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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 28. zasedání dne 22.11.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R28/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1004-21-P01.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R28/21

bere na vědomí
záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) soutěží ŠARM 2021 pořádanou Střední školou informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843474;
2) účastí Sboru MIBIDIZO Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí, se sídlem Komenského 67/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851914, za
Zlínský kraj na 15. ročníku celostátní nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých
sborů "Světlo za Lidice" pořádaným příspěvkovou organizací Památník Lidice, se
sídlem Tokajická 152, 273 54 Lidice, IČO 70886342;
3) projekcí filmu Každá minuta života s následnou besedou "Jak rozvíjet naše děti"
pořádanou spolkem MYSLI Jinak, z.s., se sídlem Klukova 830, 686 03 Staré Město,
IČO 01643878.

3

Mimořádná individuální dotace - Podpora činnosti call centra UTB pro
trasování osob pro KHS ZK v rámci chytré karantény v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí mimořádné individuální dotace z
rozpočtu Zlínského kraje Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521, nám. T.
G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, do výše 500.000 Kč na realizaci projektu Podpora
činnosti call centra UTB při trasování osob pro KHS ZK v rámci chytré karantény v
roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
0983-21-P02;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0224/2021 uvedené v příloze č. 0983-21-P03.

4

Odbor KH - Fond ZK - dotace Českému svazu chovatelů, z. s., Okresní
organizace Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R28/21

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč, současně však maximálně 31 % celkových způsobilých výdajů, pobočnému
spolku Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Kroměříž,, se sídlem
Milíčovo nám. 521/6, 767 01 Kroměříž, IČO 0048761, na pořádání Krajské výstavy
drobného zvířectva - králíků, holubů a drůbeže, okrasného ptactva 2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0986-21-P02.

5

Schválení smluv k "Aktivaci nové vizuální identity" a "Komunikační strategii
Zlínského kraje 2022+"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R28/21

schvaluje
a) smlouvu o dílo s licenčním ujednáním se společností Little Greta s.r.o., IČO
28275705, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město dle přílohy
č. 0987-21-P03;
b) smlouvu o dílo na realizaci informační kampaně se společností Little Greta s.r.o.,
IČO 28275705, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město dle
přílohy č. 0987-21-P04;
c) smlouvu o dílo s licenčním ujednáním s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakultou multimediálních komunikací, IČO 70883521, se sídlem Univerzitní 2431,
760 01 Zlín dle přílohy č. 0987-21-P05;
d) rozpočtové opatření č. RZK/0232/2021, dle přílohy č. 0987-21-P06.

6

Změna ve složení výboru Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) vzít na vědomí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zánik funkce člena Výboru finančního
Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Jiřího Sukopa, ke dni 01.10.2021,
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b) zvolit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, do
funkce členky Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností ke dni
14.12.2021.

7

Darovací smlouva k zajištění vakcinace proti COVID -19 ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy se spolkem
Sdružení praktických lékařů České republiky, z. s., se sídlem U hranic 3221/16,
Strašnice, 100 00 Praha, IČO 00196967, dle přílohy č. 1001-21-P01, z důvodu
zajištění vakcinace občanů Zlínského kraje ve spolupráci s praktickými lékaři na
území kraje.

8

Návrh termínů zasedání Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R28/21

schvaluje
návrh termínů zasedání Rady Zlínského kraje na rok 2022, dle přílohy č. 0985-21P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh termínů zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje na rok 2022, dle přílohy č. 0985-21-P01.

9

Dotace spolku LÍSKA, z. s. pro rok 2022 - oblast EVVO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 500.000 Kč spolku LÍSKA, z. s., se sídlem Dolní náměstí
429, 755 01 Vsetín, IČO 28558863, na činnost LÍSKY, z. s., v oblasti EVVO ve
Zlínském kraji v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle přílohy č. 1033-21-P02.
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10

8. aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2021 včetně příloh a 3. aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 včetně příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) 8. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2021 včetně příloh, dle příloh č. 1018-21-P02, č. 1018-21-P03, č. 1018-21-P04 a č.
1018-21-P09;
2) 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2022 včetně příloh, dle příloh č. 1018-21-P05, č. 1018-21-P06, č. 1018-21-P09, č.
1018-21-P11, č. 1018-21-P12 a č. 1018-21-P13.

11

Projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK" - financování v roce
2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R28/21

schvaluje
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917:
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021, dle přílohy č. 102121-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0222/2021, dle přílohy č. 1021-21-P03;
3. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na
přípravu a realizaci jejich akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 3.733.000
Kč, dle přílohy č. 1021-21-P04;
b) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši
2.925.000 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P05;
c) „SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín
- Příluky" v celkové výši 3.943.269 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P06;
4. poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
na přípravu a realizaci jejich akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši 1.705.000
Kč, dle přílohy č. 1021-21-P07;
b) „SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín
- Příluky" v celkové výši 3.570.264 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P08;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratných finančních výpomocí a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí těchto návratných finančních výpomocí z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2022 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením se sídlem Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták, IČO 70850917, na přípravu
a realizaci akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši
16.621.000 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P09;
b) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši
9.000.000 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P10;
c) „SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín
- Příluky“ v celkové výši 22.028.927 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P11;
2. uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021:
a) č. D/0989/2021/PŘ pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením se sídlem Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták, IČO 70850917,
na přípravu a realizaci akce „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku,
Fryšták“, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o 118.236 Kč,
z původní částky 325.000 Kč na 206.764 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P12;
b) č. D/0990/2021/PŘ pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením se sídlem Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták, IČO 70850917,
na přípravu a realizaci akce „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem,
Zlín“, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o 93.788 Kč, z
původní částky 357.000 Kč na 263.212 Kč, dle přílohy č. 1021-21-P13.

12

Dopad nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 na plnění
povinností poskytovatelů sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s postupem popsaným v příloze č. 1019-21P02 ve věci neplnění povinností vyplývajících z uzavřených Veřejnoprávních smluv
o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2021, popř.
vydaných Rozhodnutí včetně jejich případných Dodatků.

13

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0886/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci:
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1) ve výši 1.200.000 Kč Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták,
na financování provozu v roce 2022 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 1023-21-P02;
2) ve výši 700.000 Kč Centru ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, se
sídlem Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, na financování provozu v roce
2022 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 102321-P04;
3) ve výši 500.000 Kč Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO
70850895, se sídlem Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, na
financování provozu v roce 2022 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 1023-21-P06;
4) ve výši 2.400.000 Kč Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace,
IČO 70850909, se sídlem V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, na financování
provozu v roce 2022 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle
přílohy č. 1023-21-P08;
5) ve výši 1.800.000 Kč Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO
70850941, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov, na financování provozu v roce 2022
a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1023-21P10.

14

Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0887/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 102221-P01.

15

Sociální služby - změna závazných ukazatelů, změna závazných objemů
prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů, změny plánů tvorby
a použití fondů investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R28/21

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2021, dle přílohy č. 1024-21-P02;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2021, dle přílohy č.
1024-21-P03;
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3. změny plánů tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2021:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, IČO
70850909, dle přílohy č. 1024-21-P06;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČO 70850895,
dle přílohy č. 1024-21-P07;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČO 00839281, dle
přílohy č. 1024-21-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0234/2021, dle přílohy č. 1024-21-P11;
souhlasí
1. s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Luhačovice, IČO 70850909, k posílení zdrojů fondu investic ve
výši 80.000 Kč, dle přílohy č. 1024-21-P09;
2. s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Dětské centrum Zlín, IČO 00839281, k posílení zdrojů fondu investic ve výši 315.000
Kč, dle přílohy č. 1024-21-P10.

16

Doprava - revize Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje a Smluvních a
přepravních podmínek Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R28/21

schvaluje
s platností od 01.01.2022 změnu Smluvních a přepravních podmínek Integrované
dopravy Zlínského kraje (IDZK), dle příloh č. 1025-21-P01 až č. 1025-21-P09, a
Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK), dle přílohy č. 1025-21-P10 až č.
1025-21-P13.

