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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 31.01.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0043-22-P01.

2

Záštity a finanční dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) 29. ročníkem mezinárodního závodu "Rohálovská desítka" pořádaným spolkem
BK Holešov, z.s., se sídlem Podzahradí 397, 768 42 Prusinovice, IČO 47934921;
2) 15. ročníkem Zlínského očního festivalu pořádaným společností CASTOR CZ,
s.r.o., se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČO 63495619;
3) 14. ročníkem Přehlídky odborných dovedností učebního oboru Řezník - uzenář
pořádaným Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykovou
školou s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého
239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574;
4) projektem Czech Hotel Awards - Hotel roku 2022 realizovaným společností Czech
Hotel Awards, s.r.o., se sídlem Gercenova 1181/10, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO
04488601;
5) 30. ročníkem celorepublikové soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2022
pořádaným Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, se sídlem Václavské
náměstí 833/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 00273309;
6) akcí "Cestovatelské legendy Hanzelka a Zikmund" pořádanou spolkem KLUB H
+ Z - spolek pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z. s., se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 67009361;
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7) 12. ročníkem projektu "Na kole jen s přilbou" pro rok 2022 realizovaný společností
Bezpečně na silnicích o.p.s., se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec II-Nové Město,
460 01 Liberec, IČO 28733932;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 45.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00442755, v rozdělení pro Oblastní výbor
ve Vsetíně ve výši 20.000 Kč, pro Oblastní výbor ve Zlíně ve výši 15.000 Kč a pro
Oblastní výbor v Uherském Hradišti ve výši 10.000 Kč;
2) ve výši 40.000 Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní
Morava, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO
28618734.

3

Veřejná zakázka "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21" zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Výroba a distribuce krajského
periodika Magazín 21“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0075-22P01 až č. 0075-22-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Martina
Chovancová, DiS. a náhradníky: Ing. Andrea Kaspřáková, Mgr. Libor Fusek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Radek
Doležel, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Ing. Lenka Sedláková,
Mgr. Ing. Simona Hořáková, a náhradníky: Ing. David Vychytil, Ing. Tomáš Janča,
Bc. Jan Vandík, DiS., Bc. Soňa Ličková BA, Mgr. Libor Fusek;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0017/2022 dle přílohy č. 0075-22-P07.
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4

Podlicenční smlouva na fotografie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/22

schvaluje
uzavření podlicenční smlouvy s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p.
s., se sídlem J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín, IČO 27744485, dle přílohy č. 0100-22P01.

5

Svěření majetku příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/22

svěřuje
majetek Zlínského kraje k hospodaření příspěvkovým organizacím Zlínského kraje:
a) Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 4884,
Zlín 760 01, IČO 70851042, 4000 kusů nitrilových rukavic v ceně 3000,80 Kč vč.
DPH;
b) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, se sídlem Loučka 128,
Loučka 763 25, IČO 70850895, 4000 kusů nitrilových rukavic v ceně 3000,80 Kč vč.
DPH;
c) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem V Drahách
1105, Luhačovice 763 26, IČO 70850909, 4000 kusů nitrilových rukavic v ceně
3000,80 Kč vč. DPH;
d) Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, se sídlem Hradská 82, Lukov
763 17, IČO 70850941, 4000 kusů nitrilových rukavic v ceně 3000,80 Kč vč. DPH;
e) Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1165,
Napajedla 763 61, IČO 70850976, 4000 kusů nitrilových rukavic v ceně 3000,80 Kč
vč. DPH;
f) Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, se sídlem Návojná 100,
Návojná 763 32, IČO 70850852, 4000 kusů nitrilových rukavic v ceně 3000,80 Kč
vč. DPH;
g) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, se
sídlem Na Hrádku 100, Fryšták 763 16, IČO 70850917, 4000 kusů nitrilových rukavic
v ceně 3000,80 Kč vč. DPH;
h) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Záviše Kalandry 1353,
Vsetín 755 01, IČO 49562827, 6000 kusů nitrilových rukavic v ceně 4501,20 Kč vč.
DPH;
i) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Štěpnická
1139, Uherské Hradiště 686 06, IČO 00092096, 6000 kusů nitrilových rukavic v ceně
4501,20 Kč vč. DPH.
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6

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám, záchranným stanicím volně žijících živočichů a Klubu
českých turistů v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/22

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 150.000 Kč
pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č. p. 146, 742 54
Bartošovice, IČO 47657901, na zajištění činnosti Záchranné stanice volně žijících
handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského kraje - stanice
Bartošovice v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0045-22-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 120.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Zemědělská výstava
2022" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0045-22P06;
2) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského
kraje 2022" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0045-22-P08;
3) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49434438, na pořádání akce "TOP Víno
Slovácka 2022" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0045-22-P10;
4) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČO 47676515, na pořádání akce "Chovatelský den na Valašsku" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0045-22-P12;
5) ve výši 350.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní
403, 687 08 Buchlovice, IČO 70967318, na zajištění činnosti Záchranné stanice
volně žijících živočichů Buchlovice v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0045-22-P04;
b) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje - odbor KH
- ORJ 20 ve výši 450.000 Kč pobočnému spolku KČT, oblast Zlínský kraj, se sídlem
Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín, IČO 70902003, na projekt "Turistické značení ve
Zlínském kraji v roce 2022" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle přílohy č. 0045-22-P14.
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7

Odbor KH - dotace na provoz potravinové bance a na projekt domovnictví ve
vybraných lokalitách ZK v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/22

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje - odbor KH ORJ 20:
1) ve výši 200.000 Kč spolku Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s., se sídlem
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO 04024915, na provoz potravinové banky v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0097-22P02;
2) ve výši 200.000 Kč spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., se sídlem Tř.
3. května č. 325, 763 02 Zlín, IČO 00568813, na činnost domovníků ve vybraných
lokalitách Zlínského kraje v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0097-22-P04.

