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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 23.08.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R21/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0639-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0038/R03/21 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru projektového řízení ve spolupráci s vedoucími Odboru investic a Odboru
kanceláře ředitele zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č.
SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci „Přípolož
chráničky optického kabelu Otrokovice - Vizovice“ v termínu do 31.07.2021.“ - na
termín plnění 20.12.2021;
2. usnesení č. 0408/R14/21 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 04.10.2021;
ukládá
1) řediteli krajského úřadu zajistit zpracování matrice ideálního postupu akce
rekonstrukce Čiperovy vily - časový a věcný harmonogram projektu vč. průběžného
informování Rady Zlínského kraje a koordinace odborů investic, projektového
řízení a předložení do IROP, tak aby nebylo ohroženo podání žádosti o dotaci;
2) řediteli krajského úřadu předkládat průběžně Radě Zlínského kraje, u všech
větších akcí, informace o přípravách, vč. podrobných harmonogramů a
odpovědnosti.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R21/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje nad:
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1) 50. ročníkem Barum Czech Rally Zlín, pořádaným společností Rallye Zlín, spol.
s r. o., se sídlem Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO 46965564;
2) republikovým finále 30. ročníku Dětské Porty pořádaným pobočným spolkem
Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, se sídlem Riegrovo
náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž, IČO 70435545;
3) festivalem "Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2021" pořádaným
spolkem ORBI PONTES z. s., se sídlem Brichtova 819/8, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, IČO 22611100;
4) akcí k 77. výročí vypálení obce Prlov pořádanou obcí Prlov, se sídlem č.p. 141,
756 11 Prlov, IČO 00304212;
5) slavnostní školní akademií a 11. ročníkem celostátního semináře Perspektivy
ekonomiky 2021 pořádanými Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474;
6) soutěží EY Podnikatel roku Zlínského kraje 2021 pořádanou společností Ernst &
Young, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO
26705338;
7) 25. ročníkem česko-slovenského divadelního festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem třída
Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, IČO 00094838;
b) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad akcí ETA
Kávafest, Den kávy Zlín pořádanou společností Dachmedia s. r. o., se sídlem
Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín, IČO 07832249;
c) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, členy Rady Zlínského kraje, nad výstavou
Rozum versus cit 2 - Zlínský průmyslový design 1959-1992 pořádanou Krajskou
galerií výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889.

3

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Vlachovice - Vrbětice smlouva s Vojenským technickým ústavem, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za
poskytnutí věcné a osobní pomoci v letech 2014-2016 mezi Zlínským krajem a
Vojenským technickým ústavem, s. p., IČO 24272523, se sídlem Mladoboleslavská
944, Praha 9 - Kbely, dle přílohy č. 0688-21-P02.

4

Dodatky ke smlouvám s obcemi a s okresními sdruženími hasičů v
souvislosti s pandemií COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace obcím:
1. č. D/0599/2021/KH ze dne 19.07.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Bohuslavice u Zlína, IČO 00283789, dle přílohy č. 0687-21-P01,
2. č. D/0600/2021/KH ze den 05.05.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Branky, IČO 00303712, dle přílohy č. 0687-21-P02,
3. č. D/0603/2021/KH ze dne 05.05.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Lubná, IČO 00287458, dle přílohy č. 0687-21-P03,
4. č. D/0605/2021/KH ze dne 08.07.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a
městem Valašské Klobouky, IČO 00284611, dle přílohy č. 0687-21-P04,
5. č. D/0606/2021/KH ze dne 30.06.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Veletiny, IČO 00542385, dle přílohy č. 0687-21-P05;
b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pobočným spolkům:
1. č. D/0107/2021/KH ze dne 03.03.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a SH
ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, IČO 63414333, se sídlem Hanácké
náměstí 463, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0687-21-P06,
2. č. D/0108/2021/KH ze dne 03.03.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a SH
ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště, IČO 65325591, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0687-21-P07,
3. č. D/0109/2021/KH ze dne 03.03.2021 uzavřené mezi Zlínským krajem a SH
ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín, IČO 65792025, se sídlem Přílucká 213, 760
01 Zlín, dle přílohy č. 0687-21-P08.

5

Odbor KH - Fond Zlínského kraje - dotace obci Návojná - technické
zhodnocení cisternové automobilové stříkačky a dotace Sdružení a přátel
školy SŠIEŘ Rožnov, z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové programy a krizové řízení ve výši
250.000 Kč obci Návojná, se sídlem Návojná 101, PSČ 763 32, IČO 00226220, na
technické zhodnocení hasičského vozidla - cisternová automobilová stříkačka CAS
32 na podvozku T 138 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0689-21-P02;
schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč, současně však maximálně 36 % celkových způsobilých výdajů, Sdružení
rodičů a přátel školy SŠIEŘ Rožnov, z.s., se sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 02463423, na oslavy 70. výročí založení Střední školy
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0689-21-P04.
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6

Smlouva o spolupráci se společností NET4Gas, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R21/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností NET4GAS,
s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČO
27260364, uvedené v příloze č. 0690-21-P01.

7

Změna ve složení výboru Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zvolit Mgr.
Romana Hozu do funkce člena Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva
Zlínského kraje s účinností ke dni 14.09.2021.

8

Sociální služby - individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R21/21

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI organizaci Centrum pro rodinu Zlín z. s., IČO 48473936, se
sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, ve výši 75.000 Kč na projekt Nízkoprahové
středisko Family Point a Senior Point Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0647-21-P02.

9

Finanční podpora z rozpočtu ZK k dofinancování SSL na území ZK 2021,
Dodatek k Pověření, Veřejnoprávní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R21/21

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0156/2021, dle přílohy č. 0642-21-P02;
2. Dodatek č. 3 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0642-21-P03;

4/65

R21/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2021, dle přílohy č. 0642-21-P04;
4. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb pro rok 2021, dle přílohy č. 0642-21-P05;
5. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:







Astras, o. p. s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana,
Praha,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno,

a to dle příloh č. 0642-21-P04 a č. 0642-21-P06;
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,
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. 0642-21-P05, č. 0642-21-P06 a č. 0642-21-P07;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
7. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:



































HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
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,
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČO 25300083, Mostní 4058, Zlín,
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 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,
Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 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,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod
Radhoštěm,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Komenského 39, Chropyně,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice
6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
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. 0642-21-P04 a č. 0642-21-P06;
8. 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 číslo: D/1897/2021/SOC mezi Zlínským
krajem a "HVĚZDOU z. ú.", IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
dle přílohy č. 0642-21-P08;
9. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území
Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/1898/2021/SOC mezi Zlínským krajem a
"HVĚZDOU z. ú.", IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín, dle
přílohy č. 0642-21-P09;
10. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2021 níže
uvedeným subjektům a sociálním službám z důvodu nesplnění kritéria pro
stanovení finanční podpory dle článku VIII. odst. 2. Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2021:
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ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín - osobní asistence
(identifikátor 4200668),
AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín - terénní programy
(identifikátor 9914652),
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428, Hošťálková - odlehčovací
služby (identifikátor 7875047),
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov - domovy se zvláštním režimem (identifikátor 5437570),
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany - domovy
pro seniory (identifikátor 5508286),
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž - azylové domy
(identifikátor 6048242)
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín - pečovatelská
služba (identifikátor 4540308), osobní asistence (identifikátor 6560768)
Iskérka o. p. s., IČO 28647912, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm sociální rehabilitace (identifikátor 9262988)
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha - chráněné
bydlení (identifikátor 1179545)
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště Azylové domy (identifikátor 3073634),
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž - Domovy se zvláštním režimem
(identifikátor 8827041),
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365,
Uherské Hradiště - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče (identifikátor 1561636).

10

6. aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2021 a 1. aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) 6. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2021 dle příloh č. 0640-21-P02 a č. 0640-21-P03;
2) 1. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2022 dle příloh č. 0640-21-P04 až č. 0640-21-P05;
schvaluje
zrušení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 13.09.2021
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro
poskytovatele sociální služby Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Sociálně
terapeutické dílny, ID 6420497, dle přílohy č. 0640-21-P12.
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11

Sociální služby - aktualizace transformačního plánu služby - domova pro
osoby se zdravotním postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R21/21

schvaluje
aktualizaci č. 4 transformačního plánu sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 9147782, poskytované v organizační jednotce
Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, začleněné do příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 064621-P03.

12

Sociální služby - sloučení dvou příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkových organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták (přejímající
příspěvková organizace) a Domov na Dubíčku, IČO 70850968, se sídlem Hrobice
136, 763 15 Slušovice (zanikající příspěvková organizace), s účinností od
01.01.2022 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci;
2. dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením, IČO 70850917, dle přílohy č. 0649-21-P02;
schvaluje
za podmínky, že nejpozději do 30.09.2021 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí
sloučení příspěvkových organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták (přejímající
příspěvková organizace) a Domov na Dubíčku, IČO 70850968, se sídlem Hrobice
136, 763 15 Slušovice (zanikající příspěvková organizace), s účinností od
01.01.2022 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové
organizace na přejímající organizaci; a dodatek č. 8 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČO
70850917, dle přílohy č. 0649-21-P02:
1. zrušení sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením
(identifikátor 3277845) poskytované v Domově na Dubíčku, příspěvková
organizace, IČO 70850968, k 31.12.2021;
2. zřízení sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, jejímž
poskytovatelem jsou Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace, IČO 70850917, se sídlem 763 16 Fryšták, Na Hrádku
100, poskytované na adrese: Hrobice 136, 763 15 Slušovice, s účinností od
01.01.2022.
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13

