-P06.
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SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R14/21

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na akci „SPZ Holešov – stavba 10: technická a dopravní infrastruktura
uvnitř PZ“, mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova
167, 760 01 Zlín, IČO 01643541, dle přílohy č. 0437-21-P02;
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R14/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

odvolává
plnou moc udělenou dne 26.08.2014 společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.
s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO 01643541, schválenou usnesením
Rady Zlínského kraje č. 0607/R16/14;
zmocňuje
společnost CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01
Zlín, IČO 01643541, k provedení úkonů a činností při vykonávání inženýrské
činnosti při projektové přípravě akce Stavba 10: technická a dopravní infrastruktura
uvnitř PZ, dle přílohy č. 0437-21-P05.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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