8

Hodnocení programů RP06-21 podpora akreditovaného dobrovolnictví a
RP07-21 podpora neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/22

bere na vědomí
1. hodnocení Programu RP06-21 na podporu akreditovaného dobrovolnictví za rok
2021, dle přílohy č. 0098-22-P01;
2. hodnocení Programu RP07-21 na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování za rok 2021, dle přílohy č. 0098-22-P02.

9

RP17-21 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/22

bere na vědomí
hodnocení programu RP17-21 Podpora zmírnění následků sucha v lesích dle přílohy
č. 0047-22-P01.
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10

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 103

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 103 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části kanalizace obce Komňa, dle přílohy č. 0046-22P02.

11

4. aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A) schválit 4. aktualizaci příloh č. 1 a č. 2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2022 dle příloh č. 0044-22-P02 a č. 0044-22-P03 a 23.
aktualizaci přílohy č. 3 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0044-22-P04;
B) souhlasit se zařazením pro rok 2023 u poskytovatelů sociálních služeb, kteří
nepodali Rozvojové záměry typu C pro opětovný vstup do Základní sítě v řádném
termínu do 25.11.2021 s postupem podle návrhu uvedeného v příloze č. 0044-22P13 a s ponecháním sociálních služeb těchto poskytovatelů dle přílohy č. 0044-22P12 v Základní síti na rok 2023 s tím, že těmto poskytovatelům bude snížena dotace
na rok 2023 o částku odpovídající výši dotace na 1 měsíc dle příslušných programů
vyhlašovaných Zlínským krajem k financování sociálních služeb;
souhlasí
se změnou Pravidel pro poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům
sociálních služeb Zlínského kraje, schválených usnesením Rady Zlínského kraje č.
0009/R01/22, dle přílohy č. 0044-22-P15.
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12

SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - hodnocení
programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/22

bere na vědomí
vyhodnocení programu SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
v roce 2021 dle přílohy č. 0048-22-P01.

13

Sociální věci - poskytnutí 3. části dotace pro příspěvkovou organizaci Domov
pro seniory Lukov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0011/2022, dle přílohy č. 0051-22-P01;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2022, ve výši 724.484,25 Kč příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0051-22-P04.

14

Sociální věci - Dohoda o umožnění splácení dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/22

souhlasí
s nastavením splátkového kalendáře k úhradě dluhu klienta na období delší než 12
kalendářních měsíců a Dohodou o splátkách mezi příspěvkovou organizací Sociální
služby Vsetín, p. o., IČO 49562827, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín,
a Ing. Jaroslavem Holišem, narozen dne ***1951, bytem *** Rožnov pod Radhoštěm,
zastoupen opatrovníkem Město Rožnov pod Radhoštěm, pověřenou osobou ***, dle
přílohy č. 0050-22-P02.
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15

Sociální služby - odpisové plány, fondy investic na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/22

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2022:
a) příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, se sídlem Burešov 3675, 760 015
Zlín, IČO 00839281, dle přílohy č. 0049-22-P01;
b) příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, se sídlem Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0049-22-P02;
c) příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0049-22-P03;
d) příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, se sídlem Hradská 82, 763 17
Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0049-22-P04;
2. odpisové plány na rok 2022:
a) příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, se sídlem Burešov 3675, 760 015
Zlín, IČO 00839281, dle přílohy č. 0049-22-P05;
b) příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, se sídlem Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0049-22-P06;
c) příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0049-22-P07;
d) příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, se sídlem Hradská 82, 763 17
Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0049-22-P08.

16

Doprava - Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouva o
poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 21.084.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0055-22-P03.
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17

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (Holešov, Uh. Hradiště-Kunovice-Staré Město)
na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/22

schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2022 mezi Zlínským krajem a následujícími městy
Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČO 00287172, dle přílohy č. 0053-22-P01a a č. 0053-22-P01b;
b) město Uherské Hradiště, IČO 00291471, město Staré Město, IČO 00567884, a
město Kunovice, IČO 00567892, dle příloh č. 0053-22-P02a a č. 0053-22-P02b.
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Doprava - mezikrajské smlouvy se sousedními kraji na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1) dodatku č. 5 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČO 60609460, dle příloh č. 0052-22-P01;
2) dodatku č. 4 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 0052-22-P02;
3) dodatku č. 3 smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČO 60609460, dle příloh č. 0052-22-P03a až č. 0052-22-P03c;
4) smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70888337, dle příloh č. 0052-22-P04a až
č. 0052-22-P04d;
schvaluje
rozpočtové opatření RZK/0014/2022, dle přílohy č. 0052-22-P05.
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R02/22
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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Doprava - představení změn v Tarifu IDZK platných od 01.07.2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/22