Sociální služby - sloučení stávajících kapacit služeb chráněné bydlení - SSL
UH, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R21/21

schvaluje
I. sloučení kapacit 3 samostatně registrovaných služeb chráněné bydlení
poskytovaných v rámci organizační jednotky Centrum bydlení pro osoby se
zdravotním postižením Uherský Brod, začleněné do příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to:
1. chráněné bydlení poskytované v Uherském Brodě, identifikátor 2994394,
2. chráněné bydlení poskytované v Luhačovicích, identifikátor 8635589,
3. chráněné bydlení poskytované ve Slavičíně, identifikátor 5058509,
pod jeden identifikátor - 2994394, s celkovou kapacitou služby chráněné bydlení
40 lůžek, při zachování lůžkových kapacit služby v jednotlivých místech
poskytování, tj.:
- 8 lůžek v Uherském Brodě, Antonína Dvořáka 1248,
- 4 lůžka v Uherském Brodě, Na Dlouhých 1205,
- 8 lůžek v Uherském Brodě, Slovácké náměstí 2034,
- 11 lůžek v Luhačovicích, Mlýnská 560,
- 9 lůžek ve Slavičíně, Školní 276;
II. sloučení kapacit 3 samostatně registrovaných služeb chráněné bydlení
poskytovaných v rámci organizační jednotky Komunitní služby pro osoby se
zdravotním postižením, začleněné do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to:
1. chráněné bydlení poskytované v Uherském Hradišti, identifikátor 6798398,
2. chráněné bydlení poskytované ve Starém Městě Velehradská, identifikátor
3324558,
3. chráněné bydlen poskytované v Uherském Hradišti - Jarošově, identifikátor
3594232,
pod jeden identifikátor - 6798398, s celkovou kapacitou služby chráněné bydlení
44 lůžek, při zachování lůžkových kapacit služby v jednotlivých místech
poskytování, tj.:
- 21 lůžek v Uherském Hradišti, Rostislavova 686 a 671,
- 12 lůžek ve Starém Městě, Velehradská 2196 a 2197,
- 11 lůžek v Uherském Hradišti – Jarošově, U Cihelny 259;
III. sloučení kapacit 4 samostatně registrovaných služeb chráněné bydlení
poskytovaných v rámci organizační jednotky Centrum bydlení pro osoby se
zdravotním postižením Uherské Hradiště, začleněné do příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to:
1. chráněné bydlení poskytované v Kunovicích, identifikátor 1023835,
2. chráněné bydlení poskytované ve Starém Městě, Tyršova, identifikátor 6057420,
3. chráněné bydlení poskytované v Boršicích, identifikátor 9783056,
4. chráněné bydlení poskytované v Nedakonicích, identifikátor 1217887,
pod jeden identifikátor - 6057420, s celkovou kapacitou služby chráněné bydlení
32 lůžek, při zachování lůžkových kapacit služby v jednotlivých místech
poskytování, tj.:
- 6 lůžek v Kunovicích, Lidická 1502,
- 8 lůžek ve Starém Městě, Tyršova 1626,
- 6 lůžek v Boršicích, č. p.176,
- 7 lůžek v Nedakonicích, č. p. 589 a 590,
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- 5 lůžek v Nedakonicích, č. p. 600 a 601;
a to ke dni 01.01.2022.

14

Sociální služby - prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R21/21

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096, vůči matce uživatele sociálních služeb paní ***, v celkové výši 134.101
Kč.

15

Vyhodnocení nabídek využití objektu Velehrad-Salašská

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R21/21

bere na vědomí
informace o postupu při zjišťování zájmu o využití objektu Velehrad-Salašská a o
obsahu obdržených nabídek od zájemců, dle příloh č. 0653-21-P01 až č. 0653-21P05;
souhlasí
s dalším postupem jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, navrženým
Odborem sociálních věcí, dle přílohy č. 0653-21-P01.

16

Vyhodnocení anket Zlínského kraje v oblasti sociální pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R21/21

bere na vědomí
1. seznamy kandidátů navržených v anketách Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2021 a Ocenění pečujících osob Zlínského kraje kategorie Pěstoun pro rok 2021, uvedené v přílohách č. 0652-21-P02 a č. 0652-21P03;
2. zápisy z jednání komisí pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2021 a Ocenění pečujících osob
Zlínského kraje - kategorie Pěstoun pro rok 2021, uvedené v přílohách č. 0652-21P04 a č. 0652-21-P05;
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schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2021 a vybrané pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb k Mimořádnému ocenění, dle přílohy č. 0652-21P06;
2. vybrané kandidáty k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje - kategorie
Pěstoun pro rok 2021, dle přílohy č. 0652-21-P07;
3. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 pěti
pracovníkům po 15.000 Kč vybraných k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2021, uvedených v příloze č. 0652-21-P08;
4. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 po 15.000 Kč
osobám vybraným k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje - kategorie Pěstoun
pro rok 2021 uvedených v příloze č. 0652-21-P09.

17

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R21/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0152/2021, dle přílohy č. 0641-21-P01.

18

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 97 až č. 99

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 97 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obce Hostějov, dle přílohy č. 0643-21-P02;
2. změnu č. 98 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obcí Drnovice, Loučka, Tichov, Újezd a Vysoké Pole, dle přílohy č.
0643-21-P03;
3. změnu č. 99 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace místní části Karlovice obce Kostelec u Holešova, dle přílohy č. 0643-21P04.
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19

Pracovní skupina pro Havarijní účet - změna členky pracovní skupiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R21/21

odvolává
Ing. Alenu Miklovou z pozice členky pracovní skupiny pro posuzování žádostí o
poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod
Zlínského kraje, která byla jmenována usnesením Rady Zlínského kraje č.
0007/R02/21 ze dne 11.01.2021;
jmenuje
Ing. Janu Káčerovou členkou pracovní skupiny pro posuzování žádostí o
poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod
Zlínského kraje.

20

RP01-21 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP01-21
Podpora vodohospodářské infrastruktury subjektům v členění dle přílohy č. 064521-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru
smlouvy uvedeného v přílohách č. 0645-21-P03 a č. 0645-21-P04 a v souladu s
přílohou č. 0645-21-P01;
2. neposkytnutí investičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP01-21
Podpora vodohospodářské infrastruktury subjektům v členění dle přílohy č. 064521-P05 v souladu s přílohou č. 0645-21-P01.

21

Sociální služby - změna závazných ukazatelů rozpočtu p. o., změna plánů
tvorby a použití fondu investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R21/21

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 2.000.000 Kč u příspěvkové
organizace Centrum ÁČKO, IČO 00851710, dle přílohy č. 0651-21-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Burešov, IČO 70851042, dle přílohy č. 0651-21P04;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy č. 0651-21P05.
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22

Doprava - Generel dopravy Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R21/21

schvaluje
Generel dopravy Zlínského kraje dle příloh č. 0654-21-P01 až č. 0654-21-P05.

23

Doprava - Nové znění dodatku smlouvy č. 132/2021/1 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A) zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21.06.2021 č.
0139/Z05/21, kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření dodatku
smlouvy č. 132S/2021, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021;
B) schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 132S/2021/1, o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, jehož
předmětem je navýšení finančních prostředků o 18.000.000 Kč na financování
silnic II. a III. tř., mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190
00 Praha 9, IČO 70856508, Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Ředitelství
silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, jako
příjemcem, dle přílohy č. 0655-21-P01.

24

Doprava - Pověření ŘSZK k uzavření dodatku smlouvy se Státním fondem
dopravní infrastruktury - poskytnutí finančních prostředků v roce 2021
(mosty)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R21/21

schvaluje
A) pověření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K
majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860 (dále ŘSZK), k uzavření dodatku
smlouvy č. 132S/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (dále SFDI) na rok 2021, aby na základě této smlouvy
ve znění dodatku byla příjemcem finančních prostředků poskytnutých ze SFDI,
určených k financování oprav, rekonstrukce a modernizace mostů na silnicích II. a
III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy 0656-21-P02;
B) prohlášení Zlínského kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s
ostatními akcemi na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0656-21-P03.
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Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2021/DOP na
stavební a strojní investice - změna č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R21/21

schvaluje
rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2021/DOP na stavební a
strojní investice - změna č. 2, dle příloh č. 0657-21-P01a a č. 0657-21-P01b.

27

Projekty EHP a Norské fondy - prodloužení termínu realizace projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R21/21

schvaluje
1. změnu č. 2 Projektového rámce projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
dopravy a dopravních inovací", dle přílohy č. 0660-21-P01;
2. změnu č. 3 Projektového rámce projektu "Paměťové instituce – s minulostí do
budoucnosti", dle přílohy č. 0660-21-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0148/2021, dle přílohy č. 0660-21-P05;
souhlasí
1. se změnou podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení realizace
projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací", vydanou
poskytovatelem dotace Ministerstvem financí, dle přílohy č. 0660-21-P03;
2. se změnou podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení realizace
projektu "Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti", vydanou
poskytovatelem dotace Ministerstvem financí, dle přílohy č. 0660-21-P04.

28

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R21/21

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 20.000.000 Kč na celkovou výši
434.500.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0659-21-P01.
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Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R21/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0149/2021, dle přílohy č. 0720-21-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2021, dle
přílohy č. 0720-21-P03.

