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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 28.03.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R09/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0297-22-P01.

2

Záštity a finanční dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R09/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) krajským kolem finále McDonald´s Cupu 23. ročníku školního turnaje v minifotbalu
pro žáky základních škol pořádaným Asociací školních sportovních klubů České
republiky, z. s., se sídlem Starobylá 999/1a, Háje, 149 00 Praha 4, IČO 45773688,
Fotbalovou asociací České republiky, se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00
Praha 6, IČO 00406741, a společností McDonald`s ČR spol. s r. o., se sídlem
Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 16191129;
2) 19. včelařskou poutí na Sv. Hostýně pořádanou pobočným spolkem Český svaz
včelařů, z. s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem, se sídlem č. p. 216, 769
01 Přílepy, IČO 47930209;
3) přehlídkou profesionálních a uměleckých souborů v rámci 4. ročníku Ondrášovy
valašky pořádanou příspěvkovou organizací Národní muzeum v přírodě, se sídlem
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, městem Rožnov
pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00304271, a Folklorním sdružením JÁNOŠÍK Brno, z. s., se sídlem
Bulharská 2172/122, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 65761707;
4) 31. ročníkem programu Dny řemesel a setkání kovářů pořádaným příspěvkovou
organizací Národní muzeum v přírodě, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 00098604, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm;
5) 53. ročníkem festivalu Liptálské slavnosti pořádaným Folklorním spolkem Lipta
Liptál, se sídlem Liptál 83, 756 31 Liptál, IČO 26523752;
6) XIII. ročníkem soutěže "TOP Víno Slovácka 2022" pořádaným Agrární komorou
Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
49434438;
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7) X. ročníkem mistrovství HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod pořádaným
Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01
Zlín, IČO 70887306;
8) akcemi: Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje, XXVII. Mezinárodní
hasičská pouť na Svatém Hostýně, Přijetí hasičů hejtmanem Zlínského kraje,
Krajské kolo hry Plamen, Krajské kolo dorostu, Krajské kolo v požárním sportu,
Výběrová soutěž "O pohár ředitele HZS ZK", Výběrová soutěž "Zlatý pohár hejtmana
ZK", Krajské setkání zasloužilých hasičů pořádanými pobočným spolkem SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO
71167498;
9) pietním aktem k 77. výročí vypáleni osady Ploština pořádaným obcí Drnovice, se
sídlem č. p. 113, 763 25 Drnovice, IČO 00557889;
10) Mezinárodní konferencí Enersol 2022 pořádanou Střední průmyslovou školou
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198;
11) 14. ročníkem prezentační a vzdělávací akce "Chovatelský den na Valašsku"
pořádaným Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
IČO 47676515;
12) 18. pracovní konferencí Systému psychosociální intervenční služby (SPIS)
pořádanou Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137;
13) 66. ročníkem Kopaničářských slavností pořádaným obcí Starý Hrozenkov, se
sídlem č. p. 9, 687 74 Starý, IČO 00291331;
b) záštitu Ing. Radka Doležela, náměstka hejtmana, nad:
1) 5. ročníkem projektu Realiťák roku 2022 pořádaným společností AllCzech
Promotion s. r. o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO 08208107;
2) konferencí ve Zlínském kraji k nastavení priorit Světového silničního kongresu
pořádanou Českou silniční společností z. s., se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré
Město, 110 00 Praha, IČO 00506958;
c) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad XI.
ročníkem VŠEMINĚNÍ pořádaným příspěvkovou organizací Dětský domov a
Základní škola, se sídlem 3. května 528, 763 12 Vizovice, IČO 61716405;
d) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad:
1) konferencí rané péče "Na jedné lodi" pořádanou Střediskem rané péče EDUCO
Zlín z. s., se sídlem Chlumská 453, Louky, 763 02 Zlín, IČO 26986728;
2) XIII. ročníkem soutěže "TOP Víno Slovácka 2022" pořádaným Agrární komorou
Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
49434438;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní
dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO
45333378, z důvodu trvalé pomoci nemocným s onkologickým onemocněním krve
po celé České republice;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0058/2022, dle přílohy č. 0279-22-P06.