schvaluje
s platností od 01.07.2022 změnu koncepce Tarifu Integrované dopravy Zlínského
kraje dle přílohy č. 0056-22-P01 s těmito základními parametry:
- zavedení časového jízdného pro území Zlínského kraje podle zónového principu a
využití dopravních karet Zetka a ODISka;
- nastavení nových ceníků pro obyčejné jízdné s cílem zajištění ekonomické stability
financování veřejné dopravy;
- sjednocení ceníků dovozného;
- zohlednění aktuálních podmínek státem nařízených slev;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí, s platností od 01.07.2022, změnu
koncepce Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje dle přílohy č. 0056-22-P01 s
těmito základními parametry:
- zavedení časového jízdného pro území Zlínského kraje podle zónového principu a
využití dopravních karet Zetka a ODISka;
- nastavení nových ceníků pro obyčejné jízdné s cílem zajištění ekonomické stability
financování veřejné dopravy;
- sjednocení ceníků dovozného;
- zohlednění aktuálních podmínek státem nařízených slev.
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Individuální dotace v dopravě na projekt Sociální zařízení na dopravním
hřišti, Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje Městu Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí
7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, do výše 2.682.632 Kč, současně však max. 50 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Sociální zařízení na dopravním
hřišti, Valašské Meziříčí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
dle přílohy č. 0054-22-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.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/22

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.
1507/1 v k. ú. Kaňovice u Luhačovic, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/490) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 490-022) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 1507/1 v k. ú. Kaňovice u Luhačovic, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 403-22/2021,
- 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. 490-022), 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. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Správy
železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město,
IČO 70994234, a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 14629 v k. ú. Vsetín,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05736) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 05736-1) na služebném pozemku p. č. 14629 v k. ú. Vsetín,
a to vše v rozsahu stanoveném zpracovaném geometrickým plánem č. 81637151a/2021,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
kontrolou, údržbou a odstraněním této panující stavby pozemní komunikace včetně
jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 05736-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
3. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Mistřice,
se sídlem Mistřice 9, 687 12 Mistřice, IČO 00291129, a každého vlastníka
služebného pozemku p. č. 416/2 v obci Mistřice a k. ú. Javorovec, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
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R02/22
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/49728) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i opěrné
zdi na služebném pozemku p. č. 416/2 v obci Mistřice a k. ú. Javorovec, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 189-133/2021,
- 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 opěrné zdi,
na dobu existence panující stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě 1. až 3.
tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 46/6,
v k. ú. Lhotka nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 463-921/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.900 Kč + DPH;
2. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Klobouky, se
sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00284611,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování stavby zemního kabelového vedení veřejného osvětlení
včetně stožárů veřejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 4362/2, v k. ú. Valašské
Klobouky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2461178/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby zemního kabelového vedení veřejného
osvětlení včetně stožárů veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a to:
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- automobilu Škoda Octavia Elegante 1.9 TDI, reg. značka 1Z3 4119, inv. č. 444-32,
rok pořízení 2002, počet najetých km 252 457, pořizovací cena 495.800 Kč,
zůstatková cena 0 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí:
- p. č. 1206/7, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 1206/8, ostatní plocha, o výměře 125 m 2,
- p. č. 1206/9, ostatní plocha, o výměře 1442 m 2,
zapsaných na LV č. 1 od obce Lípa, č. p. 118, 763 11 Lípa, IČO 00568627;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/5, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,

pracoviště

- p. č. 2784/16, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 2784/19, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 2796/1, ostatní plocha, o výměře 3682 m 2,
- p. č. 2796/28, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 2796/31, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 2796/33, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2796/37, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Sehradice, č. p. 64, 763 23 Sehradice, IČO
00568724;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě:
- p. č. 2443/14, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 2453/28, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO
00284572;
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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.

4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2856/39, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- podíl ve výši id. 1/4 p. č. 1158/40, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,

pracoviště

- podíl ve výši id. 1/4 p. č. 1176/13, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
zapsaných na LV č. 515 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- podíl ve výši id. 1/2 p. č. 416/2, ostatní plocha, o výměře 32 m2,
- podíl ve výši id. 1/2 p. č. 427/2, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
zapsaných na LV č. 704 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
- p. č. 3073/83, ostatní plocha, o výměře 602 m 2,

pracoviště

- p. č. 3073/86, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 3073/22, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
- p. č. 3073/24, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
- p. č. 3073/21, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 3073/6, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 3073/92, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 3073/94, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 3073/124, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 3073/98, ostatní plocha, o výměře 277 m 2,
- p. č. 3073/33, ostatní plocha, o výměře 333 m 2,
- p. č. 3073/102, ostatní plocha, o výměře 226 m 2,
- p. č. 3073/126, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 3073/65, ostatní plocha, o výměře 688 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756
56 Prostřední Bečva, IČO 00304221;
8. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 690-7225/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou:
- p. č. 1581/120, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 1581/20,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 1581/130, ostatní plocha, o výměře 7 m2, oddělený z původního pozemku p.
č. 1581/20,
- p. č. 1581/126, ostatní plocha, o výměře 18 m 2, oddělený z původního pozemku
p. č. 1581/57,
- p. č. 1581/133, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, oddělený z původních pozemků p.
č. 1086 a p. č. 1581/59,
od obce Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou,
IČO 00635839;
9. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1727-111/2021,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 4451/7, ostatní plocha, o výměře 60 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
4451/2,
- p. č. 4440/6, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
4440/2,
od města Karolinka, Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO
00303909;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 4451/5, vodní plocha, o výměře 53 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Karolinka, Karolinka, Radniční náměstí 42, 756
05 Karolinka, IČO 00303909;
11. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 317-1117/2021,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice:
- p. č. 677/23, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
677/7,
od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Komárovice:
- p. č. 906/1, ostatní plocha, o výměře 85 m 2,
- p. č. 908/5, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 918/49, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 933/1, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Nové Město:
- p. č. 2023/91, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2023/92, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
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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.

14. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Babice u Kelče:
- p. č. 619/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
- p. č. 9359/10, ostatní plocha, o výměře 356 m 2,
- p. č. 9359/15, ostatní plocha, o výměře 958 m 2,
- p. č. 9359/20, ostatní plocha, o výměře 803 m 2,
- p. č. 9359/41, ostatní plocha, o výměře 639 m 2,
- p. č. 9359/57, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za
podmínek dle přílohy č. 0092-22-P06;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín:
- p. č. 4434/36, ostatní plocha, o výměře 19 m²,
zapsaného na LV č. 2256 od ***, za cenu ve výši 1.900 Kč;

pracoviště

2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/76, ostatní plocha, o výměře 59 m²,
zapsaného na LV č. 151 od ***, za cenu ve výši 3.540 Kč;

pracoviště

3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Záhorovice:
a)

pracoviště

- podíl ve výši id. 815/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 815/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 815/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 144 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 10617/8531380 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 10617/8531380 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 10617/8531380 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od ***, za cenu ve výši 562 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
- p. č. 2007/10, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
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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.

zapsaného na LV č. 130 od ***, za cenu stanovenou v rozhodnutí o vyvlastnění;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 276/2, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,

pracoviště

- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 755/20, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
zapsaných na LV č. 903 od ***, za cenu ve výši 4.180 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Lísky:
- p. č. 393/57, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
zapsaného na LV č. 298 od ***, za cenu ve výši 4.860 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Břest:
- p. č. 1084/12, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,

pracoviště

zapsaného na LV č. 506 od *** za cenu ve výši 5.460 Kč;
8. odděleného z původního pozemku p. č. 403/7 geometrickým plánem č. 265181/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec 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. 1. - 14. a B. 1. - 7. 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 A. 15.
- č. 0228/Z08/21 ze dne 13.12.2021 - část schvaluje, bod B. 16.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. 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.

A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré
náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 509/4, ostatní plocha, o výměře 1393 m 2,
- p. č. 513/2, ostatní plocha, o výměře 963 m 2,
- p. č. 513/5, ostatní plocha, o výměře 1516 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1862 pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí, do
vlastnictví obce Lípa, č.p. 118, 763 11 Lípa, IČO 00568627;
2. pozemků
- p. č. 2783/3, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 2783/5, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 2784/2, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 2784/6, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 2784/7, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 2784/9, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 2784/14, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- p. č. 2784/15, ostatní plocha, o výměře 155 m 2,
- p. č. 2784/17, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 2796/36, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2796/39, ostatní plocha, o výměře 213 m 2,
- p. č. 2848/4, ostatní plocha, o výměře 314 m 2,
- p. č. 2848/5, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 299 pro obec a k. ú. Sehradice, do vlastnictví obce
Sehradice, č. p. 64, 763 23 Sehradice, IČO 00568724;
3. pozemků
- p. č. 69/7, ostatní plocha, o výměře 2555 m 2,
- p. č. 69/8, ostatní plocha, o výměře 3790 m 2,
- p. č. 604/2, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 604/4, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 604/5, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 604/6, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 604/8, ostatní plocha, o výměře 605 m 2,
- p. č. 604/9, ostatní plocha, o výměře 508 m 2,
- p. č. 604/11, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
- p. č. 604/12, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 604/13, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1085 pro obec Zádveřice-Raková a k. ú. Zádveřice,
do vlastnictví obce Zádveřice-Raková, Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice-Raková,
IČO 00284718;
4. pozemku
- p. č. 3108/14, ostatní plocha, o výměře 74 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;
5. pozemků
- p. č. 1565/35, ostatní plocha, o výměře 132 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/1 a p. č. 1565/19,
- p. č. 1565/40, ostatní plocha, o výměře 53 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/1 a p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/41, ostatní plocha, o výměře 65 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/1,
- p. č. 1565/37, ostatní plocha, o výměře 41 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/38, ostatní plocha, o výměře 14 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/39, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/19, ostatní plocha, o výměře 93 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/1 a p. č. 1565/19,
- p. č. 1565/16, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/16,
- p. č. 1565/36, ostatní plocha, o výměře 16 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/16 a p. č. 1565/17,
- p. č. 1581/132, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/60,
- p. č. 1581/139, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/60,
- p. č. 1581/140, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/60,
geometrickým plánem č. 690-7225/2020 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou;
do vlastnictví obce Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad
Bečvou, IČO 00635839;
6. pozemku
- p. č. 4440/5, ostatní plocha, o výměře 372 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

odděleného z původních pozemků p. č. 4440/1, p. č. 4441/1, p. č. 4441/2
geometrickým plánem č. 1727-111/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka; do
vlastnictví města Karolinka, Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO
00303909;
7. pozemků
- p. č. 677/22, ostatní plocha, o výměře 88 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 677/1,
- p. č. 682/12, ostatní plocha, o výměře 113 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 682/1,
geometrickým plánem č. 317-1117/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice; do
vlastnictví města Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, IČO 00303925;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 1354/154, ostatní plocha, o výměře 251 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 302 pro obec a k. ú. Částkov, do výlučného vlastnictví ***, bytem
***, za kupní cenu 15.060 Kč;

C. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě:
1. mezi Zlínským krajem a obcí Soběsuky, se sídlem Soběsuky 23, Soběsuky, PSČ
768 02 Zdounky, IČO 00287741, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č.
0094-22-P07 a č. 0094-22-P08;
2. mezi Zlínským krajem a obcí Rataje, se sídlem Rataje 139, PSČ 768 12 Rataje,
IČO 00287679, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0094-22-P09 až č.
0094-22-P11;
3. mezi Zlínským krajem a obcí Rataje, se sídlem Rataje 139, PSČ 768 12 Rataje,
IČO 00287679, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0094-22-P12 až č.
0094-22-P15.
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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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Schválení upravených rozpočtů roku 2021 příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/22

schvaluje
návrh 2. upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem,
dle seznamu v příloze č. 0095-22-P02, na rok 2021, dle příloh č. 0095-22-P03 až č.
0095-22-P07;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění 2. upraveného rozpočtu roku 2021
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.
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Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek p. o. ZK za rok 2021, harmonogram
zpracování podkladů p. o. na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/22

schvaluje
1. harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za
rok 2021, dle přílohy č. 0090-22-P02;
2. harmonogram zpracování podkladů příspěvkových organizací Zlínského kraje
(mimo školství) na rok 2022, dle přílohy č. 0090-22-P03;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k
zajištění procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2021 a z harmonogramu zpracování podkladů příspěvkových organizací (mimo
školství) na rok 2022 v termínech dle harmonogramu.
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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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Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2021 do rozpočtu roku
2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0010/2022, dle přílohy č. 0096-22-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2022, dle přílohy č. 0096-22-P02;
2. vzít na vědomí Opravný doklad č. OD/0001/2022 k rozpisu rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022, dle přílohy č. 0096-22-P03.
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Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (přenosová
soustava ZVN 400 kV)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. ověřit dle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad aktualizace
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s Politikou územního rozvoje ČR (úplné
znění závazné od 01.09.2021), se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
2. rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění
opatření obecné povahy v příloze č. 0083-22-P02;
3. vydat jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona za použití ust. § 36 odst. 4 a § 42 odst. 4 a 9 stavebního zákona, v souladu
s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 6 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje dle přílohy č. 0083-22-P02, kterou se mění Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.
0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti 23.10.2008, ve znění
aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje, usnesením č. 0749/Z21/12
ze dne 12.09.2012 s nabytím účinnosti dne 05.10.2012 a ve znění aktualizace č. 2
vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje, usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne
05.11.2018 s nabytím účinnosti dne 27.11.2018.
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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.

28

Poskytnutí individuální dotace - Krajská hospodářská komora Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/22

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 199.000
Kč, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, IČO 29319676, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, na Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0086-22P02.

29

Plán rozvoje 2022-2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Plán rozvoje 2022-2023, dle přílohy č. 008522-P01.

30

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II a III/NZÚAMO - změna Programu, dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/22

souhlasí
s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt
"Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III", dle přílohy č.
0087-22-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2022, dle přílohy č. 0087-22-P02;
2. změnu Projektového rámce projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje III" v souladu s přílohou č. 0087-22-P03;
3. uzavření:
a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3022/2020/STR s Hanou Vajglovou trvalým pobytem ***
Valašské Meziříčí, datum narození ***1972 a Filipem Hoffmannem, trvalým pobytem
*** Valašské Meziříčí, datum narození ***1995, a to dle přílohy č. 0087-22-P05;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1778/2018/STR s Jiřím Štachou trvalým pobytem *** Zlín,
datum narození ***1972 a Zdeňkem Hrbáčkem, trvalým pobytem *** Zlín, datum
narození ***1971, a to dle přílohy č. 0087-22-P07.

31

Projekty organizací v cestovním ruchu - návratná finanční výpomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/22

schvaluje
1. projektový rámec projektu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČO 02057531, "Cyrilometodějská stezka - kultura a vzdělávání bez
hranic", dle přílohy č. 0088-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2022, dle přílohy č. 0088-22-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 514.180
Kč sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín na předfinancování projektu "Cyrilometodějská
stezka, kultura a vzdělávání bez hranic" a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 0088-22-P05, a to za podmínky schválení projektu
k financování z Fondu malých projektů,
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 509.140
Kč Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na předfinancování projektu "Rozvoj cykloturistiky
Východní Morava a Trenčín region" a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 0088-22-P07 a to za podmínky schválení projektu k
financování z Fondu malých projektů;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 509.140
Kč Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na předfinancování projektu "Udržitelný cestovní ruch
Východní Morava a Trenčín region" a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 0088-22-P09 za podmínky schválení projektu k
financování z Fondu malých projektů.
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

32

Případová studie Bystřice pod Hostýnem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/22

souhlasí
se záměrem zpracování případové studie ORP Bystřice pod Hostýnem dle přílohy
č. 0089-22-P01.