17

Individuální dotace v oblasti dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje:
1/ Statutárnímu městu Zlín, IČO 00283924, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, do výše
5.500.000 Kč na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou drážní dopravou mezi hraničními zastávkami Zlín,
Náměstí práce – Otrokovice, železniční stanice, trolejbusovými linkami č. 1, 2 a 6 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1027-21-P03;
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2/ obci Huslenky, IČO 00303828, se sídlem Huslenky 494, 756 02 Huslenky, do výše
140.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 1027-21P05;
3/ obci Žítková, IČO 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov, do
výše 39.000 Kč, současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na
zajištění oprav a údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní
autobusové spojení obcí Žítková - Drietoma a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1027-21-P07;
4/ uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. D/2287/2019/STR uzavřené s Centrem
služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1, dle přílohy č. 1027-21-P09.
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Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0891/R28/21

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 15.000.000 Kč na celkovou výši
449.500.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, dle přílohy č. 1026-21-P01;
bere na vědomí
změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle přílohy č. 1026-21-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0892/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
1262/1 v k. ú. Cvrčovice u Zdounek, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
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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.

- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43227) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43227-1) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1262/1 v k. ú. Cvrčovice u Zdounek, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 178-34/2020,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43227-1), včetně
opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
2. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce
Rokytnice, se sídlem Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČO 70805202, a každého
vlastníka služebných pozemků p. č. 2226/1, p. č. 292/91, p. č. 293/18 v k. ú.
Rokytnice u Slavičína, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/49518) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostů
(nyní evidovány pod ev. č. 49518-4 a ev. č. 49518-5) na služebném pozemku p. č.
2226/1 k. ú. Rokytnice u Slavičína a silničního propustku na služebných pozemcích
p. č. 292/91 a p. č. 293/18 v k. ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem číslo 501-5/2020,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostů (nyní evidovány pod ev. č. 49518-4 a ev. č.
49518-5) a silničního propustku,
na dobu existence panující stavby;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 1770/3 v k. ú. Velké Karlovice, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- 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. 1770/3 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 silničního propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 102 Kč;
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Zlínským krajem a Českou republikou – Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451,
za podmínek dle přílohy č. 1013-21-P05;
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Zlínským krajem
a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO
70890013, za podmínek dle přílohy č. 1013-21-P06;
6. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Zlínským krajem a
Českou republikou – Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, za podmínek dle
příloh č. 1013-21-P07 a č. 1013-21-P08;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti mezi
Zlínským krajem a obcí Zborovice, se sídlem Hlavní 37, 768 32 Zborovice, IČO
00287920, za podmínek dle příloh č. 1013-21-P09 a č. 1013-21-P10;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě:
- 1. až 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
- 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Nábřeží Dukelských
hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, a to ke dni nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje;
- 7. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o., se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096,
a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 820/3, v k. ú. Komárno, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1171-48/2021,
- 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;
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 - venkovní vedení
NN na pozemku p. č. 4118/10, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1475-53/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - venkovní vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 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. 260, v k. ú. Horní Lapač, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 298-3858/2021,
- 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 3.200 Kč + DPH;
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. 113/1, v k. ú. Modrá u Velehradu, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 774-3293/2021,
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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.

- 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 20.000 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
pozemcích p. č. 70/1, p. č. 70/5, p. č. 566/1, p. č. 566/14, p. č. 697/1, p. č. 4352, v k.
ú. Tupesy na Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 718-4/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.600 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 - 2 x kabel VN v
pozemku p. č. 1847/1, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2673-3857/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - 2 x kabel VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 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
pozemcích p. č. 3457/1, p. č. 3457/34, v k. ú. Nedašov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 969-4522/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Loučka, IČO
70850895, formou fyzické likvidace, a to:
- automatické pračky R 16, inventární číslo 33300070, rok pořízení 1995, pořizovací
cena 152 086 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0893/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Žlutava:
- p. č. 1506/47, ostatní plocha, o výměře 6 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;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 6296/59, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
zapsaného na LV č. 1051 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského
Brodu:
- p. č. 191/3, ostatní plocha, o výměře 2163 m 2,
- p. č. 191/5, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
- p. č. 191/6, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
- p. č. 2475/8, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 2475/12, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2475/13, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2475/18, ostatní plocha, o výměře 875 m 2,
- p. č. 2475/20, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2475/21, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 2475/22, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2475/23, ostatní plocha, o výměře 1139 m 2,
- p. č. 2475/24, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
- p. č. 2475/25, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2475/26, ostatní plocha, o výměře 2522 m 2,
- p. č. 2475/28, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 2475/29, ostatní plocha, o výměře 838 m 2,
- p. č. 2499/6, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2499/7, ostatní plocha, o výměře 643 m 2,
- p. č. 2499/11, ostatní plocha, o výměře 1126 m 2,
- p. č. 2499/13, ostatní plocha, o výměře 845 m 2,
- p. č. 2499/14, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 2499/16, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2499/18, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 2499/19, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 2499/24, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2499/25, ostatní plocha, o výměře 67 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Březová, č. p. 390, 687 67 Březová, IČO
00290858;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk:
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 4878/77, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
zapsaného na LV č. 1204 od obce Újezd, č. p. 272, 763 25 Újezd, IČO 00284602;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Francova Lhota:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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- p. č. 4874/1, ostatní plocha, o výměře 6 617 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 14
Francova Lhota, IČO 00303755;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Chvalčov:
- p. č. 1170/34, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1182/3, ostatní plocha, o výměře 6 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;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludslavice:
- p. č. 284/14, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 284/15, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 284/16, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u
Holešova, IČO 00287466;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludslavice:
- podíl ve výši id. 32826836/100296888 p. č. 93/5, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- podíl ve výši id. 32826836/100296888 p. č. 93/6, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
zapsaných na LV č. 471 od obce Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u
Holešova, IČO 00287466;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Polešovice:
a)
- p. č. 5466/31, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
zapsaného na LV č. 2483 od ***, za cenu ve výši 7.000 Kč;
b)
- p. č. 5437/83, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
zapsaného na LV č. 1346 od *** za cenu ve výši 3.240 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Medlovice a k. ú. Medlovice
u Uherského Hradiště:
- p. č. 1448/102, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
zapsaného na LV č. 352 od ***, za cenu ve výši 5.200 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1969/34, ostatní plocha, o výměře 96 m 2,
zapsaného na LV č. 6 od ***, za cenu ve výši 5.760 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Šumice a k. ú. Šumice u Uherského
Brodu:
- p. č. 6327/75, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaného na LV č. 67 od ***, za cenu ve výši 3.800 Kč;
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5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
- p. č. 1354/122, ostatní plocha, o výměře 334 m 2,
zapsaného na LV č. 15 od ***, za cenu ve výši 20.040 Kč;