31

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky –
Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO
70890013, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 3119/5, p. č. 3119/1 a p.
č. 3119/4 v k. ú. Prostřední Bečva, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označené jako silnice č. II/481) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 481-001), včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 3119/5, p. č. 3119/1 a p. č. 3119/4 v k.
ú. Prostřední Bečva, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně
jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní ev. č. 481-001), včetně opevnění
koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu jejíž výše bude
stanovená v souladu s cenovým předpisem budoucího povinného, který určuje
cenu za 1 m2, výše náhrady za služebnost bude tedy stanovena jako násobek
ceny za 1 m 2 dle cenového předpisu budoucího povinného, platného pro
kalendářní rok, v němž bude smlouva uzavírána, a rozsahu služebnosti dle
geometrického plánu, včetně příslušného ochranného pásma, minimálně však
5.000 Kč + DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1781 v k. ú. Velké Karlovice, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/481) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
silničního propustku, na služebném pozemku p. č. 1781 v k. ú. Velké Karlovice, v
rozsahu stanoveném geometrickým plán č. 2947-7506/2018,
- 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 440 Kč;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebných pozemků p. č. 1364/11, p. č. 1364/61 v k. ú. Jablůnka, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- zřízení, provozování, udržování a rekonstrukce panující stavby liniového zařízení
"SO 323 Odvodnění silnice III. třídy Ratiboř - Jablůnka", včetně jejích součástí a
příslušenství, včetně ochranného pásma podle příslušných předpisů na služebných
pozemcích a dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na
služebné pozemky v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který
bude vypracován po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN,
- na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši, která bude sjednána pro
každý z pozemků zatížených služebností v souladu s § 3b odst. 5 zákona č.
416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že veškeré náklady včetně
jednorázové náhrady uhradí investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390;
4. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1364/22 v k. ú. Jablůnka, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- zřízení, provozování, udržování a rekonstrukce panující stavby liniového zařízení
"SO 323 Odvodnění silnice III. třídy Ratiboř - Jablůnka", včetně jejích součástí a
příslušenství, včetně ochranného pásma podle příslušných předpisů na služebném
pozemku a dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který
bude vypracován po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN,
- na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši, která bude sjednána pro
každý z pozemků zatížených služebností v souladu s § 3b odst. 5 zákona č.
416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že veškeré náklady včetně
jednorázové náhrady uhradí investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390;
5. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 8338 v k. ú. Jablůnka, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- zřízení, provozování, udržování a rekonstrukce panující stavby liniového zařízení
"SO 323 Odvodnění silnice III. třídy Ratiboř - Jablůnka", včetně jejích součástí a
příslušenství, včetně ochranného pásma podle příslušných předpisů na služebném
pozemku a dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který
bude vypracován po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN,
- na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši, která bude sjednána pro
každý z pozemků zatížených služebností v souladu s § 3b odst. 5 zákona č.
416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že veškeré náklady včetně
jednorázové náhrady uhradí investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390;
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6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO 65993390, a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 8334/65, p.
č. 8334/66, p. č. 1380/4, p. č. 1364/64, p. č. 1364/62, p. č. 1364/75 v k. ú.
Jablůnka, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- zřízení, provozování, udržování a rekonstrukce panující stavby liniového zařízení
"SO 323 Odvodnění silnice III. třídy Ratiboř - Jablůnka", včetně jejích součástí a
příslušenství, včetně ochranného pásma podle příslušných předpisů na služebných
pozemcích a dále v právu oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na
služebné pozemky v potřebném rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu, který
bude vypracován po kolaudaci stavby v šíři dle ČSN,
- na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě 1. až 6.
tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje;
III. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 09.09.2019, č.
0638/Z21/19, část schvaluje bod č. 1;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 348/1, ostatní plocha, v k. ú. Újezdec u Luhačovic, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 974-156/2021,
- 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 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 4558/1, ostatní plocha, v k. ú. Vlčnov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1793-120/2021,
- 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;
3. 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. 1852/1, ostatní plocha, v k. ú. Kašava, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1216-1055/2020,
- 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 1.800 Kč + DPH;
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4. 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. 983/3, ostatní plocha, v k. ú. Hvozdná, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1306-122/2021,
- 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;
5. 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. 440/1, ostatní plocha, v k. ú. Koryčany, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2524-20068/2021,
- 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;
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. 979/1, ostatní plocha, v k. ú. Nová Dědina, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 508-95/2020,
- 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 1.000 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. 1188/1, ostatní plocha, v k. ú. Skržice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 126-86/2021,
- 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 2.600 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 VN,
telekomunikační síť a uzemnění, vše v pozemku p. č. 1922, ostatní plocha, v k. ú.
Kvasice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1282829/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel VN, telekomunikační
síť a uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 505/1, p. č. 505/2, p. č. 506/1, p. č. 506/2, p. č. 523/1, vše ostatní
plocha, v k. ú. Karolín u Sulimova, 6 x pilíř na pozemku p. č. 506/1, 5 x pilíř na
pozemku a uzemnění vše na pozemku p. č. 506/2, vše v k. ú. Karolín u Sulimova,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 144-936/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN, pilířů na pozemku
a uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 66.700 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného Správa železnic, státní organizace, se
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo
zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické infrastruktury v pozemku p. č.
1350/1, ostatní plocha, v k. ú. Jablůnka, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek za účelem prohlídky, údržby, oprav,
rekonstrukcí a správy vedení dopravně technické infrastruktury,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč včetně
DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 1461/2, ostatní
plocha, p. č. 3592/1, ostatní plocha, p. č. 3691/4, vodní plocha, vše v k. ú. Rožnov
pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
6803-7082/2021,
- 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 20.200 Kč + DPH;
12. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi
Zlínským krajem a Ing. Jarmilou Foralovou, DiS., bytem ***, Ing. Miroslavem
Pravdou, bytem ***, Ing. Františkem Rodem, bytem ***, Ing. Vlastimilem
Románkem, CSc., bytem ***, Ing. Alešem Svobodou, bytem ***, a Ing. Radmilou
Vanskou, bytem ***, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0717-21P17;
ruší
usnesení Rady zlínského kraje ze dne 12.07.2021, č. 0549/R18/21, část schvaluje
bod č. 5;
souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 2Z4 1776, inv. č. 6444400059, rok pořízení
2005, pořizovací cena 310900 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km
193000,
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- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 3Z5 5947, inv. č. 6444400064, rok pořízení
2008, pořizovací cena 310146 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km
1207000.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Dolní Ves:
- podíl ve výši id. 4/240 p. č. 1611, ostatní plocha, o výměře 502 m 2,
zapsaného na LV č. 485 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zádveřice-Raková a k. ú. Zádveřice:
- p. č. 603/9, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1804/6, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 345/20, ostatní plocha, o výměře 695 m 2,
- p. č. 345/21, ostatní plocha, o výměře 1441 m 2,
- p. č. 345/22, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- podíl ve výši id. 2/8 p. č. 1/3, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaného na LV č. 2298 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u
Uherského Hradiště:
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a)
- podíl ve výši id. 3/756 p. č. 1683/4, ostatní plocha, o výměře 237 m 2,
zapsaného na LV č. 1762 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
b)
- podíl ve výši id. 3/756 p. č. 1683/7, ostatní plocha, o výměře 1340 m 2,
zapsaného na LV č. 1330 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
c)
- podíl ve výši id. 3/756 p. č. 1683/27, ostatní plocha, o výměře 593 m 2,
zapsaného na LV č. 1426 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Korytná:
- podíl ve výši id. 1/10 p. č. 2113/83, ostatní plocha, o výměře 3291 m 2,
zapsaného na LV č. 1113 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1566/47, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
- podíl ve výši id. 151921/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m 2,
- podíl ve výši id. 151921/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- podíl ve výši id. 151921/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 1034 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
- podíl ve výši id. 6/8 p. č. 3191/25, ostatní plocha, o výměře 1218 m 2,
zapsaného na LV č. 1823 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- p. č. 2634/25, ostatní plocha, o výměře 28 m²,
zapsaného na LV č. 523 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Sidonie:
- p. č. 6129/40, ostatní plocha, o výměře 538 m²,
- p. č. 6129/41, ostatní plocha, o výměře 558 m²,
zapsaných na LV č. 277 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2384/35, ostatní plocha, o výměře 33 m²,
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- p. č. 2398/4, ostatní plocha, o výměře 73 m²,
- p. č. 2400/5, ostatní plocha, o výměře 1 m²,
zapsaných na LV č. 3 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod:
- p. č. 7149/11, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
- p. č. 7149/13, ostatní plocha, o výměře 93 m 2,
- p. č. 7149/14, ostatní plocha, o výměře 246 m 2,
- p. č. 7149/16, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č. 7149/18, ostatní plocha, o výměře 211 m 2,
- p. č. 7149/20, ostatní plocha, o výměře 158 m 2,
- p. č. 7149/21, ostatní plocha, o výměře 89 m 2,
- p. č. 7149/23, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
- p. č. 7149/27, ostatní plocha, o výměře 167 m2,
- p. č. 7149/29, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
Uherský Brod, IČO 00291463;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tlumačov:
- p. č. 2443/14, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 2453/28, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov,
IČO 00284572;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 2465/12, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 3473/67, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3502/90, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
- p. č. 3502/96, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- p. č. 3502/97, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3706/2, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 3706/3, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ratiboř, Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř, IČO
00304263;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2856/36, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 2856/38, ostatní plocha, o výměře 40 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;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zborovice:
- p. č. 609, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
- p. č. 1912, ostatní plocha, o výměře 415 m 2,
- p. č. 2264, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 2895, ostatní plocha, o výměře 299 m 2,
- p. č. 3091, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
- p. č. 3092, ostatní plocha, o výměře 145 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;
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19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic:
- p. č. 645/2, ostatní plocha, o výměře 561 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
20. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Věžky:
- podíl ve výši id. 11/12 p. č. 365, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- podíl ve výši id. 11/12 p. č. 424, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaných na LV č. 682 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Třebětice:
- p. č. 44/2, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 44/3, zahrada, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
22. oddělených z původního pozemku p. č. 719/1 geometrickým plánem č. 6555214/2014, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
- p. č. 719/3, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
- p. č. st. 8398/2, zastavěná plocha, o výměře 7 m 2,
od města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00287351;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
a)
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. st. 1057/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 617
m2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. st. 1062, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m 2,
zapsaných na LV č. 604 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
b)
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/13, ostatní plocha, o výměře 4352 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/14, ostatní plocha, o výměře 4954 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/16, ostatní plocha, o výměře 3712 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/17, ostatní plocha, o výměře 337 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/18, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/19, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 1906/28, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
zapsaných na LV č. 518 od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
24. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Brumov:
- p. č. 1804/47, ostatní plocha, o výměře 6755 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Brumov - Bylnice, H. Synkové 942, Brumov,
763 31 Brumov-Bylnice, IČO 00283819;
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B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osvětimany:
a)
- p. č. 3177/16, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
zapsaného na LV č. 5 od ***, za cenu ve výši 6.000 Kč;
b)
- p. č. 3257/38, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
zapsaného na LV č. 1324 od ***, za cenu ve výši 7.920 Kč;
c)
- p. č. 3257/5, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 3257/61, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
zapsaných na LV č. 1296 od ***, za cenu ve výši 6.360 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
a)
- p. č. 5466/47, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaného na LV č. 1019 od ***, za cenu ve výši 3.800 Kč;
b)
- p. č. 5466/51, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 5466/103, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
zapsaných na LV č. 2486 od ***, za cenu ve výši 5.500 Kč;
c)
- p. č. 5437/134, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
zapsaného na LV č. 412 od ***, za cenu ve výši 3.540 Kč;
d)
- p. č. 5437/78, ostatní plocha, o výměře 90 m 2,
zapsaného na LV č. 1600 od ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
e)
- p. č. 5466/44, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaného na LV č. 2493 ***, za cenu ve výši 5.100 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského
Brodu:
a)
- p. č. 2440/11, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
zapsaného na LV č. 314 od ***, za cenu ve výši 3.420 Kč;
b)
- p. č. 2440/4, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2440/7, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od *** za cenu ve výši 2.100 Kč;
c)
- p. č. 2440/23, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
zapsaného na LV č. 409 od ***, za cenu ve výši 6.600 Kč;
d)
- p. č. 2440/3, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 2440/5, ostatní plocha, o výměře 176 m 2,
- p. č. 2440/8, ostatní plocha, o výměře 356 m 2,
- p. č. 2440/10, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 2440/12, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
- p. č. 2440/14, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 2440/16, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
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zapsaných na LV č. 397 od Zemědělského družstva Bzová – Krhov, Krhov č. p.
128, 687 71 Bojkovice, IČO 47903856, za cenu ve výši 44.160 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1354/50, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaného na LV č. 382 od ***, za cenu ve výši 3.060 Kč;

pracoviště

5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec
u Osvětiman:
a)
- p. č. 2550/13, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
zapsaného na LV č. 239 od ZEAS Polešovice, a.s., Polešovice č. p. 308, 687 37
Polešovice, IČO 25505769, za cenu ve výši 5.900 Kč;
b)
- p. č. 2007/22, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
zapsaného na LV č. 34 od ***, za cenu ve výši 4.900 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
a)
- p. č. 1969/27, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
zapsaného na LV č. 608 od ***, za cenu ve výši 9.060 Kč;
b)
- p. č. 1969/19, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
- p. č. 1969/25, ostatní plocha, o výměře 277 m2,
zapsaných na LV č. 140 od ***, za cenu ve výši 30.540 Kč;