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3

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
1. vzít na vědomí:
a) odstoupení z funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Zlínského kraje, Mgr. Petra Gazdíka, s účinností ke dni 21.02.2022,
b) odstoupení z funkce členky Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje, Mgr.
Elišky Olšákové, s účinností ke dni 28.02.2022,
2. zvolit:
a) do funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Zlínského kraje Mgr. Martina Zábranského, s účinností ode dne 02.05.2022,
b) do funkce člena Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje PhDr. Mgr. Ivo
Mitáčka, s účinností ode dne 02.05.2022.

4

Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program RP12-22 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R09/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0047/2022, dle přílohy č. 0275-22-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) investičních programových dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 374.000 Kč, obci Halenkov, se sídlem Halenkov 655, 756 03, Halenkov,
IČO 00303763, na projekt RP12-22/015 „Nákup terénní čtyřkolky“,
2. ve výši 400.000 Kč, obci Hutisko - Solanec, se sídlem Hutisko 512, 756 62,
Hutisko-Solanec, IČO 00303836, na projekt RP12-22/125 „Zvýšení akceschopnosti
JSDHO Hutisko-Solanec“,
3. ve výši 400.000 Kč, městu Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05,
Karolinka, IČO 00303909, na projekt RP12-22/001 „Nákup používané cisternové
automobilové stříkačky“,
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4. ve výši 56.000 Kč, obci Kvasice, se sídlem A. Dohnala 18, 768 21, Kvasice, IČO
00287385, na projekt RP12-22/147 „Nákup automatizovaného externího
defibrilátoru Kvasice“,
5. ve výši 378.000 Kč, obci Nedakonice, se sídlem Nedakonice 33, 687 38,
Nedakonice, IČO 00291153, na projekt RP12-22/018 „Nákup cisternového přívěsu
na pitnou vodu“,
6. ve výši 400.000 Kč, městu Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02,
Otrokovice, IČO 00284301, na projekt RP12-22/052 „Nákup nového terénního
velitelského automobilu pro JSDHO Otrokovice“,
7. ve výši 203.000 Kč, městysu Pozlovice, se sídlem Hlavní 51, 763 26, Pozlovice,
IČO 00568708, na projekt RP12-22/151 „Zkvalitnění technického vybavení JSDHO
Pozlovice“,
8. ve výši 400.000 Kč, obci Strání, se sídlem Na kopci 321, 687 65, Strání, IČO
00291340, na projekt RP12-22/072 „Nákup terénního velitelského automobilu pro
JPOII/2 organizovaný výjezd 2“,
9. ve výši 280.000 Kč, obci Traplice, se sídlem Traplice 404, 687 04, Traplice, IČO
00291439, na projekt RP12-22/050 „Zvýšení akceschopnosti jednotky obce
Traplice“,
10. ve výši 235.000 Kč, obci Újezd, se sídlem Újezd 272, 763 25, Újezd, IČO
00284602, na projekt RP12-22/073 „Zvýšení akceschopnosti jednotky JPO Újezd“,
11. ve výši 400.000 Kč, obci Valašská Bystřice, se sídlem Valašská Bystřice 316,
756 27, Valašská Bystřice, IČO 00304352, na projekt RP12-22/065 „Pořízení nové
šestikolky pro zvýšení akceschopnosti JSDH Valašská Bystřice“,
12. ve výši 400.000 Kč, obci Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06,
Velké Karlovice, IČO 00304417, na projekt RP12-22/078 „Nákup terénního
velitelského automobilu“,
b) neinvestičních programových dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
1. ve výši 400.000 Kč, městu Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 687 71, Bojkovice,
IČO 00290807, na projekt RP12-22/117 „GO plošiny SDH Bojkovice, I. etapa nadstavba; RZ UH 79-52“,
2. ve výši 153.000 Kč, městysu Buchlovice, se sídlem náměstí Svobody 800, 687
08, Buchlovice, IČO 00290866, na projekt RP12-22/124 „Pořízení zásahových
oděvů, obuvi, přileb a rukavic pro zásahovou jednotku SDH Buchlovice“,
3. ve výši 56.000 Kč, městu Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo nám.