pracoviště

6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
a)
- podíl ve výši id. 7078/25594140 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 7078/25594140 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 7078/25594140 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 125 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 815/853138 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 815/853138 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 815/853138 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 432 Kč;
c)
- podíl ve výši id. 7785/6825104 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 7785/6825104 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 7785/6825104 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od *** za cenu ve výši 515 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
a)
- p. č. 4434/27, ostatní plocha, o výměře 54 m²,
- p. č. 4434/44, ostatní plocha, o výměře 58 m²,
zapsaných na LV č. 1985 od ***, za cenu ve výši 11.200 Kč;
b)
- p. č. 4434/38, ostatní plocha, o výměře 77 m²,
- p. č. 4434/39, ostatní plocha, o výměře 57 m²,
- p. č. 4434/40, ostatní plocha, o výměře 76 m²,
- p. č. 4434/41, ostatní plocha, o výměře 54 m²,
zapsaných na LV č. 2139 od ***, za cenu ve výši 26.400 Kč;
c)
- p. č. 4434/66, ostatní plocha, o výměře 62 m²,
zapsaného na LV č. 204 od ***, za cenu ve výši 6.200 Kč;
d)
- p. č. 4434/67, ostatní plocha, o výměře 4 m²,
zapsaného na LV č. 3175 od AGM servis s. r. o., Družstevní I 225, Hrádek na Vlárské
dráze, 763 21 Slavičín, IČO 63469146, za cenu ve výši 400 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezd a k. ú. Újezd u Valašských
Klobouk:
a)
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 4878/64, ostatní plocha, o výměře 72 m²,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 4878/75, ostatní plocha, o výměře 383 m²,
zapsaných na LV č. 1163 od ***, za cenu ve výši 9.100 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 2/3 p. č. 4878/64, ostatní plocha, o výměře 72 m²,
- podíl ve výši id. 2/3 p. č. 4878/75, ostatní plocha, o výměře 383 m²,
zapsaných na LV č. 1163 od Polfin agro, s.r.o., Loučka 137, 763 25 Loučka, IČO
25550268, za cenu ve výši 18.200 Kč;
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c)
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 4878/77, ostatní plocha, o výměře 29 m²,
zapsaného na LV č. 1204 od ***, za cenu ve výši 580 Kč;
d)
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 4878/77, ostatní plocha, o výměře 29 m²,
zapsaného na LV č. 1204 od Polfin agro, s.r.o., Loučka 137, 763 25 Loučka, IČO
25550268, za cenu ve výši 580 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 1448/2, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 1448/3, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
zapsaných na LV č. 990 od ***, za cenu ve výši 2.940 Kč;

pracoviště

10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 2992/3, ostatní plocha, o výměře 89 m 2,
zapsaného na LV č. 38 od Vyhlídka, a.s., se sídlem V zářezu 902/8, 158 00 Praha 5
- Jinonice, IČO 29135583, za cenu ve výši 5.340 Kč;
11. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Chvalnov:
- p. č. 1485, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
zapsaného na LV č. 399 od ***, za cenu ve výši 720 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Lísky:
- p. č. 393/64, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 393/65, ostatní plocha, o výměře 93 m 2,
zapsaných na LV č. 353 od ***, za cenu ve výši 16.080 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Řetechov:
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/3, ostatní plocha, o výměře 1619 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/5, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/7, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/9, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/10, ostatní plocha, o výměře 1385 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 2179/11, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných na LV č. 319 od ***, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím o
vyvlastnění;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ludkovice:
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 32179/6, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- podíl ve výši id. 1/131 p. č. 32179/7, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
zapsaných na LV č. 961 od ***, za cenu ve výši stanovené rozhodnutím o
vyvlastnění;
15. vedených 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. 1057/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 617 m 2,
na němž stojí stavba č. p. 308, občanská vybavenost,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. st. 1062, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m 2, na
němž stojí stavba bez č. p./ č. e., občanská vybavenost,
- 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,
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- 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 m2,
- 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,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. st. 1054/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 109 m 2,
na němž stojí stavba č. p. 312, občanská vybavenost,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/17, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/18, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/19, ostatní plocha, o výměře 208 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/20, ostatní plocha, o výměře 220 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/21, ostatní plocha, o výměře 811 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/22, ostatní plocha, o výměře 315 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/23, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/24, ostatní plocha, o výměře 262 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/25, ostatní plocha, o výměře 570 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/26, ostatní plocha, o výměře 201 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/27, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/28, ostatní plocha, o výměře 720 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/29, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/30, ostatní plocha, o výměře 109 m2,
zapsaných na LV č. 518, 604 a 715 od ***, za cenu ve výši 1.494.885 Kč;
16. odděleného z původního pozemku p. č. 403/7 geometrickým plánem č. 265181/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 403/101, ovocný sad, o výměře 1120 m 2,
od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 00287113, za cenu ve výši 672 000 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v částech A. a B. 1. - 14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č.0165/Z06/21 ze dne 13.09.2021 - část schvaluje, bod B. 12. i);
IV. vzít na vědomí:
1. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, č. j. SPU 388581/2020/Je ze dne 23.12.2020, v
právní moci dne 09.02.2021 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kvasice, dle přílohy č. 1014-21-P05;
2. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 000147/2021/Ně ze dne 22.02.2021, v právní
moci dne 12.03.2021 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravy, dle přílohy č. 1014-21-P06;
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3. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Zlín, č. j. SPU 034420/2021 ze dne 13.05.2021, v právní moci
dne 04.06.2021 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Návojná, dle přílohy č. 1014-21-P07;
4. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 032964/2021 ze dne 13.07.2021,
v právní moci dne 28.07.2021 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Strání, dle přílohy č. 1014-21–P08;
5. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, č. j. SPU 160716/2021 ze dne 23.06.2021,
v právní moci dne 08.07.2021 o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Huštěnovice, dle přílohy č. 1014-21-P09;
6. předání nemovitých věcí nabytých na základě rozhodnutí specifikovaných:
- v bodě 1. - 4. této části usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství
silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v bodě 5. této části usnesení u majetku zapsaného na LV č. 413 k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČO 70934860, a u majetku zapsaného na LV č. 1209 k hospodaření
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0894/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemku
- p. č. 1272/7, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/1 geometrickým plánem č. 386379/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Stupava, do vlastnictví obce Stupava, č. p. 47,
686 01 Stupava, IČO 00362484;
2. pozemků
- p. č. 2473/1, ostatní plocha, o výměře 1461 m 2,
- p. č. 2499/4 ostatní plocha, o výměře 332 m 2,
- p. č. 2499/5, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 2515/1, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
- p. č. 2515/2, ostatní plocha, o výměře 210 m 2,

17/51

R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 2516/2, ostatní plocha, o výměře 964 m 2,
- p. č. 2516/3, ostatní plocha, o výměře 762 m 2,
- p. č. 2516/4, ostatní plocha, o výměře 654 m 2,
- p. č. 2517/5, ostatní plocha, o výměře 450 m 2,
- p. č. 2517/6, ostatní plocha, o výměře 357 m 2,
- p. č. 2517/7, ostatní plocha, o výměře 242 m 2,
- p. č. 2517/9, ostatní plocha, o výměře 314 m 2,
- p. č. 2517/10, ostatní plocha, o výměře 395 m 2,
- p. č. 2517/14, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 2517/15, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2475/7, ostatní plocha, o výměře 695 m 2,
- p. č. 2475/10, ostatní plocha, o výměře 180 m 2,
- p. č. 2475/11, ostatní plocha, o výměře 173 m 2,
- p. č. 2475/14, ostatní plocha, o výměře 167 m 2,
- p. č. 2475/15, ostatní plocha, o výměře 1376 m 2,
- p. č. 2475/16, ostatní plocha, o výměře 125 m 2,
- p. č. 2475/17, ostatní plocha, o výměře 85 m 2,
- p. č. 2475/27, ostatní plocha, o výměře 1718 m 2,
- p. č. 2475/30, ostatní plocha, o výměře 684 m 2,
- p. č. 2475/31, ostatní plocha, o výměře 846 m 2,
- p. č. 2499/8, ostatní plocha, o výměře 404 m 2,
- p. č. 2499/9, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 2499/12, ostatní plocha, o výměře 594 m2,
- p. č. 2499/15, ostatní plocha, o výměře 896 m 2,
- p. č. 2499/20, ostatní plocha, o výměře 823 m 2,
- p. č. 2499/21, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 2499/22, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského
Brodu, do vlastnictví obce Březová, č. p. 390, 687 67 Březová, IČO 00290858;
3. pozemku
- p. č. 3141/7, o výměře 5 838 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1656 pro obec a k. ú. Prostřední Bečva,
do vlastnictví obce Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední
Bečva, IČO 00304221;
4. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/4837, v délce 0,254 km, ve staničení 9,559 – 9,813
(od točny autobusů po hranici okresů) včetně jejích součástí a příslušenství,
umístěnou na pozemcích p. č. 3141/7 a p. č. 2999/17, oba ostatní plocha v k. ú.
Prostřední Bečva, do vlastnictví obce Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756
56 Prostřední Bečva, IČO 00304221;
5. pozemků
- p. č. 2807/12, ostatní plocha, o výměře 1795 m 2,
- p. č. 2807/13, ostatní plocha, o výměře 418 m 2,
- p. č. 2807/14, ostatní plocha, o výměře 898 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2807/1 geometrickým plánem č. 1629216/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vidče, do vlastnictví obce Vidče, Vidče 96, 756 53
Vidče, IČO 00304433;
6. pozemků
- p. č. 1494/2, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,