pracoviště

7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Svárov a k. ú. Svárov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 1019/38, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1019/44, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 1019/45, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
zapsaných na LV č. 14 od ***, za cenu ve výši 5.460 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
a)
- p. č. 6296/146, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaného na LV č. 127 od ***, za cenu ve výši 5.500 Kč;
b)
- p. č. 6327/76, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 6327/78, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 6327/88, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaných na LV č. 1311 od ***, za cenu ve výši 11.900 Kč;
c)
- p. č. 6327/79, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
zapsaného na LV č. 1733 od ***, za cenu ve výši 5.000 Kč;
d)
- p. č. 6327/62, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaného na LV č. 83 od ***, za cenu ve výši 4.500 Kč;
e)
- p. č. 6327/34, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
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- p. č. 6327/77, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
zapsaných na LV č. 1332 od ***, za cenu ve výši 7.500 Kč;
f)
- p. č. 6296/142, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
zapsaného na LV č. 698 od ***, za cenu ve výši 7.900 Kč;
g)
- p. č. 6296/77, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 6327/7, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 6327/71, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
zapsaných na LV č. 99 od ***, za cenu ve výši 10.600 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lopeník:
- p. č. 2002/71, ostatní plocha, o výměře 73 m2,
zapsaného na LV č. 69 od ***, za cenu ve výši 4.380 Kč;

pracoviště

10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou:
a)
- p. č. 894/103, ostatní plocha, o výměře 40 m2,
zapsaného na LV č. 749 od ***, za cenu ve výši 4.000 Kč;
b)
- p. č. 894/47, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 894/143, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaných na LV č. 61 od J***, za cenu ve výši 6.900 Kč;
c)
- p. č. 894/96, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 894/117, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 894/128, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
zapsaných na LV č. 915 od ***, za cenu ve výši 5.400 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského
Hradiště:
- p. č. 2627, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
zapsaného na LV č. 131 od***, za cenu ve výši 3.540 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
a)
- podíl ve výši id. 3539/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 3539/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 3539/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 3.747 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 6520/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 6520/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 6520/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 6.904 Kč;
c)
- podíl ve výši id. 6520/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 6520/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 6520/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 6.904 Kč;
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d)
- podíl ve výši id. 1265/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 1265/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 1265/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 1.340 Kč;
e)
- podíl ve výši id. 815/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 815/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 815/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 863 Kč;
f)
- podíl ve výši id. 815/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 815/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 815/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 863 Kč;
g)
- podíl ve výši id. 7078/853138 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 7078/853138 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 7078/853138 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 3.747 Kč;
h)
- podíl ve výši id. 10617/17062760 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 10617/17062760 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 10617/17062760 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 281 Kč;
i)
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 1.249 Kč;
j)
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 7078/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 1.249 Kč;
k)
- podíl ve výši id. 3539/426569 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 3539/426569 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 3539/426569 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 3.747 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- podíl ve výši id. 24/135 p. č. 2873, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
zapsaného na LV č. 1926 od ***, za cenu ve výši 267 Kč;
14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Držková:
- p. č. 2009/19, ostatní plocha, o výměře 7 m²,
zapsaného na LV č. 268 od ***, za cenu ve výši 700 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lipová a k. ú. Lipová u Slavičína:
a)
- p. č. 2786/38, ostatní plocha, o výměře 278 m²,
zapsaného na LV č. 64 od ***, za cenu ve výši 16.680 Kč;
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b)
- p. č. 2786/37, ostatní plocha, o výměře 264 m²,
zapsaného na LV č. 95 od ***, za cenu ve výši 15.840 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
- p. č. 345/13, ostatní plocha, o výměře 311 m²,
zapsaného na LV č. 404 od ***, za cenu ve výši 18.660 Kč;
17. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- p. č. 821/1, ostatní plocha, o výměře 123 m²,
zapsaného na LV č. 580 od ***, za cenu ve výši 12.300 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
a)
- p. č. 15567/2, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
zapsaného na LV č. 642 od *** a *** za cenu ve výši 8.400 Kč;
b)
- p. č. 280/2, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
- p. č. 16563, ostatní plocha, o výměře 11 m2,
zapsaných na LV č. 294 od *** za cenu ve výši 6.480 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 2987/2, ostatní plocha, o výměře 164 m2,
- p. č. 2988/9, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2988/10, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
zapsaných na LV č. 725 od *** za cenu ve výši 11.100 Kč;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Pohořelice a k. ú. Pohořelice
u Napajedel:
- p. č. 928/10, ostatní plocha-silnice, o výměře 9885 m²,
zapsaného na LV č. 682 od ***, ***, ***, ***, ***, a ***, za cenu ve výši 898.550 Kč;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kněžpole a k. ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště:
- p. č. 2753/283, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 2753/284, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2756/4, ostatní plocha, o výměře 79 m2,
zapsaných na LV č. 250 od ***, za cenu ve výši 12.140 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice
u Uherského Hradiště:
- p. č. 1448/15, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
- p. č. 1448/105, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
zapsaných na LV č. 160 od ***, za cenu ve výši 7.300 Kč;
23. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Chropyně:
- p. č. 41/38, ostatní plocha, o výměře 358 m 2,
- p. č. 1567/7, ostatní plocha, o výměře 399 m 2,
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zapsaných na LV č. 1829 od Agroječmínek s. r. o., Pastvisko 840, 768 11
Chropyně, IČO 47900491, za cenu ve výši 75.700 Kč;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Všetuly:
- p. č. 1057, ostatní plocha, o výměře 130 m 2,
zapsaného na LV č. 2369 od ***, za cenu ve výši 13.000 Kč;
25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- podíl ve výši id. ¼ p. č. 3015, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
zapsaného na LV č. 1710 od ***, za cenu ve výši 5.800 Kč;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kvasice:
- podíl ve výši id. ¼ p. č. 3015, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
zapsaného na LV č. 1710 od ***, za cenu ve výši 5.800 Kč;
27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
- p. č. 3261, ostatní plocha, o výměře 199 m 2,
zapsaného na LV č. 331 od ***, za cenu ve výši 27.860 Kč;
28. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. st. 1054/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 109
m2,
zapsaného na LV č. 715 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za cenu ve
výši 9.760 Kč;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 2095/5, ostatní plocha, o výměře 857 m 2,
zapsaného na LV č. 1763 od GAZIANTEP s.r.o., Jana Šoupala 1597/3, 708 00
Ostrava – Poruba, IČO 28563166, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím
o vyvlastnění;
30. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 356/7, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
zapsaného na LV č. 4818 od M***, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím
o vyvlastnění;
31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachovice:
- p. č. 3831/44, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
zapsaného na LV č. 1301 od ***, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím o
vyvlastnění;
32. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná Žilín:
- p. č. 1980/57, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1980/58, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaných na LV č. 331 od ***, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím o
vyvlastnění;
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33. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 16535/50, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
zapsaného na LV č. 1052 od ***, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím
o vyvlastnění;
34. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/134, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
zapsaného na LV č. 373 od ***, za cenu ve výši 4.800 Kč;
C. smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, Praha, 140 00
Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, v rozsahu a dle podmínek uvedených v přílohách
č. 0718-21-P04 až č. 0718-21-P08;
D. dodatek č. 1 darovací smlouvy č. D/1805/2021/EKO uzavřené mezi Zlínským
krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na
Pankráci 546/56, Praha, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, za podmínek
uvedených v příloze č. 0718-21-P09;
II. vzít na vědomí
rozhodnutí Městského úřadu Valašské Klobouky – stavebního úřadu
(vyvlastňovacího úřadu) o vyvlastnění práv k pozemku p. č. 1868/146 v k. ú.
Nedašova Lhota a o náhradě za vyvlastnění vydané dne 30.04.2021, č. j.
MUVK/7581/2021, které nabylo právní moci dne 01.06.2021, dle přílohy č. 071821-P03;
III. předat nemovité věci:
- uvedené v částech A. 1. - 21., 24., B. 1. - 27., 29. - 34., D. a v části bere na
vědomí tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO
70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
IV. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0084/Z04/21 ze dne 19.04.2021 - část schvaluje, bod A. 3.,
- č. 0084/Z04/21 ze dne 19.04.2021 - část schvaluje, bod B. 10. b),
- č. 0084/Z04/21 ze dne 19.04.2021 - část schvaluje, bod B. 9.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
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A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 7149/12, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 7149/15, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 7149/17, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 7149/19, ostatní plocha, o výměře 1150 m 2,
- p. č. 7149/22, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 7149/28, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 7149/31, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod, do vlastnictví města
Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO 00291463;
2. pozemků
- p. č. 2451/9, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 2451/10, ostatní plocha, o výměře 505 m 2,
- p. č. 2451/11, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
- p. č. 2451/12, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
- p. č. 2451/13, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1931 pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě, do
vlastnictví obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO 00284572;
3. stavby
části tělesa pozemní komunikace III/4223 v délce 183 m, v uzlovém staničení km
2,304 - 2,487 (od křižovatky silnice III/4223 u autobusové točny po konec silnice, tj.
zaústění do místní komunikace č. 25c U školy) včetně součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemcích p. č. 2868, p. č. 2869, p. č. 2870, p. č. 2871, p. č.
2872, p. č. 2873, p. č. 2874, p. č. 2875 v k. ú. Břestek, do vlastnictví obce Břestek,
č. p. 14, 687 08 Břestek, IČO 00542253;
4. pozemku
- p. č. 2874, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek, do
vlastnictví obce Břestek, č. p. 14, 687 08 Břestek, IČO 00542253;
5. pozemku
- p. č. 3952/2, ostatní plocha, o výměře 166 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 3952/1, p. č. 3952/2, p. č. 3971 a p. č. 3972,
geometrickým plánem č. 7843-141/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín; do
vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO 00304450;
6. nástupiště linkové dopravy sestávající z betonové dlažby nacházející se na
pozemcích:
- p. č. 3952/2, ostatní plocha, o výměře 166 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 3952/1, p. č. 3952/2, p. č. 3971 a p. č. 3972, geometrickým plánem č. 7843141/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín,
- p. č. 3978, ostatní plocha, o výměře 4 068 m 2,
- p. č. 3675, ostatní plocha, o výměře 2 057 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj
na LV č. 10 001 pro obec a k. ú. Vsetín; do vlastnictví města Vsetín, Svárov 1080,
755 24 Vsetín, IČO 00304450; situační zákres nástupiště je uveden v příloze č.
P07;
7. pozemků
- p. č. 3461/25, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 3461/26, ostatní plocha, o výměře 980 m 2,
- p. č. 3461/27, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 3461/28, ostatní plocha, o výměře 172 m 2,
- p. č. 3461/29, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 3473/6, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3473/8, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3473/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 3473/12, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 3473/17, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3473/62, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 3473/63, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 3473/64, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 3473/65, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3473/68, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 3473/69, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 3473/70, ostatní plocha, o výměře 1731 m 2,
- p. č. 3473/71, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
- p. č. 3502/27, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 3502/53, ostatní plocha, o výměře 39 m2,
- p. č. 3502/79, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 3502/80, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 3502/81, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 3502/82, ostatní plocha, o výměře 251 m 2,
- p. č. 3502/86, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 3502/88, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 3502/91, ostatní plocha, o výměře 703 m 2,
- p. č. 3502/92, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 3502/93, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 3502/94, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 3502/95, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3502/98, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
- p. č. 3502/99, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3502/101, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 3502/102, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 3502/103, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 3502/104, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1308 pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř
u Vsetína; do vlastnictví obce Ratiboř, Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř, IČO 00304263;
8. pozemků
- p. č. 755/56, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/12
- p. č. 755/57, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/1,
- p. č. 755/58, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 755/1,
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- p. č. 755/59, zastavěná plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního
pozemku p. č.755/14,
geometrickým plánem č. 374-15/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice, do
vlastnictví obce Jarohněvice, Jarohněvice 83, 768 01 Jarohněvice, IČO 00544515;
9. pozemků
- p. č. 1461/26, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1461/28, ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 1461/30, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1461/31, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 1461/32, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2041 pro obec a k. ú. Kvasice, do
vlastnictví obce Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČO 00287385;
10. pozemků
- p. č. 813/145, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 813/146, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 813/161, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 813/162, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 817/7, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 817/12, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž, do
vlastnictví města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00287351;
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. 1751/8, orná půda, o výměře 203 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
Františky Bučkové, bytem ***, za kupní cenu 6.090 Kč;
2. pozemku
- p. č. 2511/12, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu, do
výlučného vlastnictví Petra Charváta, bytem ***, za kupní cenu 8.940 Kč;
3. pozemku
- p. č. 868/4, ostatní plocha, o výměře 259 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 204 pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče, do výlučného
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70890013, za kupní
cenu 5.590 Kč;
C. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a městem
Hulín, se sídlem nám. Míru 162, Hulín, PSČ 768 24 Hulín, IČO 00287229, v
rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0719-21-P08 a č. 0719-21-P09;
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III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0892/Z29/20 ze dne 14.09.2020 – část schvaluje, bod A. 15.
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Dotace obci Jasenná