33

Jmenování člena správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/22

jmenuje
Bc. Tomáše Blablu, bytem Zlín,***datum narození***1978*** členem správní rady
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, s účinností od
07.02.2022.

34

Individuální dotace ve zdravotnictví - podpora školitelů v nemocnicích
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních neinvestičních
dotací z Fondu Zlínského kraje v členění:
1. Kroměřížská nemocnice a.s., IČO 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767
01 Kroměříž, do výše 2.754.942 Kč na realizaci projektu: Školitelé v nemocnicích
Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0079-22-P06;
2. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., IČO 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín, do výše 3.679.500 Kč na realizaci projektu: Podpora školitelů v
nemocnicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0079-22-P07;
3. Vsetínská nemocnice a.s., IČO 26871068, se sídlem Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, do výše 1.498.560 Kč na realizaci projektu: Podpora školitelů ve Vsetínské
nemocnici a.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0079-22-P08;
4. Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČO 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, do výše 3.171.060 Kč na realizaci projektu: Podpora
školitelů v Uherskohradišťské nemocnici a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0079-22-P09.
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek
investičního záměru, fond investic na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/22

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1770/170/07/21 - 01/01/22 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, na akci "ZZS ZK - technologické vozidlo pro oblast
Zlín, dle přílohy č. 0080-22-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín, IČO 62182137, dle příloh č. 0080-22-P02 až č. 0080-22-P04;
3. odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle
přílohy č. 0080-22-P05.

36

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/22

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0058-22-P01;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady na rok
2022 příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č.
0058-22-P02.

37

Kultura - dotace Ministerstva kultury ČR - podání žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R02/22

souhlasí
s podáním žádostí v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR na podporu
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a
galerií na projekt:
1. Muzea Kroměřížska, p. o., IČO 00091138, na projekt Katalog výstavy Terče
kroměřížských ostrostřelců dle přílohy č. 0057-22-P02;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČO 00089982, na projekt Katalog k
výstavě "Broučci, které bychom měli znát" dle přílohy č. 0057-22-P03;
ukládá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče v termínu do 15.02.2022 předložit
Ministerstvu kultury ČR žádosti o poskytnutí podpory z Programu na podporu
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a
galerií Ministerstva kultury ČR na projekt "Katalog výstavy Terče kroměřížských
ostrostřelců" a na projekt "Broučci, které bychom měli znát".

38

Zápis statku "Masopustní mečové tance z Uherskobrodska" na "Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R02/22

souhlasí
s podáním nominace nemateriálního statku "Masopustní mečové tance z
Uherskobrodska" na zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky";
ukládá
řediteli Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO
00092126, PhDr. Ivu Frolcovi předložit zpracovanou nominaci "Masopustní mečové
tance z Uherskobrodska" na zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky", dle přílohy č. 0063-22-P01 do 28.02.2022.

39

Kultura - platový výměr ředitele příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R02/22

stanovuje
s účinností od 01.02.2022 plat řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., IČO
00098639, dle přílohy č. 0099-22-P01.
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

40

Školství - investiční záměr, fondy investic, převod z rezervního fondu,
investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R02/22

schvaluje
1. zařazení akce "Základní umělecká škola Slavičín - pořízení klavírního křídla" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 006022-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
č. 1812/150/01/22 na akci "Základní umělecká škola Slavičín - pořízení klavírního
křídla", dle přílohy č. 0060-22-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Slavičín, se sídlem náměstí Mezi
šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, ve výši 400.000 Kč na přípravu a
realizace akce "Základní umělecká škola Slavičín – pořízení klavírního křídla", dle
přílohy č. 0060-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0016/2022, dle přílohy č. 0060-22-P05;
5. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2022 příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
a) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Slavičín, se sídlem náměstí
Mezi šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, dle přílohy č. 0060-22-P07;
b) příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, se
sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č. 006022-P08;
c) příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se
sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0060-22-P09;
d) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem
Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 0060-22-P10;
e) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0060-22-P11;
f) příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945, dle příloh
č. 0060-22-P12 a č. 0060-22-P13;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Slavičín, se sídlem náměstí Mezi šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO
44118155, k posílení fondu investic ve výši 400.000 Kč, dle přílohy č. 0060-22-P06;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Základní
umělecká škola Slavičín - pořízení klavírního křídla" příspěvkovou organizaci
Základní uměleckou školu Slavičín, se sídlem náměstí Mezi šenky 121, 763 21
Slavičín, IČO 44118155.

41

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R02/22

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0062-22-P02;
b) závazný objem prostředků na platy a na ostatní osobní náklady u příspěvkových
organizací v oblasti školství - Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198;
Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod, IČO 14450437; Gymnázium Zlín Lesní čtvrť, IČO 00559105, dle přílohy č. 0062-22-P03.

42

Školství - smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R02/22

schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Střední odbornou školou Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878 jako
vedlejším účastníkem a Základní školou Hovězí, okres Vsetín, se sídlem Hovězí
426, 756 01 Hovězí, IČO 47658517, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 0061-22-P02;
2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Střední odbornou školou Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, jako
vedlejším účastníkem a Základní školou Halenkov, okres Vsetín, se sídlem
Halenkov 535, 756 03 Halenkov, IČO 47659262, dle přílohy č. 0061-22-P03;
3. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Střední odbornou školou Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, jako
vedlejším účastníkem a Základní školou a Mateřskou školou Karolinka, okres Vsetín,
se sídlem Kobylská 250, 756 05 Karolinka, IČO 60990431, dle přílohy č. 0061-22P04.