18/51

R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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- p. č. 1519/2, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 5450/21, ostatní plocha, o výměře 829 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1357 pro obec a k. ú. Zubří, do vlastnictví města
Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČO 00304492;
7. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/48710 v úseku od uzlového bodu 2541A017 po
uzlový bod 2541A039, v délce 0,059 km, ve staničení od km 0,000 - 0,059 (od
vyústění ze silnice II/487 po konec silnice), včetně veškerých součástí a
příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 12490/19 ostatní plocha, p. č.
12490/5 ostatní plocha, p. č. 13263/2 ostatní plocha, p. č. 13263/1 ostatní plocha,
vše v obci a k. ú. Nový Hrozenkov, do vlastnictví městysu Nový Hrozenkov, Nový
Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov, IČO 00304131;
8. pozemku
- p. č. 13263/2, ostatní plocha, o výměře 491 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov,
do vlastnictví městysu Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový
Hrozenkov, IČO 00304131;
9. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/4879 v úseku obratiště po konec silnice, v délce
0,592 km, ve staničení od km 4,520 - 5,112, včetně mostu ev. č. 4879 – 5, veškerých
součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku p. č. 13303/6 ostatní plocha v
obci a k. ú. Nový Hrozenkov, do vlastnictví městysu Nový Hrozenkov, Nový
Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov, IČO 00304131;
10. pozemku
- p. č. 13303/6, ostatní plocha, o výměře 9729 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov,
do vlastnictví městysu Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový
Hrozenkov, IČO 00304131;
11. pozemků
- p. č. 300/5, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
- p. č. 300/6, ostatní plocha, o výměře 792 m2,
- p. č. 300/7, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 300/8, ostatní plocha, o výměře 398 m 2,
- p. č. 300/9, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 300/10, ostatní plocha, o výměře 209 m 2,
- p. č. 300/11, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 300/12, ostatní plocha, o výměře 844 m 2,
- p. č. 336/2, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 347 pro obec a k. ú. Ludslavice, do vlastnictví obce Ludslavice,
Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova, IČO 00287466;
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:
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1. pozemku
- p. č. 2015/5, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Lutopecny, do výlučného vlastnictví obce
Lutopecny, se sídlem Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž, IČO 00287474, za kupní cenu
1.120 Kč;
2. pozemku
- p. č. 509/5, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1862 pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí, do výlučného
vlastnictví ***, bytem ***, za kupní cenu 1.500 Kč;
3. pozemku
- p. č. 2051/95 ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2051/73 geometrickým plánem č. 73026/2021 pro obec Kelč a k. ú. Kelč – Nové Město, do rovnodílného podílového
spoluvlastnictví***, oba bytem ***, za kupní cenu 1.000 Kč;
C. uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Městem Koryčany, se sídlem
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČO 00287334, v rozsahu a dle podmínek
uvedených v příloze č. P09 a č. P10. Předmětem smlouvy je o bezúplatný převod
tělesa pozemní komunikace (původně označena jako silnice č. III/43233) v délce
1,125 km, v úseku od staničení 0,856 (od začátku k. ú. Blišice) po staničení 1,981
(uzlový bod 2444A070 – konec silnice III/43233), z vlastnictví Zlínského kraje do
vlastnictví Města Koryčany.
II. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0026/Z02/20 ze dne 14.12.2020 - část schvaluje, bod B. 9.,
- č. 0164/Z06/21 ze dne 13.09.2021 – část schvaluje, bod B. 1.
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Rozpočet Zlínského kraje na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0895/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A. schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, návrh Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022, dle přílohy
č. 1016-21-P01;
B. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2021, dle přílohy č. 1016-21-P03;
C. svěřit souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
1) Provádění rozpočtových opatření ve všech případech, kdy se jedná o změny
závazných ukazatelů v objemu do 5 milionů Kč, včetně;
2) Provádění rozpočtových opatření, kdy se jedná o změny závazných ukazatelů v
objemu nad 5 milionů Kč, a to v těchto případech:
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a) zapojení účelově přijatých příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí,
zapojení vratek nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním
rozpočtem a zapojení, snížení či zrušení odvodů organizacím s přímým vztahem,
b) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, a to zůstatků fondů, které
přechází v souladu se statuty fondů do počátečních stavů následujícího roku. Dále
zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem
krytých, ale neproplacených závazků kraje předchozího roku, nedočerpaných výdajů
na úhradu likvidace havárií a schválených investičních záměrů,
c) vázání prostředků rozpočtu na straně výdajů proti neplnění rozpočtovaných
příjmů,
d) zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti s platbou daně z
příjmů právnických osob placenou Zlínským krajem,
e) realizace investičních akcí,
f) realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních
mechanismů EHP;
3) Provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0221/2021, dle přílohy č. 1016-21-P04.
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Úprava č. 2 Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 20212025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0896/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Úpravu č. 2 Střednědobého výhledu rozpočtu
Zlínského kraje na roky 2021-2025, dle přílohy č. 1017-21-P01.
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Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0897/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000.000 Kč z Fondu Zlínského kraje
Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem J.
A. Bati 5520, 760 90 Zlín, a uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace, dle přílohy č. 1007-21-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.620.000 Kč
zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a uzavření
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace, dle přílohy
č. 1007-21-P05.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Dotace v oblasti cestovního ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0898/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 900.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1008-21-P03;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 900.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem Osvobození 25,
763 21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v
roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
1008-21-P05;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 900.000 Kč
organizaci Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČO 68731841,
se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na spolufinancování
provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1008-21-P07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 900.000 Kč
organizaci KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČO 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1008-21-P09;
5. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.000.000 Kč na
běžné provozní výdaje a výdaje spojené s údržbou a opravami cyklostezky a
přístavišť, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
IČO 75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1008-21P11,
6. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1756/2021/STR
uzavřené s Obcí Prostřední Bečva, IČO 00304221, se sídlem Prostřední Bečva 272,
756 56, ve znění přílohy č. 1008-21-P13.
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Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0899/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:

22/51

R28/21
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1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
6.100.000 Kč, společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČO 26963574,
se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 1009-21-P03;
2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
4.900.000 Kč Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČO 27688313, se
sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby
ve formě dotace, dle přílohy č. 1009-21-P05;
3. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, IČO 29319676, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, na Kontaktní centrum pro východní trhy - RF,
Ukrajina, SNS, Asie (vybrané země) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 1009-21-P07;
4. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč Regionu Bílé Karpaty, IČO 70849153, se sídlem nám. T. G. Masaryka
2433, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace na krytí
provozních výdajů sdružení, které jsou nezpůsobilé v rámci projektu FMP, dle přílohy
č. 1009-21-10.
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Individuální dotace - Město Luhačovice a Povodí Moravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0900/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje:
1/ městu Luhačovice, IČO 00284165, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, do
výše 21.298.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
projektu na realizaci projektu: „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul.
Masarykova č. p. 228“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 1010-21-P05;
2/ městu Luhačovice, IČO 00284165, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, do
výše 541.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
projektu na realizaci projektu: „Technická studie akce "Silnice II/492: Luhačovice obchvat", a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
1010-21-P07;
3/ státnímu podniku Povodí Moravy, IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, ve výši 4.114.400 Kč, současně však max. 10 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu: "Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná
infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1010-21-P03;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce mezi budoucím půjčitelem
Městem Luhačovice, IČO 00284165, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, a
budoucím vypůjčitelem Základní uměleckou školou Luhačovice, IČO 46310924,
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, dle příloh č. 1010-21-P08 a č. 1010-21-P09.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. - poskytnutí individuální
dotace 2021, úprava Memoranda o krajské spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0901/R28/21