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace obci
Jasenná, IČO 00284017, ve výši 1.000.000 Kč, na realizaci projektu IND/2121/082
nazvaného "Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná - Beseda
Jasenná" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0706-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0158/2021, dle přílohy č. 0706-21-P04.
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Dotace v oblasti cestovního ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace o 550.000 Kč na celkovou částku
7.705.070 Kč pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., IČO
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, a uzavření Dodatku č.2 ke
Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/4303/2020/STR,
uzavřené s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., ve znění přílohy
č. 0707-21-P02, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č.
ZZK/0008/2021 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2. navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace o 495.000 Kč na celkovou výši
1.035.000 Kč pro sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO
02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a uzavření Dodatku č.1 ke
Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/4293/2020/STR
uzavřené se sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, ve znění
přílohy č. 0707-21-P04, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č.
ZZK/0008/2021 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3. realizaci a financování akce (projektu) Centrály cestovního ruchu Východní
Morava, o.p.s. "Východní Morava – opravdová dovolená", za podmínky poskytnutí
dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech;
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schvaluje
1. projektový rámec projektu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
"Východní Morava – opravdová dovolená", dle přílohy č. 0707-21-P06;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 24.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem Osvobození 25,
763 21 Slavičín na spolufinancování projektu SWIPE Zlín - programování webové
stránky www.swipe.zlinsko-luhačovicko.cz a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0707-21-P08.

36

Individuální dotace - Univerzita T. Bati ve Zlíně - Podpora vzdělávání na UTB
pro strategické potřeby Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521, nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, do výše 1.820.000 Kč, současně však maximálně 70
% celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu Podpora vzdělávání
na UTB pro strategické potřeby Zlínského kraje, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0708-21-P02.

37

ZOO a zámek Zlín - Lešná, p. o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace č. D/4009/2020/STR uzavřené s organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, IČO 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín, ve
znění přílohy č. 0715-21-P02.

38

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na realizaci projektů v
souladu s pravidly Programu RP14-20 vouchery asistence projektu Smart
akcelerátor Zlínského kraje II v členění:
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a) FYSCON s.r.o., IČO 06461824, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
dotace ve výši 500.000 Kč, na projekt s názvem Příprava strategického projektu
"Vývoj pokročilé multiosé a multimateriálové 3D biotiskárny" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0710-21-P03;
b) TREXIMA, spol. s r.o., IČO 44004508, se sídlem Tř.T.Bati 299, 763 02 Zlín,
dotace ve výši 500.000 Kč, na projekt s názvem Příprava strategického projektu
"Centrum vzdělávání pro průmysl 4,0" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0710-21-P05;
c) Zlínský kreativní klastr, z.s., IČO 01365258, se sídlem Univerzitní 2431, 760 01
Zlín, dotace ve výši 218.000 Kč, na projekt s názvem Příprava strategického
projektu "HUB 123" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0710-21-P07;
d) Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o., IČO 08406910, se sídlem Vavrečkova 5333,
760 01 Zlín, dotace ve výši 313.000 Kč, na projekt s názvem "Příprava
strategického projektu Integrované tematické výuky transformující paradigma
základního vzdělávání" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0710-21-P09;
schvaluje
1. aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 20212022, dle přílohy č. 0710-21-P11;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0160/2021, dle přílohy č. 0710-21-P13.

39

RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu revokace usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R21/21

ruší
1. usnesení ze dne 14.06.2021 č. 0477/R16/21 v části schvaluje poskytnutí
neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v souladu s
pravidly programu RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE,
PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU v členění dle přílohy č. 0506-21-P03, a to v
rozsahu přílohy č. 0713-21-P02;
2. usnesení ze dne 02.08.2021 č. 0585/R20/21 v části schvaluje poskytnutí
neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v souladu s
pravidly programu RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE,
PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU - 2. kolo v členění dle přílohy č. 0638-21-P03 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje dle
přílohy č. č. 0638-21-P02;
schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v
souladu s pravidly programu RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO
ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU - 2. kolo v členění dle
přílohy č. 0713-21-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z
Fondu Zlínského kraje, dle přílohy č. č. 0713-21-P04.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/NZÚ-AMO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R21/21

schvaluje
1. uzavření:
a) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1796/2020/STR s Janem Kolínským, trvalým pobytem ***, ***
Uherské Hradiště, datum narození ***1985, a to dle přílohy č. 0711-21-P02;
b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1389/2020/STR s Ing. Davidem Žabčíkem, trvalým pobytem
***Ratiboř, datum narození ***1975 a Tomášem Galetkou, trvalým pobytem ***
Ratiboř, datum narození ***1980, a to dle přílohy č. 0711-21-P04;
c) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1396/2020/STR s Jaroslavou Žižlavskou, trvalým pobytem ***
Pohořelice, datum narození ***1968 a Lukášem Kopeckým, trvalým pobytem ***
Napajedla, datum narození ***1989, a to dle přílohy č. 0711-21-P06;
d) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2829/2020/STR s Ivanou Vašíčkovou, trvalým pobytem
***Topolná, datum narození: ***1964 a Kalinou Volodya Lis, trvalým pobytem:
***Svárov, datum narození: ***1994, a to dle přílohy č. 0711-21-P08;
e) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3117/2020/STR s Liborem Mäkky, trvalým pobytem *** Lešná,
datum narození ***1982 a Andreou Randusovou, trvalým pobytem *** Valašské
Meziříčí, datum narození ***1988, a to dle přílohy č. 0711-21-P10;
2. výpověď:
a) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/1218/2020/STR uzavřené s panem MVDr. Jaroslavem Ševčíkem, trvalým
pobytem *** Kojetín, datum narození ***1946, a to dle přílohy č. 0711-21-P11;
b) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/1225/2020/STR uzavřené s panem Josefem Sedlářem, trvalým pobytem ***
Želechovice nad Dřevnicí, datum narození ***1981, a to dle přílohy č. 0711-21P12;
c) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/1109/2020/STR uzavřené s panem Ing. Petr Húskem, trvalým pobytem ***
Ostrožská Nová Ves, datum narození ***1981, a to dle přílohy č. 0711-21-P13;
d) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0792/2020/STR uzavřené s panem Vojtěchem Londýnem, trvalým pobytem
***Provodov, datum narození ***1978, a to dle přílohy č. 0711-21-P14;
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e) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0896/2020/STR uzavřené s panem Oldřichem Vitáskem, trvalým pobytem
***Huštěnovice, datum narození ***1984, a to dle přílohy č. 0711-21-P15;
f) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0924/2020/STR uzavřené s panem Josefem Zábojníkem, trvalým pobytem
***Březůvky, datum narození ***1951, a to dle přílohy č. 0711-21-P16;
g) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0524/2020/STR uzavřené s panem Františkem Tomečkem, trvalým pobytem ***
Brumov-Bylnice, datum narození ***1956, a to dle přílohy č. 0711-21-P17;
h) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0436/2020/STR uzavřené s panem Martinem Plškem, trvalým pobytem ***Lípa,
datum narození ***1979, a to dle přílohy č. 0711-21-P18.

41

Personální změny v orgánech společností založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby navrhlo valné hromadě obchodní společnosti
Technologické inovační centrum, s. r. o., IČO 26963574 odvolání z funkce člena
dozorčí rady:
1. Ing. Jiřího Sukopa, nar.***1958, trvale bytem*** Zlín,
2. pana Josefa Zichy, nar. ***1969, trvale bytem ***Vysoké Pole,
3. pana Jana Pijáčka, nar. ***1958, trvale bytem *** Vlčnov;
B) Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby navrhlo valné hromadě obchodní společnosti
Technologické inovační centrum, s. r. o., IČO 26963574 ke zvolení do funkce členů
dozorčí rady společnosti:
1. Bc. Hanu Ančincovou, nar. ***1989, trvale bytem *** Hulín,
2. Ing. Radka Doležela, nar. ***1970, trvale bytem *** Holešov,
3. Ing. Davida Vychytila, nar. ***1977, trvale bytem *** Zlín;
jmenuje
1. pana Lubomíra Trauba, MSc., člena Rady Zlínského kraje, narozeného dne
***1969, trvale bytem *** Zlín; jako zástupce Zlínského kraje pro zastupování na
valných hromadách Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o., IČO
02057531;
2. pana Jana Pijáčka, narozeného dne ***1958, trvale bytem *** Vlčnov, členem
správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485,
s účinností od 30.09.2021.
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Veřejná zakázka "Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje - 2. část"
- schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R21/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o jednání komise pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Pasportizace nemovitého majetku
Zlínského kraje - 2. část", dle příloh č. 0714-21-P02 až č. 0714-21-P04;
schvaluje
1. výběr dodavatele MDP GEO, s.r.o., se sídlem Masarykova 202, 763 26
Luhačovice, IČO 25588303;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MDP GEO, s.r.o., se sídlem Masarykova
202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303, dle přílohy č. 0714-21-P05.

43

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí zprávu o plnění obchodního plánu
nemocnic založených Zlínským krajem včetně oblasti ekonomické, personální,
investiční a produkční k 30.06.2021, dle příloh č. 0699-21-P01 až č. 0699-21-P06.