137, 768 61, Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113, na projekt RP12-22/024 „Nové
dýchací přístroje pro JSDH Bystřice pod Hostýnem“,
4. ve výši 96.000 Kč, obci Francova Lhota, se sídlem Francova Lhota 325, 756 14,
Francova Lhota, IČO 00303755, na projekt RP12-22/152 „Dovybavení zásahového
vozidla CAS“,
5. ve výši 59.000 Kč, obci Hovězí, se sídlem Hovězí 2, 756 01, Hovězí, IČO
00303801, na projekt RP12-22/140 „Obnova vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Hovězí v roce 2022“,
6. ve výši 108.000 Kč, obci Hřivínův Újezd, se sídlem Hřivínův Újezd 50, 763 07,
Hřivínův Újezd, IČO 00283983, na projekt RP12-22/051 „Zabezpečení JSDH Obce
Hřivínův Újezd prostředky pro řešení mimořádných událostí.“,
7. ve výši 113.000 Kč, obci Chvalčov, se sídlem Obřanská 145, 768 72, Chvalčov,
IČO 00488895, na projekt RP12-22/083 „Nové zásahové přilby pro JSDH Chvalčov“,
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8. ve výši 170.000 Kč, obci Kašava, se sídlem Kašava 217, 763 19, Kašava, IČO
00284050, na projekt RP12-22/044 „Obnova zásahových ochranných obleků“,
9. ve výši 59.000 Kč, obci Kyselovice, se sídlem Kyselovice 189, 768 11, Chropyně,
IČO 00287393, na projekt RP12-22/011 „Nákup nových věcných prostředků požární
ochrany pro JPO V Kyselovice“,
10. ve výši 82.000 Kč, obci Lhota, se sídlem Lhota 265, 763 02, Zlín, IČO 00568635,
na projekt RP12-22/101 „Obnova vybavení a dovybavení JSDHO“,
11. ve výši 91.000 Kč, obci Malá Bystřice, se sídlem Malá Bystřice 55, 756 27,
Valašská Bystřice, IČO 00304085, na projekt RP12-22/097 „Nákup zásahového
oděvu a dýchacího přístroje“,
12. ve výši 77.000 Kč, obci Nivnice, se sídlem Sídliště 1000, 687 51, Nivnice, IČO
00291170, na projekt RP12-22/080 „Dotace obcím pro jednotky SDH obcí Zlínského
kraje“,
13. ve výši 130.000 Kč, městysu Nový Hrozenkov, se sídlem Nový Hrozenkov 454,
756 04, Nový Hrozenkov, IČO 00304131, na projekt RP12-22/055 „Doplnění
vybavení pro JSDH Nový Hrozenkov“,
14. ve výši 57.000 Kč, obci Poličná, se sídlem Poličná 144, 757 01, Valašské
Meziříčí, IČO 1265741, na projekt RP12-22/081 „Nákup prostředků PO pro zvýšení
akceschopnosti JSDH Poličná“,
15. ve výši 99.000 Kč, obci Podhradní Lhota, se sídlem Podhradní Lhota 150, 768
71, Rajnochovice, IČO 00287610, na projekt RP12-22/087 „Oprava cisternové
automobilové stříkačky - JSDHO Podhradní Lhota“,
16. ve výši 66.000 Kč, obci Racková, se sídlem Racková 45, 760 01, Zlín 1, IČO
00284386, na projekt RP12-22/026 „Dovybavení zásahové jednotky Racková“,
17. ve výši 136.000 Kč, obci Rymice, se sídlem Rymice 4, 769 01, Holešov, IČO
00544558, na projekt RP12-22/104 „Nové ochranné prostředky pro JSDH Rymice“,
18. ve výši 72.000 Kč, městu Slavičín, se sídlem Osvobození 25, 763 21, Slavičín,
IČO 00284459, na projekt RP12-22/145 „Technické prostředky a výstroj JSDHO
Slavičín“,