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 199.000 Kč na
projekt Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2021, spolku Sdružení
místních samospráv České republiky, z. s., IČO 75130165, se sídlem Nábřeží 599,
760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 1034-21-P02;
2. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. D/2187/2019/STR uzavřené se spolkem
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s., IČO 75130165, se sídlem
Nábřeží 599, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 1034-21-P03.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, III/NZÚAMO, dodatek smlouvy, výpovědi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0902/R28/21

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0776/2018/STR s Alenou Marušákovou, trvalým
pobytem *** Vlčková, datum narození ***1954, a to dle přílohy č. příloha č. 1011-21P02;
2. výpověď:
a) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/0887/2020/STR uzavřené s panem Ing. Josefem Velešíkem, trvalým pobytem ***
Vsetín, datum narození***.1956, dle přílohy č. 1011-21-P03;
b) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/3562/2020/STR uzavřené s paní Annou Maléřovou, trvalým pobytem *** Dolní
Bečva, datum narození ***1945, dle přílohy č. 1011-21-P04;
c) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1002/2020/STR uzavřené s paní Dagmar Červenkovou, trvalým pobytem *** Malá
Bystřice, datum narození ***.1962, dle přílohy č. 1011-21-P05.
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R28/21
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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RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+"
poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0903/R28/21

schvaluje
1. poskytnutí dotací na provozní výdaje maloobchodních prodejen v souladu s
pravidly RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK
2021+" a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, dle příloh č. 101221-P06 a 1012-21-P03;
2. neposkytnutí dotací na provozní výdaje maloobchodních prodejen v souladu s
pravidly RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK
2021+", dle přílohy č. 1012-21-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotací na provozní výdaje maloobchodních prodejen v souladu s
pravidly RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK
2021+" a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, dle příloh č. 101221-P03 a 1012-21-P04;
2. neposkytnutí dotací na provozní výdaje maloobchodních prodejen v souladu s
pravidly RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK
2021+", dle přílohy č. 1012-21-P05.

31

RP16-21 Stipendijní program pro zdravotnické obory - poskytnutí dotací,
RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory - hodnocení programu,
individuální dotace Vsetínská nemocnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0904/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1/ poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP16-21
Stipendijní program pro zdravotnické obory v členění, dle přílohy č. 0994-21-P03, a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 0994-21-P04 v souladu s přílohou č.0994-21-P02;
2/ poskytnutí investiční dotace Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, se sídlem
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, ve výši 356.111 Kč, tj. 100 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu: "Stomatologická souprava pro zajištění lékařské
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0994-21-P06;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci projektů v rámci programu RP16-21
Stipendijní program pro zdravotnické obory v členění dle přílohy č. 0994-21-P03 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 0994-21-P04 v souladu s přílohou č. 0994-21-P02;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle
přílohy č. 0994-21-P07.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0905/R28/21

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 25.000.000 Kč na celkovou výši
286.081.831,06 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0999-21-P02;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2021 o 18.804.021 Kč na
celkovou výši 310.417.632 Kč a snížení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2021 o 17.330 Kč na celkovou výši 17.267.738 Kč u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, dle přílohy č. 0999-21-P03.

33

Zdravotnictví - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0906/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 900.050
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního
onkologického registru, za období od 01.01.2022 do 31.12.2022;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č.
0997-21-P01 ;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Uherskohradišťské nemocnici a. s., se
sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČO 27660915, v
maximální výši 330.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2022 do 31.12.2022;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a.
s., se sídlem V Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, IČO 27660915,
dle přílohy č. 0997-21-P02 ;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a. s.,
se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČO 26822105, v
maximální výši 135.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním
údajů do národního onkologického registru, za období od 01.01.2022 do 31.12.2022;
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Nemocnicí AGEL Valašské
Meziříčí a. s., se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980, PSČ 757 01, IČO
26822105, dle přílohy č. 0997-21-P03 .

34

Zdravotnictví - smlouva o zřízení zástavního práva s UHN a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva
a vzdání se zástavního práva se společností Uherskohradišťská nemocnice a.s.,
IČO 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, ve znění
přílohy č. 0996-21-P02.
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Zdravotnictví - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R28/21

bere na vědomí
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akci "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích",
registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016283, příjemce dotace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle příloh č. 0998-21-P01 a č.
0998-21-P02.
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R28/21
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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Odměna řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R28/21

stanovuje
mimořádnou odměnu pro ředitele Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvkové organizace, ve výši uvedené v příloze č. 0993-21-P01.
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Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - poskytnutí individuální dotace 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje ve výši 28.405.000 Kč na osobní náklady v roce 2022 a investiční
dotace ve výši 700.000 Kč na nákup hudebních nástrojů, společnosti Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČO 27673286, se sídlem nám T. G. Masaryka 5556,
760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 1028-21-P02.

38

Kultura - financování dotačních projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R28/21

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022:
a) ve výši 6.226.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČO 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině", dle
přílohy č. 1032-21-P01;
b) ve výši 138.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, na realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p. o. –
Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", dle přílohy č. 1032-21P02;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022:
a) 774.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO
00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině", dle přílohy č.
1032-21-P03;
b) ve výši 332.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, na realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p. o. –
Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", dle přílohy č. 103221P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0235/2021 dle přílohy č. 1032-21-P09;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci v roce 2022 z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 74.775.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČO 00089982, na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině", dle
přílohy č. 1032-21-P05;
b) ve výši 17.768.000 Kč příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, na realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p. o. –
Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", dle přílohy č. 1032-21P06;
c) ve výši 8.249.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, na realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic", dle přílohy č. 1032-21-P07;
2. dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření dodatku
č. 3 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, kterým se
snižuje tato výpomoc o částku 8.249.000 Kč z původní částky 49.311.000 Kč na
celkovou částku ve výši 41.062.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, IČO 00098574, na realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. –
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic" v roce
2021, dle přílohy č. 1032-21-P08.
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Školství, kultura - dotační projekty Interreg a Erasmus

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R28/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí –
Intenzifikácia a zefektivňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s
MSP" příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00845060, dle přílohy č. 0966-21-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 pro příspěvkovou
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č.
0966-21-P03;
3. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Interaktivní naučná stezka Velký život
malých živočichů" příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní
náměstní 2, Vsetín 755 01, IČO 00098574, dle přílohy č. 0966-21-P04;
4. projektový rámec projektu "Zdravá krajina – Poznej svou krajinu" příspěvkové
organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146/2, 757
01 Valašské Meziříčí IČO 00843369, dle přílohy č. 0966-21-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0223/2021 dle přílohy č. 0966-21-P06;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2021 pro příspěvkovou
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00098639, dle přílohy č. 0966-21-P20;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení realizace projektu "Centra společné odborné
přípravy a výuky inovativních technologií" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01
Uherský Brod IČO 14450437, dle přílohy č. 0966-21-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2022 a uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto návratných finančních výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 4.532.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí IČO 00845060, na přípravu a realizaci akce "SUPŠ sklářská Valašské
Meziříčí - Intenzifikácia a zefektivňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej
základne s MSP“ dle přílohy č. 0966-21-P08;
b) ve výši 388.331 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní
náměstní 2, Vsetín 755 01, IČO 00098574, na přípravu a realizaci projektu
„Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ dle přílohy č. 0966-21-P09;
2. schválit a uzavřít dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratných
finančních výpomocí:
a) příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26
Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0966-21-P10;
b) příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0966-21-P11.
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IKAP II - změny v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R28/21

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1702/150/10/20 – 02/10/21 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. 1029-21-P01;
2. změnu č. 4 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. 1029-21-P02;
3. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje, v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", pro Střední průmyslovou školu Otrokovice, IČO
00128198, dle přílohy č. 1029-21-P03;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění a realizaci souboru aktivit vedoucích k
rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků SŠ ve Zlínském kraji mezi Zlínským
krajem a Technologickým inovačním centrem s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČO 26963574, dle přílohy č. 1029-21-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a ORBIS, Mateřskou školou,
Základní školou a Střední školou, s. r. o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín,
IČO 26215829, dle přílohy č. 1029-21-P05;
2. uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a MESIT střední školou, o. p.
s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČO 25318390, dle přílohy
č. 1029-21-P06.