44

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečná
zpráva akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R21/21

bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1689/170/09/20 01/07/21, příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, "ZZS ZK - vozidlo pro přepravu osob
zdravotnického personálu", dle přílohy č. 0700-21-P01.
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45

Projekt DTM ČR ve ZK - rozhodnutí o poskytnutí dotace, veřejné zakázky,
dodatek IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R21/21

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR dle přílohy č. 069721-P02;
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komisí veřejné zakázky s názvem "Pořízení
dat pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji" a související
dokumenty, dle příloh č. 0697-21-P03 a č. 0697-21-P04;
schvaluje
1. výběr dodavatele:
a) pro část 1: Sdružení DTM Zlínský kraj, ve složení GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČO 15049248,
MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303,
GB-geodezie, spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO
26271044, a PRIMIS spol. s r. o., se sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Lesná, IČO 02402718;
b) pro část 2: Sdružení DTM Zlínský kraj, ve složení GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČO 15049248,
MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303,
GB-geodezie, spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO
26271044, a PRIMIS spol. s r. o., se sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Lesná, IČO 02402718;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem:
a) pro část 1: Sdružení DTM Zlínský kraj, ve složení GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČO 15049248,
MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303,
GB-geodezie, spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO
26271044, a PRIMIS spol. s r. o., se sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Lesná, IČO 02402718, dle přílohy č. 0697-21-P05;
b) pro část 2: Sdružení DTM Zlínský kraj, ve složení GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČO 15049248,
MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303,
GB-geodezie, spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO
26271044, a PRIMIS spol. s r. o., se sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Lesná, IČO 02402718, dle přílohy č. 0697-21-P06;
3. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1710/010/11/20 – 01/07/21 na akci "Digitální
technická mapa ČR ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0697-21-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0151/2021 dle přílohy č. 0697-21-P08;
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5. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Poskytnutí služeb technického
dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt DTM ČR ve ZK" formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle přílohy č. 0697-21-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky "Poskytnutí služeb technického
dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt DTM ČR ve ZK"ve
složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Mgr. Ing.
Simona Hořáková, Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
"Poskytnutí služeb technického dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro
projekt DTM ČR ve ZK" ve složení: Ing. Jiří Jaroš, Mgr. Irena Křeková, Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Radim Nuc, Mgr. Jaroslav Pospíšil, a náhradníky: Ing.
Tomáš Janča, Ing. Tomáš Zimáček, Mgr. Michal Uherek, Ing. Martin Kobzáň, Mgr.
Šárka Vojkůvková.
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Veřejná zakázka "Výběr dodavatele IT techniky" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R21/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Výběr
dodavatele IT techniky II.“ a protokoly z jednání hodnoticí komise, dle přílohy č.
0698-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Netfox s.r.o., se sídlem Koněvova 2755/65, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO 27574032, veřejné zakázky s názvem Výběr dodavatele IT techniky II.;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem Netfox s.r.o., se sídlem Koněvova
2755/65, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 27574032, na veřejnou zakázku s názvem
Výběr dodavatele IT techniky II., dle přílohy č. 0698-21-P03.

47

Penetrační testování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R21/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí služby „Penetrační testování a simulovaný
phishingový útok“, dle přílohy č. 0695-21-P01, s organizací Národní úřad pro
kybernetickou a informační bezpečnost, se sídlem Mučednická 1125/31, 61 600
Brno - Žabovřesky, IČO 05800226.
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48

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R21/21

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2021, dle příloh č. 0694-21-P01 až č. 0694-21-P03;
jmenuje
Výběrovou komisi v rámci akce Ocenění dobrovolných pracovníků za dlouhodobou
a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje
2021, dle přílohy č. 0694-21-P04.

49

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R21/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci Programu MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v
členění, dle přílohy č. 0696-21-P03, a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0696-21-P07 a č. 0696-21-P02b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a
sportu z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0696-21-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci Programu MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v
členění, dle přílohy č. 0696-21-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0696-21-P07 a č. 0696-21-P02b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-21 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a
sportu z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0696-21-P06.
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50

Individuální podpora 2021 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro Berani Zlín, s.r.o., IČO 25566016,
se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve výši 3.000.000 Kč na projekt Podpora
sportovní a provozní činnosti klubu PSG Berani Zlín a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0693-21-P02.

51

Dotační program MŠMT - Podpora okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 - změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R21/21

schvaluje
a) změnu č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č.
4/2021/ŠK pro Gymnázium Uherské Hradiště, IČO 60371684, se sídlem
Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, kterou dochází k doplnění názvu
projektu, dle přílohy č. 0661-21-P01;
b) změnu č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č.
7/2021/ŠK pro Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369,
se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, kterou dochází k doplnění
názvu projektu, dle přílohy č. 0661-21-P02.

52

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R21/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle avíza č.j.:
MSMT-2405/2021-13 a č.j.: MSMT-2405/2021-17, dle rozhodnutí č 18676-13/2021
a z Ministerstva pro místní rozvoj dle Osvědčení o způsobilých výdajích v projektu
uvedených v příloze č. 0668-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0155/2021 dle přílohy č. 0668-21-P01.
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53

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R21/21

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0673-21-P02.

54

Školství - fondy investic, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R21/21

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení
zřizovaných Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř.
Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy č. 0669-21-P02;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem
třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0669-21-P03;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, se
sídlem Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č.
0669-21-P04 ;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín,
IČO 00566411, dle přílohy č. 0669-21-P05 ;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, se sídlem
Podseky 285, 755 01 Vsetín, IČO 00851906, dle přílohy č. 0669-21-P06;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle
přílohy č. 0669-21-P07 ;
g) změnu č. 2 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál č. p.
91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0669-21-P08;
h) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0669-21-P09;
i) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO
15527816, dle přílohy č. 0669-21-P10;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2021, dle přílohy č. 0669-21-P11;
ruší
odvod prostředků z fondu investic ve výši 800.000 Kč, který byl nařízen v rámci
schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 14.12.2020, usnesením č. 0018/Z02/20, příspěvkové organizaci Střední
odborná škola Luhačovice, se sídlem Masarykova 101,763 26 Luhačovice, IČO
61715999.
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Školství - smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R21/21

schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Vyšší odbornou školou
pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1.
máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, jako vedlejším účastníkem a
Střední školou pedagogickou a sociální Zlín, s. r. o., se sídlem Česká 4787, 760 05
Zlín, IČO 25344587, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 0672-21-P02;
2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Vyšší odbornou školou
pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1.
máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, jako vedlejším účastníkem a
Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, se sídlem Husova 537,
687 71 Bojkovice, IČO 00838811, dle přílohy č. 0672-21-P03.

56

KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu, 2. kolo, dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R21/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2021 z
KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2.
kolo v členění:
1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 47972114
ve výši 50.000 Kč na akci:
27. Vsetínský jazzový festival
2. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70,
Všetuly, 769 01 Holešov,
IČO 67029698, ve výši 12.000 Kč na akci:
Dětská Porta a Melodie 2021
3. Folklorní spolek Lipta Liptál, č. p. 83, 756 31 Liptál,
IČO 26523752
ve výši 60.000 Kč na akci:
52. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 2021
4. Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra,
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01
Kroměříž, IČO 70435545, ve výši 60.000 Kč na akci:
Republikové finále Dětské Porty, největší republikové folk a country
soutěže pro děti a mládež
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5. Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, Komenského 67/1,
757 01 Valašské Meziříčí
IČO 68898746, ve výši 14.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival Podzimní varhany 2021
6. Robert Černý, Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 331/76, 715 00
IČO 45678898
ve výši 60.000 Kč na akci:
31. Setkání kytaristů
7. Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO 64467317
ve výši 44.000 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček
8. OUTDOOR FILMS s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28614593
ve výši 60.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 19. ročník
9. Matice velehradská, z. s., U Lípy 302, 687 06 Velehrad, IČO 27049825
ve výši 14.400 Kč na akci:
Šroubek 2021 - XV. ročník hudebního festivalu s bazilikou v zádech
10. Zlínský zámek o. p. s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511
ve výši 60.000 Kč na akci:
Cyklus výstav na zlínském zámku
11. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla,
IČO 70286736, ve výši 60.000 Kč na akci:
XXI. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích
12. Základní umělecká škola B-Art, o. p. s., č. p. 43, 756 51 Zašová
IČO 29396662, ve výši 60.000 Kč na akci:
TanecValmez 2021
13. Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo náměstí 942,
766 01 Valašské Klobouky,
IČO 49156721, ve výši 55.000 Kč na akci:
Klobucké kulturní léto 2021
14. Kamarádi Uherský Brod z. s., U Sboru 1293,
688 01 Uherský Brod, IČO 22883878
ve výši 20.000 Kč na akci:
FAJR - Festival Ohně a Meče
15. Spolek přátel hradu Lukova, č. ev. 38, 763 17 Lukov, IČO 49158295
ve výši 25.000 Kč na akci:
Den hradu Lukov 2021
16. PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK UHERSKÝ BROD, Mariánské nám. 2187,
688 01 Uherský Brod, IČO 48491390
ve výši 25.000 Kč na akci:
Slavnostní koncert
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17. Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 04671503
ve výši 40.000 Kč na akci:
Festival Hlasy - mezinárodní hudební festival lidského hlasu (5. ročník)
18. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 29234387
ve výši 58.700 Kč na akci:
Advent a Vánoce v tradiční lidové kultuře
19. Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace,
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž,
IČO 70962642, ve výši 60.000 Kč na akci:
53. ročník festivalu Kroměřížské hudební léto
20. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Karolinka, Bzové 325,
IC Zvonice Soláň, IČO 26589532
ve výši 26.400 Kč na akci:
Předadventní a adventní Soláň
21. Kaboo Agency s. r. o., Bartošova 219, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
IČO 03625630
ve výši 50.000 Kč na akci:
STETSON AND BOURBON - 14. ročník Visegrádského festivalu
blues a jižanského rocku
22. "Fotoklub DK Kroměříž", z. s., Tovačovského 2828/22,
767 01 Kroměříž,
IČO 22854185
ve výši 18.500 Kč na akci:
Fotobraní 2021
23. Dokopy, zapsaný spolek, č. p. 115, 763 24 Vlachovice
IČO 22870652
ve výši 20.000 Kč na akci:
Putování nejen po vlachovských sušírnách ovoce
24. Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s., tř. Masarykova 119, 698 01
Veselí nad Moravou
IČO 07889763, ve výši 50.000 Kč na akci:
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině v roce 2021
25. Zdounečanka, z. s., Nádražní 350, 768 02 Zdounky
IČO 04610130
ve výši 40.000 Kč na akci:
Listopadový koncert Zdounečanky a DH Gloria
26. professional story s. r. o., nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
IČO 08907650
ve výši 60.000 Kč na akci:
Smysl Smyslů
27. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743, ve výši 50.000 Kč na akci:
Valašské zkušebny 5 - přehlídka regionálních kapel s hostem
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28. Liselotte Rosalie Fennema, ***, 739 47
nar. ***, ve výši 60.000 Kč na akci:
Mezinárodní hudební festival Božská flétna 2021
29. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši 60.000 Kč
na akci: Festival zájmové umělcké činnosti osob
se zrakovým postižením
Tyfloart 2021
30. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00368946, ve výši 57.000 Kč na akci:
Moravský festival poezie 2021
31. SINTON PRAHA, spol. s r.o.,Pštrossova 207/1, Nové Město,
110 00 Praha
IČO 16193130
ve výši 41.000 Kč
Antonio Vivaldi...Hudba a sonety
32. Divadlo v Lidovém domě, z. s., Vsetín, Mostecká č. p. 326
755 01 Vsetín, IČO 26583283
ve výši 60.000 Kč na akci:
Divadlo v Lidovém domě Vsetín - sezóna 2021/2022
33. Tradiční výrobek Slovácka, z. s., Masarykovo náměstí 21,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 03674029
ve výši 43.000 Kč na akci:
12. ročník Přehlídka Slovácko v tradici
34. Kulturní Luhačovice z. s., nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
IČO 01875906
ve výši 60.000 Kč na akci:
Písní a tancem 2021 - Mezinárodní festival dětských folklorních souborů
35. Spolek Almara, č. p. 36, 756 31 Liptál
IČO 10861921, ve výši 15.000 Kč na akci:
Ovčácké slavnosti na Santově
36. Sdružení přátel lidové kultury Míkovice z. s., Tyršovo náměstí 440,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 01797204
ve výši 50.000 Kč na akci:
Louskáček - nové nastudování baletu
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0665-21-P02 a č.
0665-21-P04;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA
na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2021 z KUL01-21
Program na podporu kulturních aktivit regionálního významu, 2. kolo, z důvodu
dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na
alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0665-21-P03:
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1. KADLUB spolek, Vsetín, Hrbová-Mládí 1572
IČO 26575353, ve výši 40.000 Kč na akci:
MiPo75
2. Slovanská unie z. s., Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO 48133396
ve výši 58.000 Kč na akci:
Kulturní dědictví UNESCO 2021 ve Zlínském kraji
3. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace,
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 00486639, ve výši 26.000 Kč na akci:
100. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově
4. Artrium s. r. o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín
IČO 06052673, ve výši 60.000 Kč na akci:
Za dinosaury a dobrodružstvím se Zdeňkem Burianem
c) dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0837/2021/KUL s ART LINES, s. r. o., Na poříčí
1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05848474, na projekt: Student Line,
dle přílohy č. 0665-21-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu v roce 2021 z KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu, 2. kolo v členění:
1. obec Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná, IČO 1265741
ve výši 12.000 Kč na akci:
Dožínky 2021
2. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.
Velehradská 625/4, 767 01,
IČO 29314747, ve výši 60.000 Kč na akci:
Neslýchaně zábavný večer
3. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín, IČO 00851817
ve výši 25.000 Kč na akci:
Literární Vsetín
4. město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČO 00284653
ve výši 60.000 Kč na akci:
Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2021
5. město Fryšták, náměstí Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 283916
ve výši 56.900 Kč na akci:
Den hudby - 11. 9. 2021
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6. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 287113, ve výši 50.400 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti 2021
7. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město,
IČO 00567884
ve výši 60.000 Kč na akci:
Velkomoravský koncert 2021
8. město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice,
IČO 00567892
ve výši 30.000 Kč na akci:
Kurz verbuňku - škola lidových tanců 2021
9. obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Stříbrnice, IČO 00542229
ve výši 30.000 Kč na akci:
Než zapálíme vánoční svíce
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu, 2. kolo s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0665-21P02 a č. 0665-21-P04.
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Kultura - IZ - 14|15 Baťův institut - obměna firewallu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R21/21