29/38

R02/22
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, školství - financování dotačních projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R02/22

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0009/2022, dle přílohy č. 0059-22-P02;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle
přílohy č. 0059-22-P08;
3. odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0059-22P09;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0059-22-P10;
5. odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126,
dle přílohy č. 0059-22-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1. dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2022 s příspěvkovou organizací Muzeum regionu Valašsko,
IČO 00098574, na základě kterého se zvyšuje návratná finanční výpomoc o částku
1.649.000 Kč z původní výše 8.249.000 Kč nově na výši 9.898.000 Kč, na přípravu
a realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském
Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“, dle přílohy č. 0059-22-P03;
2. dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2022 s příspěvkovou organizací Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČO 00092126, na základě kterého se zvyšuje návratná finanční
výpomoc o částku 44.000 Kč z původní výše 17.768.000 Kč nově na výši 17.812.000
Kč, na přípravu a realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p.o. – Revitalizace
národních kulturních památek Velké Moravy“, dle přílohy č. 0059-22-P04;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve
výši 4.134.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČO 14450437, na přípravu a realizaci akce "SPŠ a OA
Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0059-22-P05.
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

44

Sportovec Zlínského kraje 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R02/22

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2021, dle příloh č. 0078-22P01 a č. 0078-22-P02;
jmenuje
Výběrovou komisi v rámci akce Sportovec Zlínského kraje 2021, dle přílohy č. 007822-P03.

45

Projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji - změna struktury
nákladů č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R02/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0008/2022, dle přílohy č. 0077-22-P01.

46

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy I – záměr pachtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R02/22

schvaluje
záměr pachtu nemovité věci ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech součástí a
příslušenství, a to části pozemku p. č. 2760/40, ostatní plocha, o výměře 30 037 m 2,
zapsaného na listu vlastnictví č. 1590 v k. ú. a obci Holešov, dle situace v příloze č.
0065-22-P02.

47

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy II - záměr prodeje pozemku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R02/22

schvaluje
záměry prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. pozemku p. č. 2760/152, ostatní plocha o výměře 7 000 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/111 v k. ú. Holešov, obci Holešov, dle geometrického plánu č.
2666-168/2021 v příloze č. 0066-22-P02;
2. pozemku p. č. 2760/161, ostatní plocha o výměře 6 996 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/111, v k. ú. Holešov, obci Holešov, podle geometrického plánu
č. 2728-280/2021 v příloze č. 0066-22-P03.

48

SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R02/22

bere na vědomí
harmonogram dokončení základní technické infrastruktury Stavby 10 v centrální
části SPZ Holešov, dle přílohy č. 0067-22-P02;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na akci „SPZ Holešov – stavba 10: technická a dopravní infrastruktura uvnitř
PZ II“, mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova
167, 760 01 Zlín, IČO 01643541, dle přílohy č. 0067-22-P03.

49

SPZ Holešov - změna struktury investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R02/22

schvaluje
1. změnu struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského
kraje č. 683/3/140/005/04/10-22/01/22/S Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov II. etapa - stavba 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část,
dle přílohy č. 0068-22-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0013/2022, dle přílohy č. 0068-22-P02.

32/38

R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

50

Investice - předání majetku ZK k hospodaření příspěvkovým organizacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R02/22

předává
1. k hospodaření v oblasti školství:
a) příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, movité věci k datu
jejich uvedení do stavu způsobilého k užívání, dle přílohy č. 0064-22-P02;
b) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum
odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500,
movité věci (vybavení GASTRO) k datu jejich uvedení do stavu způsobilého k
užívání, dle přílohy č. 0064-22-P03;
2. k hospodaření v oblasti sociální příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov,
příspěvková organizace, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO 70850941,
movité věci k datu jejich uvedení do stavu způsobilého k užívání, dle přílohy č. 006422-P04.

51

Školství - poskytnutí finančních příspěvků - SPŠ a OA Uherský Brod, SŠGaO
Zlín, ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí, Gymnázium Rožnov p. R., SPŠ stavební
Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R02/22

schvaluje
1. poskytnutí účelového příspěvku na provoz:
a) ve výši 637.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod se sídlem Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský Brod –
Oprava budov školy po krupobití", dle přílohy č. 0070-22-P02;
b) ve výši 2.121.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod se sídlem
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. 0070-22-P03;
c) ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se sídlem Palackého 239, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00851574, na akci "Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí – Odstranění ekologické zátěže", dle přílohy č. 0070-22-P04;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) ve výši 850.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín,
IČO 00545121, na akci "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Výměna
otopných těles a vyčištění topného systému", dle přílohy č. 0070-22-P05;
e) ve výši 2.791.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí se sídlem Máchova
628/10, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843491, na akci "SPŠ stavební Valašské
Meziříčí - Oprava havarijního stavu střechy přístavby", dle přílohy č. 0070-22-P06;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.044.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2022 příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm se sídlem
Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, na akci
"Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy - nová učebna", dle přílohy
č. 0070-22-P07;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové organizace
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843393, dle přílohy č. 0070-22-P08.