41

Kultura - dotace v rámci dotačního řízení MK ČR "Akviziční fond" rok 2021,
změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R28/21

bere na vědomí
poskytnutí účelových investičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace:
a) Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, ve výši 927.500 Kč,
dle přílohy č. 1031-21-P02,
b) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 1.016.900 Kč dle
přílohy č. 1031-21-P03,
c) Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, ve výši 547.000 Kč, dle přílohy č.
1031-21-P04,
d) Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 140.000, dle přílohy č. 1031-21P05;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0227/2021, dle přílohy č. 1031-21-P23;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 397.500 Kč pro Krajskou galerii
výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, na nákup sbírkových předmětů, dle
přílohy č.1031-21-P06;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 812.100 Kč pro Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČO 00092126, na nákup sbírkových předmětů, dle přílohy č.
1031-21-P07;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100.000 Kč pro Muzeum regionu
Valašsko, IČO 00098574, na nákup sbírkových předmětů, dle přílohy č. 1031-21P08;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, na rok 2021 dle přílohy č. 103121-P09;
6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, na rok 2021, dle přílohy č. 1031-21P10;
7. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČO 00098574, na rok 2021 dle přílohy č. 1031-21-P11;
8. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČO 00091138, na rok 2021 dle přílohy č. 1031-21-P12;
9. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy, IČO 00089982 na rok 2021; dle přílohy 1031-21-P24;
10. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy, IČO 00089982, na rok 2021 o 86.688,02 Kč na celkovou výši 30.323.311,18
Kč, dle přílohy č. 1031-21-P21.

42

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.017.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve
Zlínském kraji v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0960-21-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.148.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, IČO 00092118, se sídlem
Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven ve Zlínském kraji v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0960-21-P06;
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.991.000 Kč Masarykově veřejné
knihovně Vsetín, IČO 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0960-21P07.
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

43

Kultura - dodatek ke zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 11 Zřizovací listiny Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizace, IČO 00089982, dle přílohy
č. 1030-21-P01.

45

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R28/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0961-21-P01.

46

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R28/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle rozhodnutí č.
16688/2021-13 a č. 16688/2021-36 a avíza č. j.: MSMT-29831/2021-3 uvedených v
příloze č. 0962-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0226/2021 dle přílohy č. 0962-21-P01.

47

Školství - investiční záměr, fond investic, převody z rezervního fondu,
rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R28/21

schvaluje
1. zařazení akce "Základní umělecká škola Bojkovice - pořízení klavírního křídla" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 096321-P02;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje: č. 1792/150/11/21 na
akci "Základní umělecká škola Bojkovice - pořízení klavírního křídla značky Petrof P
173 Breeze ", dle přílohy č. 0963-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0230/2021, dle přílohy č. 0963-21-P06;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2021 příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bojkovice, se sídlem
Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice, IČO 46254331, dle přílohy č. 0963-21-P07;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Otrokovice, se
sídlem Školní 806, 765 02 Otrokovice, IČO 00839311, dle přílohy č. 0963-21-P08;
c) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída
Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0963-21-P09;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
se sídlem Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy č.
0963-21-P10;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, se sídlem č. p. 1, 756
43 Kelč, IČO 00843318, dle přílohy č. 0963-21-P11;
5. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2021 schváleného
Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0018/Z02/20 dne 14.12.2020
příspěvkové organizaci zřizované Zlínským krajem Základní umělecká škola
Bojkovice o 230 tis. Kč na celkovou částku 635 tis. Kč, dle přílohy č. 0963-21-P07;
souhlasí
1. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Bojkovice, se sídlem Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice, IČO
46254331, k posílení fondu investic ve výši 629.000 Kč, dle přílohy č. 0963-21-P04;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Bojkovice, se sídlem Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice, IČO
46254331, k posílení fondu investic ve výši 226.000 Kč, dle přílohy č. 0963-21-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Základní
umělecká škola Bojkovice - pořízení klavírního křídla značky Petrof P 173 Breeze"
příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Bojkovice, se sídlem Čtvrť 1.
máje 715, 687 71 Bojkovice, IČO 46254331.

48

Školství - pohledávky u příspěvkových organizací Dětský domov Zlín,
Dětský domov Uherský Ostroh, Střední průmyslová škola Otrokovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R28/21

souhlasí
s prominutím pohledávek u příspěvkové organizace Zlínského kraje:
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1) Dětský domov Zlín, IČO 61716723, se sídlem Lazy 3688, 760 01 Zlín, v celkové
výši 60.735 Kč vůči Petře Horké dle přílohy č. 0964-21-P02, vůči Janě Marčíkové v
celkové výši 29.479 Kč dle přílohy č. 0964-21-P03;
2) Dětský domov Uherský Ostroh, IČO 60371811, se sídlem Sokolovská 620, 687
24 Uherský Ostroh, v celkové výši 38.261 Kč vůči Petru Škárkovi dle přílohy č. 096421-P04;
3) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem Tř. T. Bati 1266,
765 02 Otrokovice, v celkové výši 38.537 Kč vůči společnosti LOKOMOTIVKA, a. s.
- v likvidaci se sídlem Českomoravská 205, 190 00 Praha, IČO 00565105, dle přílohy
č. 0964-21-P05.

49

Školství - účelový příspěvek - podpora řemesel v odborném školství 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R28/21

schvaluje
poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 2.076.300 Kč, dle přílohy č. 0965-21-P02.

50

Individuální podpora 2021 (sekce MLÁDEŽ A SPORT) - schválení dotací a
dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R28/21

schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) pro Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 57, 586 07 Jihlava,
ve výši 50.000 Kč na projekt Kraje pro bezpečný internet 2021/2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0990-21-P04;
b) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/1781/2021/ŠK o poskytnutí dotace z
Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) uzavřené s Krajskou radou
Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského kraje, pobočný
spolek, IČO 70930139, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov, kterým dochází ke
změně monitorovacích indikátorů, dle přílohy č. 0990-21-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) pro Handball club Zubří z.s., IČO 46531378, se sídlem Hlavní 492, 756 54
Zubří, ve výši 450.000 Kč na projekt EHF European cup 2021/2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0990-21-P05;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/1744/2021/ŠK o poskytnutí dotace z
Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) uzavřené se spolkem TC Bajda
Kroměříž, z.s., IČO 18188028, se sídlem Na Sladovnách 4255/2, 767 01 Kroměříž,
kterým dochází ke změně doby ukončení realizace projektu, dle přílohy č. 0990-21P11;
c) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/0212/2021/ŠK o poskytnutí dotace z
Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) uzavřené s HC Berani Zlín, z.s.,
IČO 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, kterým dochází ke změně
monitorovacích indikátorů, dle přílohy č. 0990-21-P13.

51

Program MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu - dodatky ke
smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R28/21

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v rámci
Programu MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu, dle vzoru v příloze č.
0991-21-P03, a v členění, dle přílohy č. 0991-21-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu MaS03-21 Činnost a rozvoj
mládežnického sportu, dle vzoru v příloze č. 0991-21-P03, a v členění, dle přílohy č.
0991-21-P05.

52

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - kupní smlouva I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností LUKROM, spol. s r. o., se sídlem Lípa 81, 763 11 Lípa, IČO
18188281, dle příloh č. 0972-21-P02 až č. 0972-21-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;
bere na vědomí
žádost 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 přílohy č. 0972-21-P08.
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

53

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - kupní smlouva III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností DURA-LINE CT, s. r. o., sídlem U Písáku 682, 763 62
Tlumačov, IČO 48911887, dle příloh č. 0973-21-P02 až č. 0973-21-P07 za podmínky
vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle
Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
bere na vědomí
žádost 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 přílohy č. 0973-21-P09.