schvaluje
1. zařazení akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – obměna firewallu" příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 0666-21P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1779/090/08/21
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, na akci 14|15 BAŤŮV INSTITUT – obměna firewallu" o celkových
předpokládaných nákladech 1.523.000 Kč, dle přílohy č. 0666-21-P02;
3. změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na rok 2021, dle
přílohy č. 0666-21-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – obměna
firewallu";
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předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 30.09.2021, příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0666-21-P05.
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Školství - IROP IPRÚ - investiční záměry příspěvkových organizací - nové
projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R21/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1774/150/07/21 s názvem „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Modernizace
učebny informatiky“ pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se
sídlem Lesní čtvrť III 1364, Zlín, PSČ: 760 01, IČO 00559105, dle přílohy č. 067021-P02;
b) č. 1775/150/07/21 s názvem "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd" pro příspěvkovou
organizaci Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se sídlem Univerzitní 3015,
Zlín, PSČ: 760 01, IČO 00545121, dle přílohy č. 0670-21-P03;
2. Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem
Lesní čtvrť III 1364, Zlín, PSČ: 760 01, IČO: 00559105, ve výši 88.000 Kč na
přípravu a realizaci akce "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Modernizace učebny
informatiky", dle přílohy č. 0670-21-P04;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 pro příspěvkovou
organizaci:
a) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, Zlín, PSČ: 760 01,
IČO 00559105, dle přílohy č. 0670-21-P05;
b) Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se sídlem Univerzitní 3015, Zlín,
PSČ: 760 01, IČO 00545121, dle přílohy č. 0670-21-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2021, dle přílohy č. 0670-21-P09;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, zajistit vypracování žádosti o podporu,
včetně všech příloh, do její konečné podoby v souladu s předkládaným investičním
záměrem (příloha č. 0670-21-P02) a podmínkami výzvy č. 67 "Infrastruktura pro
vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" vyhlášenou v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu a za podmínky vydání Vyjádření Řídicího
výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií, v termínu do
31.12.2021;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, podat žádost o podporu, včetně všech
příloh, v souladu s předkládaným investičním záměrem (příloha č. 0670-21-P02) a
podmínkami výzvy č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty
IPRÚ" vyhlášenou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a za
podmínky vydání Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru
s integrovanou strategií, v termínu do 31.12.2021;
3. řediteli příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, zajistit vypracování žádosti o
podporu, včetně všech příloh, do její konečné podoby v souladu s předkládaným
investičním záměrem (příloha č. 0670-21-P03) a podmínkami výzvy č. 67
"Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" vyhlášenou v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu a za podmínky vydání Vyjádření
Řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií, v
termínu do 31.12.2021.
4. řediteli příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, podat žádost o podporu,
včetně všech příloh, v souladu s předkládaným investičním záměrem (příloha č.
0670-21-P03) a podmínkami výzvy č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání integrované projekty IPRÚ" vyhlášenou v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu a za podmínky vydání Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o
souladu projektového záměru s integrovanou strategií, v termínu do 31.12.2021.
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Hvězdárna Valašské Meziříčí - změna č. 1 projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R21/21

schvaluje
změnu č. 1 projektového rámce projektu "Digitální kabinet", Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00098639, dle přílohy č. 0663-21-P01.

60

IKAP II - změny projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R21/21

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1708/150/11/20 - 01/08/21 na realizaci akce
"Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – dodávka strojů a
zařízení", příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO
47935952, dle přílohy č. 0664-21-P02;
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b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1702/150/10/20 – 01/07/21 na realizaci akce
"SPŠ Otrokovice – dodávka zařízení", příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO
00128198, dle přílohy č. 0664-21-P03;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0664-21-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0153/2021, dle přílohy č. 0664-21-P05;
4. uzavření dodatku č. 2 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č.
0664-21-P06;
5. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje za
účelem realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", a to Střední průmyslové škole
Otrokovice, IČO 00128198, o 11.441,50 Kč, z původní celkové částky 40.664 Kč,
nově na celkovou částku 52.105,50 Kč, dle přílohy č. 0664-21-P07;
6. snížení poskytnutého účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
za účelem realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", a to Střední průmyslové
škole Otrokovice, IČO 00128198, o 11.441,50 Kč, z původní celkové částky
273.698,68 Kč, nově na celkovou částku 262.257,18 Kč, dle přílohy č. 0664-21P08.
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Kultura - účelová neinvestiční dotace MK ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R21/21

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, ve výši 52.000 Kč, dle
přílohy č. 0667-21-P05;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0150/2021 dle přílohy č. 0667-21-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0667-21-P03;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2021, dle
přílohy č. 0667-21-P04.

54/65

R21/21
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 - platový výměr zástupci statutárního orgánu p. o., mzdový výměr
ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R21/21

stanovuje
1. s účinností od 01.07.2021 plat zástupci statutárního orgánu Obchodní akademie
Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č.
0671-21-P02;
2. s účinností od 01.09.2021 mzdu řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, IČO
48489573, dle přílohy č. 0671-21-P03.

63

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - doplnění dozorčí rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R21/21

jmenuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.,
IČO 27673286, Ing. Mgr. Zuzanu Fišerovou Ph.D., *** ***

64

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - kupní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a panem JUDr. Rudolfem Danielem, nar. ***, IČO 484 73 049, bytem
Fabiánka II 233, Kudlov, 76001 Zlín, dle příloh č. 0677-21-P02 až č. 0677-21-P06
za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto
dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností MARO Engineering s.r.o., IČO 024 06 161, se sídlem Zlínská
241, 763 16 Fryšták, dle příloh č. 0677-21-P10 až č. 0677-21-P12, č. 0677-21-P05
a č. 0677-21-P06 za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akce SPZ Holešov;
3. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností fgFORTE s.r.o., IČO 269 16 363, se sídlem Bílanská
4085/75, 767 01 Kroměříž, dle příloh č. 0677-21-P15 až č 0677-21-P18, č. 067721-P05 a č. 0677-21-P06;
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schvaluje
poskytnutí rezervovaného příkonu ve výši 32 A (3 fáze) panu JUDr. Rudolfu
Danielovi, nar. ***, IČO 48473049, bytem Fabiánka II 233, Kudlov, 760 01 Zlín, z
titulu smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 700008372000010 uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, dle přílohy č. 0677-21-P07;
bere na vědomí
žádosti o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s dispozicí v
SPZ Holešov podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce
SPZ Holešov, dle příloh č. 0677-21-P09, č. 0677-21-P14.