52

Školství - dodatek smlouvy na dodavatele stavby na akci SPŠP COP Zlín rekonstrukce Domova mládeže 1. etapa, financování investičních akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R02/22

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo D/1823/2021/INV na zhotovení stavby na
akci "SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1.etapa" se společností
MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČO 47906898, dle přílohy č.
0069-22-P02;
2. poskytnutí investičních příspěvků
a) ve výši 8.150.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové
organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01
Holešov, IČO 47935910, na akci "OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy objektu
ZŠ", dle přílohy č. 0069-22-P03;
b) ve výši 2.317.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, na akci
"SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI", dle přílohy č.
0069-22-P04;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz
ve výši 23.087.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové
organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 60371684, na akci "Gymnázium Uherské Hradiště – oprava střechy
a fasády historické budovy", dle přílohy č. 0069-22-P05;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkové organizace:
a) Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01 Holešov,
IČO 47935910, dle přílohy č. 0069-22-P06;
b) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č. 006922-P07.

53

Školství, zdravotnictví - dodatek k nájemní smlouvě ZŠ při dětské léčebně
Luhačovice, nájemní smlouva, UH nemocnice podnájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R02/22

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru mezi Lázněmi Luhačovice,
a.s., IČO 46347828, Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice, a nájemcem Základní
školou při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448, Čes. armády 465, 763 26
Luhačovice, dle přílohy č. 0071-22-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu prostor nesloužících k podnikání mezi Městem
Uherské Hradiště, IČO 00291471, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště,
a nájemcem Základní školou Zlín, Středová, příspěvková organizace, IČO
61716421, Středová 4694, 760 05 Zlín, dle příloh č. 0071-22-P03 a č. 0071-22-P04,
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy na pozemky v areálu Uherskohradišťské nemocnice
mezi Zlínským krajem jako podnájemcem a Uherskohradišťskou nemocnicí a.s.,
IČO 27660915, J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště jako nájemcem, dle
příloh č. 0071-22-P05 a č. 0071-22-P06.

54

Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza - výkon
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi" schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R02/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza – výkon
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi“, dle
přílohy č. 0073-22-P02, a související dokumenty, dle příloh č. 0073-22-P03 a č.
0073-22-P04;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779
00 Olomouc, IČO 28571690;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem SAFETY PRO s.r.o., se sídlem
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO 28571690, dle přílohy č. 0073-22P05 a č. 0073-22-P06;
zmocňuje
společnost SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00
Olomouc, IČO 28571690 k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce "Vsetínská
nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza", dle přílohy č. 0073-22-P06.

55

Aktualizace směrnic SM/24 a SM/25 - zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R02/22

schvaluje
1. směrnici SM/24/08/22 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským
úřadem, ve znění přílohy č. 0081-22-P01;
2. směrnici SM/25/06/22 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných
organizacemi kraje, ve znění přílohy č. 0081-22-P02;
bere na vědomí
návrh vnitřní normy Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové
organizace s názvem Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění přílohy
č. 0081-22-P04.

56

Veřejná zakázka „Nákup automobilů 2022“ - zahájení veřejné zakázky,
schválení investičního záměru a smlouvy o užívání vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R02/22

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje v
roce 2022 "Nákup automobilů 2022" dle přílohy č. 0082-22-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1802/010/12/21 "Nákup automobilů 2022", dle přílohy č. 0082-22-P03;
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R02/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. zahájení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Nákup automobilů
2022" formou otevřeného řízení, dle příloh č. 0082-22-P04 až č. 0082-22-P14;
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o svěření služebního motorového vozidla k
dočasnému užívání k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům, č.
O/0107/2021/KŘHS, uzavřené mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako poskytovatelem a paní MUDr. Olgou
Sehnalovou MBA jako uživatelem, dle přílohy č. 0082-22-P15;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky ve složení: Martina Chovancová
DiS., Mgr. Ing. Simona Hořáková a náhradníky: Mgr. Libor Fusek, Ing. Andrea
Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
dodávky s názvem "Nákup automobilů 2022" ve složení: Ing. David Vychytil, Ing.
Petra Vranková, Milan Javořík, Ing. Jiří Lučan, Martina Chovancová DiS. a
náhradníky: Zbyněk Fojtíček, Ing. Petr Kedra, Miroslava Kolářová, František
Mikulička, Mgr. Ing. Simona Hořáková.

57

Antigenní testování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R02/22

bere na vědomí
objednávku služby antigenního testování zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského
kraje, č. OBJ/0027/2022/KŘ, mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako objednavatelem, a spol. RETA-SANITA, s. r.
o., se sídlem Borová 2328, 760 01 Zlín, IČO 25314181, jako dodavatelem služby,
dle přílohy č. 0101-22-P01;
svěřuje
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluv nebo
objednávek, včetně případných dodatků a ukončení těchto smluv nebo objednávek,
jejichž předmětem je poskytování služby antigenního testování, se společností
RETA-SANITA, s. r. o., se sídlem Borová 2328, 760 01 Zlín, IČO 25314181, po dobu
platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. ledna 2022, č.
j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn, přičemž hodnota smluv
a objednávek nepřesáhne hodnotu 2 mil. Kč bez DPH v roce 2022;
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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.

pověřuje
ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje podepisováním dokumentů vyplývajících
ze svěřené agendy v plném rozsahu.

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

Ing. Radek Doležel v. r.
náměstek hejtmana
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