54

Investiční akce - závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R28/21

bere na vědomí
závěrečné zprávy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Zborovice – oprava střechy (starý
zámek)", dle přílohy č. 0968-21-P02;
b) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad - Vincentinum rekonstrukce kotelny", dle přílohy č. 0968-21-P03;
c) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 2.NP
pro rozšíření oddělení se zvláštním režimem", dle přílohy č. 0968-21-P04;
d) "ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - oprava elektroinstalace", dle přílohy č. 0968-21P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0228/2021, dle přílohy č. 0968-21-P06.

55

Investice - aktualizace plánu přípravy akcí ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R28/21

schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy akcí Zlínského kraje pro další období dle přílohy č.
0967-21-P02;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. zařazení akce „ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - odstranění ekologické zátěže“
do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
3. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkových organizací:
a) změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 00559644, dle přílohy č. 0967-21-P03;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 0967-21-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 382.900 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 404.410 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové
organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, na dokončení
projektové dokumentace akce "VOŠPS a SPŠ Kroměříž – rekonstrukce střechy", dle
přílohy č. 0967-21-P05;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.536.948 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na dokončení zpracování
projektové dokumentace akce "SŠHS Kroměříž - rekonstrukce budovy A", dle
přílohy č. 0967-21-P06;
6. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku nebo účelového příspěvku
na provoz na zpracování projektových dokumentací akcí zařazených v Plánu
přípravy investičních akcí Zlínského kraje v souladu se:
a) změnou č. 4 Rozhodnutí o poskytnutí investičního a účelového příspěvku na
provoz č. 61/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce
„Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu Hvězdárny Vsetín“, dle přílohy č. 096721-P07;
b) změnou č. 4 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 12/2020/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce „Muzeum regionu Valašsko
- zámek Vsetín – obnova zámeckého parku“, dle přílohy č. 0967-21-P08;
c) změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 20/2021/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce "SUPŠ Uh. Hradiště –
bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku", dle přílohy č. 0967-21-P09;
d) změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 38/2021/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce "Obchodní akademie, VOŠ
a JŠ Uherské Hradiště – Laboratoře Nové informatiky", dle přílohy č. 0967-21-P10;
e) změnu č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č.
74/2020/INV pro akci "Muzeum Kroměřížska – oprava ohradní zdi hospodářského
dvora v Rymicích", dle přílohy č. 0967-21-P11;
f) změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 42/2021/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce "Odborné učiliště Kelč Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny", dle přílohy č. 0967-21-P12;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0233/2021, dle přílohy č. 0967-21-P13;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
s dokončením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce „ISŠ-COP a JŠ
Valašské Meziříčí - odstranění ekologické zátěže“, příspěvkové organizace
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00851574;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akce, příspěvkovou organizaci Integrovaná
střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00851574, na akci „ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - odstranění ekologické
zátěže“.

56

Kultura, školství - 14|15 Baťův institut - smlouvy o nájmu, SOŠ Staré Město smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R28/21

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem
INSPECTUM, a. s., IČO 28202775, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
dle přílohy č. 0969-21-P02,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, J. A. Bati 5520,
760 90 Zlín, dle přílohy č. 0969-21-P03,
c) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem
Martin Vojtek, IČO 75701219, ***, 765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 0969-21-P04,
d) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem
ACCORPONI CZ, spol. s r. o., IČO 25338145, nám. Práce 2512, budova IH Moskva,
760 01 Zlín, dle přílohy č. 0969-21-P05,
e) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem
Lakšmí s. r. o., IČO 27752178, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 096921-P06,
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, vedlejším účastníkem Středním odbornou školou a Gymnáziem
Staré Město, IČO 60371790, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, a vypůjčitelem
FC Slovácko, z. s., IČO 22761209, Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 0969-21-P07.

57

Školství - investiční akce - Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, SŠZP
Rožnov p. Radhoštěm, SPŠ a OA Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R28/21

schvaluje
1. zařazení akce "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti
zdiva objektu domova mládeže školy" do Střednědobého plánu akcí reprodukce
majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0975-21-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1791/150/11/21 na
akci "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu
domova mládeže školy", dle přílohy č. 0975-21-P03;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1777/150/08/21 - 01/10/21 na akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - oprava
zpevněných ploch pro ustájení zvířat", dle přílohy č. 0975-21-P04;
4. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1785/150/09/21 - 01/11/21 na akci "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Stavební
úpravy - nová učebna", dle přílohy č. 0975-21-P05;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 95.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, na
akci "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu
domova mládeže školy", dle přílohy č. 0975-21-P06;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, dle přílohy č. 0975-21-P07;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0231/2021, dle přílohy č. 0975-21-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou
akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "SPŠ a OA Uherský Brod –
Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy",
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437;
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. Gymnázium Valašské Klobouky - Oprava havárie kanalizační přípojky školní
jídelny, dle přílohy č. 0975-21-P09;
2. SUPŠ Uherské Hradiště - sanace trhlin a rekonstrukce části střešních konstrukcí
objektu Všehrdova, dle přílohy č. 0975-21-P10.

58

Sociální služby - dodatek inv. záměru "DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R28/21

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru "Sociální služby Uherské Hradiště - DS
Buchlovice - rekonstrukce výtahů", dle přílohy č. 0970-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0229/2021 dle přílohy č. 0970-21-P03;
3. snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, o 2.900.000 Kč v roce 2021, z částky 13.011.000
Kč na výši 10.111.000 Kč;
4. změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0970-21-P04.

59

Veřejná zakázka "DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů - opakování" - výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R28/21

bere na vědomí
Zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů - opakování“, a Protokoly z jednání
hodnotící komise, dle příloh č.0977-21-P02 až č. 0977-21-P05;
schvaluje
1. výběr dodavatele Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 27127010;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo
náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 27127010; dle přílohy č. 0977-21P07.
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R28/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

60

Veřejná zakázka "Sociální věci - zřízení nových služeb - zhotovení projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru" - výběr
dodavatele pro část 2, zrušení zadávacího řízení pro část 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R28/21

ruší
část 1 veřejné zakázky Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce vedlejšího
objektu pro odlehčovací službu - zhotovení objemové studie, projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru zahájené usnesením
RZK č. 0656/R21/21, v rámci veřejné zakázky „Sociální věci – zřízení nových služeb
- zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského
dozoru“, dle přílohy č. 0979-21-21-P02;
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Sociální
věci – zřízení nových služeb - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru“, pro Část 2: DOZP Uherský Brod – vytvoření
komunitní služby – dopracování objemové studie, zhotovení projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, dle přílohy č. 097921-21-P03, a protokoly o jednání hodnoticí komise, dle přílohy č. 0979-21-21-P04;
schvaluje
pro část 2 veřejné zakázky: DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby –
dopracování objemové studie, zhotovení projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci veřejné zakázky „Sociální věci –
zřízení nových služeb - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru“:
1. výběr dodavatele Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3,
Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Energy Benefit Centre a.s., se sídlem
Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, dle přílohy č. 0979-2121-P05;
zmocňuje
společnost Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00
Praha 6, IČO 29029210, dle přílohy č. 0979-21-21-P05.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

61

Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza - výkon
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi" zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R28/21

schvaluje
zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Vsetínská nemocnice a.s.
– Objekt K – Hemodialýza – výkon funkce technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP na staveništi" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0980-21-P02 až č. 0980-21-P05;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Andrea
Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Karol Muránsky, Bc. Jitka Chobotová, Petr Ruber, Ing. Eva Dostálková,
a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Michal Jašek, Ing. Ladislav Vaculík, Ing. Petr
Burša, Martina Chovancová, DiS.