65

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - záměr prodeje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R21/21

schvaluje
záměr prodeje nemovité věci včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku p. č. 2341/34, ostatní plocha o výměře 8
025 m2, odděleného z pozemků p. č. 2341/3, ostatní plocha o výměře 24 931 m 2 a
p. č. 2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2, dle geometrického plánu č.
2696-223/2021 – přílohy č. 0678-21-P03;
bere na vědomí
1. žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s umístěním
investora podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov, dle přílohy č. 0678-21-P05;
2. žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s úkony
Zlínského kraje v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Martinice u
Holešova a části k.ú. Holešov, dle přílohy č. 0678-21-P07;
3. žádost o upřesnění závazných podmínek projektu SPZ Holešov Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury, dle přílohy č. 0678-21-P09;
4.poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 14.350 Kč z rozpočtu Ministerstva
zemědělství dle Rozhodnutí č. 254/LP/2021-K113, dle přílohy č. 0678-21-P11.
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SPZ Holešov - smluvní vztahy s EG.D, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o
připojení k distribuční soustavě uzavřené dne 11.11.2008 mezi Zlínským krajem a
společností EG. D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, Brno, PSČ 602 00
Brno, IČO 28085400, dle přílohy č. 0679-21-P02.
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Sociální služby - dodatky investičních záměrů, dodatek příkazní smlouvy,
závěrečná zpráva akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R21/21

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1575/100/07/19 – 03/06/21 akce "SSL OZP,
p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín", dle přílohy č. 0675-21-P02;
2. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1574/100/07/19 - 03/06/21 akce "SSL OZP,
p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták", dle přílohy č. 0675-21-P03;
3. uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy č. D/3865/2020/INV/2 na výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Domov pro seniory
Lukov p.o. – protipožární opatření – I. etapa“ mezi Zlínským krajem, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 a dodavatelem JL5 spol. s r. o., Horní Vršava
V 5355, 760 01 Zlín, IČO 28273176, dle přílohy č. 0675-21-P06;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "Sociální
služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - výstavba
trafostanice", dle přílohy č. 0675-21-P07.
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Sociální služby - SSL Vsetín, odstranění stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R21/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s odstraněním stavby bez čp/če umístěné
na pozemcích p. č. st. 1095/1 a p. č. st. 1095/2 v k. ú. Rokytnice u Vsetína.
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Školství - investiční akce - SŠZP Rožnov pod Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R21/21

schvaluje
1. zařazení akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm- Oprava zpevněných ploch pro
ustájení zvířat" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0680-21-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1777/150/08/21 na
akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm- Oprava zpevněných ploch pro ustájení
zvířat", dle přílohy č. 0680-21-P02;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle
přílohy č. 0680-21-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SŠZP
Rožnov pod Radhoštěm - Oprava zpevněných ploch pro ustájení zvířat"
příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547.
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Školství, zdravotnictví - změny v právu hospodaření příspěvkových
organizací SPŠ Otrokovice a ZZS ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R21/21

ruší
a) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.06.2021 č. 0463/R15/21 - část ruší,
písm. c), kterým Rada Zlínského kraje zrušila právo hospodaření k movitému
majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřenému k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, specifikovaného v inventurním soupise v
příloze č. 0492-21-P02, a to s účinností k 31.12.2021"
b) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.06.2021 č. 0463/R15/21 - část
"předává", kterým Rada Zlínského kraje předala příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, hospodaření k movitému majetku ve
vlastnictví Zlínského kraje specifikovaného v inventurním soupise v příloze č.
0492-21-P02, a to s účinností od 01.01.2022"
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c) právo hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřenému k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
specifikovaného v inventurním soupise v příloze č. 0681-21-P02, a to s účinností k
30.09.2021;
předává
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, hospodaření k
movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje specifikovaného v inventurním
soupise v příloze č. 0681-21-P02, a to s účinností od 01.10.2021;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zrušit usnesení č. 0113/Z04/21 ze dne 19.04.2021 v části "ruší", kterým
Zastupitelstvo Zlínského kraje zrušilo právo hospodaření k nemovitému majetku
včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje, svěřenému k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole Otrokovice, IČO
00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a to k:
- pozemku parc. č. st. 2099 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1583 průmyslový objekt,
- pozemku parc. č. st. 3063/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če jiná stavba,
- pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemku parc. č. 3242/49 ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, dle příloh č. 0200-21Z-P01 a č. 0200-21Z-P03, a
to s účinností k 31.12.2021";
b) zrušit usnesení č. 0113/Z04/21 ze dne 19.04.2021 v části "předává", kterým
Zastupitelstvo Zlínského kraje předalo příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, k hospodaření nemovitý majetek včetně všech součástí a
příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje, a to :
- pozemek parc. č. st. 2099 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1583 průmyslový objekt,
- pozemek parc. č. st. 3063/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če jiná stavba,
- pozemek parc. č. 3242/2 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc. č. 3242/49 ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, dle příloh č. 0200-21Z-P01 a č. 0200-21Z-P03, a
to s účinností od 01.01.2022";
c) zrušit právo hospodaření k nemovitému majetku včetně všech součástí a
příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje, svěřenému k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední průmyslové škole Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a to k:
- pozemku parc. č. st. 2099 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1583 průmyslový objekt,
- pozemku parc. č. st. 3063/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če jiná stavba,
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- pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemku parc. č. 3242/49 ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, dle přílohy č. 0681-21-P03, a to s účinností k
30.09.2021,
d) předat příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČO 62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, k hospodaření
nemovitý majetek včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského
kraje, a to :
- pozemek parc. č. st. 2099 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1583 průmyslový objekt,
- pozemek parc. č. st. 3063/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če jiná stavba,
- pozemek parc. č. 3242/2 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc. č. 3242/49 ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, dle přílohy č. 0681-21-P03, a to s účinností od
01.10.2021;
e) schválit dodatek č. 15 ke Zřizovací listině Střední průmyslové školy Otrokovice,
IČO 00128198, dle přílohy č. 0681-21-P04;
f) schválit dodatek č. 24 ke Zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 62182137, dle přílohy č. 0681-21P05.
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Veřejná zakázka "DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů" - zrušení a zahájení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R21/21

ruší
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „DS Buchlovice - rekonstrukce
výtahů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle přílohy č. 0682-21-P02 až
č. 0682-21-P04;
schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DS Buchlovice rekonstrukce výtahů - opakování“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0682-21-P05 až č. 0682-21-P14, uveřejněním výzvy k podání nabídek
včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a následným odesláním
výzvy osloveným dodavatelům, dle přílohy č. 0682-21-P15;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Michal Uherek;
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2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk Fojtíček, Ing.
Hana Zarembová, Ing. Petr Valášek, Ing. Marie Fremlová, Mgr. Ing. Simona
Hořáková a náhradníky: Ing. Pavel Dohnal, Bc. Jitka Chobotová, Ing. Jiří Huňka,
Ing. Romana Kročová, Martina Chovancová, DiS.
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Veřejná zakázka "Sociální věci - zřízení nových služeb - zhotovení projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru" - zahájení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R21/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Sociální věci – zřízení nových
služeb - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a
autorského dozoru" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0684-21P02 až č. 0684-21-P14;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Bc. Jitka Chobotová, Mgr. Helena Miklová, Ing. Hana Zarembová, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Pavel Dohnal, Ing. Jitka Václavíková, Ing.
Petr Valášek, Daniela Geislerová, Mgr. Michal Uherek.
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Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
objektu 11 - výkon funkce TDS při zpracování projektové dokumentace a
realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R21/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce
TDS při zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby a koordinátora
BOZP na staveništi“, dle přílohy č. 0685-21-P02, a protokoly z jednání hodnoticí
komise, dle přílohy č. 0685-21-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712, 686 01 Uherské Hradiště
- Mařatice, IČO 12415685;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712,
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO 12415685, dle přílohy č. 0685-21-P04;
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zmocňuje
Ing. Jindřicha Navrátila, Slovácká 1712, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO
12415685, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. – Rekonstrukce objektu 11", dle přílohy č. 0685-21-P05.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nákupu poukázek na stravování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R21/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nákupu poukázek na stravování ze dne
07.01.2021 č. D/4310/2020/KŘ se společností Sodexo Pass Česká republika a.s.,
IČO 61860476, se sídlem Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, dle přílohy č.
0701-21-P01.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění výuky cizího jazyka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R21/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výuky cizího jazyka, se společností
Enjoy English, s. r. o., se sídlem Čechova 1604, 765 02 Otrokovice, IČO
03056058, dle přílohy č. 0702-21-P01.
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Veřejná zakázka "Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 2. NP a dilatačních
spár v 1. NP a 2. NP parkoviště KÚ – budovy č. 11" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R21/21

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava průmyslové
podlahy v 1. NP a 2.NP a dilatačních spár v 1.NP a 2.NP parkoviště KÚ – budovy
č. 11", dle přílohy č. 0703-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Průmyslové podlahy Plaček a.s., se sídlem Pod lesem 2650,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25362836;
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2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Průmyslové podlahy Plaček a.s., se
sídlem Pod lesem 2650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25362836, dle
přílohy č. 0703-21-P03.
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Veřejná zakázka "Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu
Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu souvisejících služeb" - schválení
výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R21/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem "Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu
Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu souvisejících služeb", a protokol o
jednání, dle příloh č. 0704-21-P02 a č. 0704-21-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele HP TRONIC, s.r.o., se sídlem Náměstí Práce 2523, 760 01
Zlín, IČO 60323418;
2. uzavření Smlouvy o provozování stravovacího zařízení a poskytování
souvisejících služeb a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s
dodavatelem HP TRONIC, s.r.o., se sídlem Náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO
60323418, dle příloh č. 0704-21-P04 a č. 0704-21-P05.

79

Zajištění správy a provozu budovy 22 po nabytí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R21/21

schvaluje
uzavření:
ad 1) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby nemovitostí v objektech
Zlínského kraje č. D/2561/2011/KŘHS, se společností FMIB, s.r.o., se sídlem,
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih, IČO 25908898, dle přílohy č. 0705-21P03;
ad 2) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 320883_3, se
společností Teplárna Zlín s.r.o., se sídlem Zlín, Hlavničkovo nábřeží 650, PSČ 760
01, IČO 08803455, dle přílohy č. 0705-21-P04;
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R21/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zmocňuje
v souvislosti se zajištěním provozu budovy 22 na adrese J. A. Bati 5520, 760 01
Zlín vedoucího oddělení správy budov odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu
Zlínského kraje ***, ke všem právním jednáním vedoucím k přepisu odběrných míst
energií, uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám případně k uzavření nových
smluv s dodavateli Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, 110 00
Praha 1 - Nové Město dle přílohy č. 0705-21-05, a Teplárna Zlín s. r. o., se sídlem
Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín dle přílohy č. 0705-21-P06;
bere na vědomí
přechod práv a povinností z nájemních smluv uvedených v přílohách č. 0705-21P08a a č. 0705-21-P08b ze spol. Stass, a.s., IČO 18811396, na Zlínský kraj;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0157/2021, dle přílohy č. 0705-21-P09.
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Skončení nájmu parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R21/21

schvaluje
uzavření Dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. O/0597/2012/KŘHS,
se společností Stass, a. s., IČO 18811396, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín,
dle přílohy č. 0725-21-P01.
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Veřejná zakázka "Kontaktní myčka s automatickým posuvem košů a
multifunkční pánev pro jídelnu krajského úřadu ZK" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R21/21

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Kontaktní myčka s automatickým
posuvem košů a multifunkční pánev pro jídelnu Krajského úřadu ZK", dle příloh č.
0726-21-P02 a č. 0726-21-P03;
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R21/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele GASTROCENTRUM Moravia s. r. o., se sídlem Optiky
3122/4b, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 07710097;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem GASTROCENTRUM Moravia s. r. o., se
sídlem Optiky 3122/4b, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 07710097, dle přílohy
č. 0726-21-P04.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

65/65