62

Zdravotnictví - „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
č. 11" – zpracování projektové dokumentace - dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R28/21

schvaluje
1. Pokyn objednatele - Pozastavení zpracování projektové dokumentace pro
stavební akce: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11, dle
přílohy č. 0982-21-P02;
2. uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a dodavatelem Atelier
99 s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 02463245,
dle přílohy č. 0982-21-P03;
pověřuje
pověřuje vedoucího Odboru investic podpisem pokynu objednatele - Pozastavení
zpracování projektové dokumentace pro stavební akce: Uherskohradišťská
nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11, schvalovaného v bodě 1., dle přílohy
č. 0982-21-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

63

Zdravotnictví - Uherskohradišťská a Kroměřížská nemocnice - dodatky smluv
o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R28/21

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD,
uzavřené mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320 a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, dle příloh č. 0981-21-P01 a č. 0981-21-P02;
2) uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD,
uzavřené mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320 a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČO 27660532, dle přílohy č. 0981-21-P03 a č. 0981-21-P04.

64

Veřejná zakázka "Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa" - zahájení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R28/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace Baťova
mrakodrapu - 2. etapa“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0978-21-P02 až č. 0978-21-P07, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na
profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová, DiS., Ing. Eva
Dostálková a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková a Ing. Andrea Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Pavel Dohnal, Aneta Nováková, Ing. Ladislav Vaculík, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. David Vychytil, Ing. Pavel Pecha, Bc. Jitka
Chobotová, Petr Ruber, Ing. Eva Dostálková;
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Dodatek č. 4 investičního záměru akce „Budova 21 - obnova jídelny a
kavárny“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R28/21

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1562/140/06/19 – 04/11/21 akce „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, dle přílohy
č. 1002-21-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0225/2021, dle přílohy č. 1002-21-P02.
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Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
13.12.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R28/21

schvaluje
návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
13.12.2021, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0984-21-P02.
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Pracovní cesta na konferenci "Join Crypto Basel" Miami, USA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R28/21

schvaluje
zahraniční pracovní cestu na konferenci "Join Crypto Basel" do Miami, USA, ve
dnech 28. listopadu - 2. prosince 2021, Ing. Tomáši Jančovi, předsedovi výboru pro
rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizaci Zastupitelstva Zlínského kraje,
a to služebním vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad.

69

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast sociální

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R28/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 1020-21-P01.
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70

Veřejná zakázka - "Sociální služby Vsetín - DZR Kelč - zhotovení projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru" - zahájení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R28/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Sociální služby Vsetín - DZR Kelč zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle přílohy č. 0976-21-P02;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Ing. Eva
Dostálková a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Andrea Kaspřáková;
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, Ing. Eva Dostálková.
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ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace - Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí
dotace č. D/2510/2016/STR uzavřené s organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, IČO 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín, ve
znění přílohy č. 1041-21-P02.

72

Zdravotnictví - služby obecného hospodářského zájmu - vyrovnávací platby
na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R28/21

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

1. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 8.815.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
(dále jen „LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena
na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku
veřejné služby, za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace z rozpočtu Zlínského kraje
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo
nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č. 0995-21-P01;
2. poskytnutí vyrovnávací platby Uherskohradišťské nemocnici a. s., se sídlem J. E.
Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, v maximální výši 2.790.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby
pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2022 do 31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským
krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0995-21-P02;
3. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, v maximální výši 6.330.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen
„LPS“) pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na
pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné
služby, za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi
Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767
01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0995-21-P03;
4. poskytnutí vyrovnávací platby Vsetínské nemocnici a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, v maximální výši 3.710.000 Kč, ve formě účelové
neinvestiční dotace, na zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) pro
dospělé, pro děti a dorost a stomatologické LPS, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským
krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0995-21-P04;
5. poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a. s., se sídlem
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26822105, v maximální výši
3.200.000 Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění lékařské
pohotovostní služby pro dospělé a pro děti a dorost, která je určena na pokrytí rozdílu
mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za
období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a
Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 26822105, dle přílohy č. 0995-21-P05;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, v maximální výši 1.200.000
Kč, ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti střediska vědeckých
informací, specializované knihovny, pro veřejnost v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.,
která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které jsou spojené s
plněním závazku veřejné služby, tj. s poskytováním služeb pro veřejnost, za období
od 01.01.2022 do 31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským
krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600,
PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č. 0995-21-P06;
7. poskytnutí vyrovnávací platby Kroměřížské nemocnici a.s., se sídlem Havlíčkova
660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, v maximální výši 12.190.000 Kč, ve formě
účelové neinvestiční dotace, na zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady, které
jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od 01.01.2022 do
31.12.2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve
formě dotace z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou
nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle
přílohy č. 0995-21-P07.

73

Sociální věci - výsledek výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o. a jmenování ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R28/21

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domova pro seniory
Burešov, příspěvkové organizace, IČO 70851042, dle přílohy č. 1042-21-P01;
jmenuje
s účinností od 01.01.2022 Ing. Helenu Novákovou na pracovní místo ředitelky
Domova pro seniory Burešov, příspěvkové organizace, IČO 70851042, dle přílohy
č. 1042-21-P02;
stanovuje
s účinností od 01.01.2022 plat ředitelce Domova pro seniory Burešov, příspěvkové
organizace, IČO 70851042, dle přílohy č. 1042-21-P03.
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Doprava - rozpočtové opatření (mezikrajská smlouva s Jihomoravským
krajem - veřejná drážní doprava)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2021 dle
přílohy č. 1043-21-P01.
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Veřejná zakázka "Výměna záložních zdrojů UPS na budově 21" - schválení
výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R28/21

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna záložních zdrojů UPS na
budově 21", dle příloh č. 1006-21-P02 a č. 1006-21-P03 ;
schvaluje
1. výběr dodavatele fgFORTE s. r. o., se sídlem Bílanská 4085/75, 767 01 Kroměříž,
IČO 26916363;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem fgFORTE s. r. o., se sídlem Bílanská
4085/75, 767 01 Kroměříž, IČO 26916363, dle přílohy č. 1006-21-P04.

76

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - dodatek č. 1 kupní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy č.
O/0086/2020/INV mezi Zlínským krajem a společností Baby Group, s. r. o., se sídlem
Masarykova 968, 769 01 Holešov, IČO 27706567, dle příloh č. 0971-21-P02 a č.
0971-21-P03, 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;
bere na vědomí
Žádost 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 přílohy č. 0971-21-P05.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - kupní smlouvy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R28/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností TRADIX UH, a. s.,
sídlem Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČO 25531450, dle příloh č. 097421-P02 až č. 0974-21-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. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností NaturFor, s. r. o.,
sídlem Prostřední 2240, 760 01 Zlín, IČO 05942314, dle příloh č. 0974-21-P09 až č.
0974-21-P11 a dále dle příloh č. 0974-21-P05 a č. 0974-21-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. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Dinel, s. r. o., sídlem
U Tescomy 249, 760 01 Zlín, IČO 63476886, dle příloh č. 0974-21-P14 až č. 097421-P16 a dále dle příloh č. 0974-21-P05 a č. 0974-21-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;
4. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností igloe SYSTEM, s. r.
o., sídlem Široká 65/14, 110 00 Praha 1, IČO 01492039, dle příloh č. 0974-21-P19
až č. 0974-21-P21 a dále dle příloh č. 0974-21-P05 a č. 0974-21-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;
5. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností INTERNATIONAL
CZ, spol. s r. o., sídlem U Tescomy 238, 763 11 Zlín, IČO 25532481, dle příloh č.
0974-21-P24 až č. 0974-21-P26 a dále dle příloh č. 0974-21-P05 a č. 0974-21-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;
6. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností AEROSERVIS, s. r.
o., sídlem Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno, IČO 48533408, dle příloh č.
0974-21-P29 až č. 0974-21-P31 a dále dle příloh č. 0974-21-P05 a č. 0974-21-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;
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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.

7. uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností FYSCON, s. r. o.,
sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 06461824, dle příloh č. 0974-21-P34 až
č. 0974-21-P36 a dále dle příloh č. 0974-21-P05 a č. 0974-21-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;
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. 0974-21-P08 č. 0974-21-P13, č. 0974-21-P18, č. 0974-21P23, č. 0974-21-P28, č. 0974-21-P33 a č. 0974-21-P38.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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