19. ve výši 134.000 Kč, obci Spytihněv, se sídlem č. p. 359, 763 64, Spytihněv, IČO
00284491, na projekt RP12-22/070 „Nákup OOPP a komponentů k IDP“,
20. ve výši 210.000 Kč, obci Strání, se sídlem Na kopci 321, 687 65, Strání, IČO
00291340, na projekt RP12-22/071 „Nákup nových věcných prostředků požární
ochrany pro JPOII/2 organizovaný výjezd 1“,
21. ve výši 123.000 Kč, obci Střílky, se sídlem Koryčanská 47, 768 04, Střílky, IČO
00287776, na projekt RP12-22/093 „Dovybavení zásahové jednotky obce Střílky“,
22. ve výši 91.000 Kč, obci Štítná nad Vláří - Popov, se sídlem Štítná nad Vláří 72,
763 33, Štítná nad Vláří-Popov, IČO 00284556, na projekt RP12-22/091
„Dovybavení jednotky SDH Štítná nad Vláří“,
23. ve výši 51.000 Kč, obci Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62, Tlumačov,
IČO 00284572, na projekt RP12-22/090 „Vybavení JSDHO Tlumačov přenosnými
analogovodigitálními radiostanicemi dle vyhlášky č. 69/2014, ručními svítilnami a
přenosným záchranným zásahovým žebříkem“,
24. ve výši 57.000 Kč, městu Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19,
686 01, Uherské Hradiště, IČO 00291471, na projekt RP12-22/062 „Nákup nových
věcných prostředků požární ochrany a zásahových oděvů pro JSDH Mařatice“,
c) kombinovaných programových dotací uvedeným obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí:
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1. ve výši 167.000 Kč, obci Březnice, se sídlem Březnice 485, 760 01, Zlín, IČO
48471828, na projekt RP12-22/106 „Nákup výstroje a výzbroje pro JSDH Březnice“
v členění investiční dotace 45.100 Kč, neinvestiční 121.900 Kč,
2. ve výši 176.000 Kč, městu Hluk, se sídlem Hřbitovní 140, 687 25, Hluk, IČO
00290939, na projekt RP12-22/023 „Nákup nových věcných prostředků požární
ochrany pro JSDH Hluk“ v členění investiční dotace 127.900 Kč, neinvestiční 48.100
Kč,
3. ve výši 335.000 Kč, obci Hošťálková, se sídlem Hošťálková 3, 756 22, Hošťálková,
IČO 00303798, na projekt RP12-22/139 „Obnova a modernizace vybavení JSDH
Hošťálková“ v členění investiční dotace 93.500 Kč, neinvestiční 241.500 Kč,
4. ve výši 60.000 Kč, městu Hulín, se sídlem nám. Míru 162, 768 24, Hulín, IČO
00287229, na projekt RP12-22/067 „Zvýšení akceschopnosti JPO III, oprava CAS
1Z0 8886“ v členění investiční dotace 28.200 Kč, neinvestiční 31.800 Kč,
5. ve výši 108.000 Kč, obci Choryně, se sídlem Choryně 200, 756 42, Choryně, IČO
00303844, na projekt RP12-22/056 „Nákup prostředků pro ochranu před povodněmi“
v členění investiční dotace 47.500 Kč, neinvestiční 60.500 Kč,
6. ve výši 64.000 Kč, městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29, 768 11,
Chropyně, IČO 00287245, na projekt RP12-22/089 „Dotace JSDHO Chropyně 2022“
v členění investiční dotace 33.500 Kč, neinvestiční 30.500 Kč,
7. ve výši 291.000 Kč, obci Jablůnka, se sídlem Jablůnka 365, 756 23, Jablůnka,
IČO 00303852, na projekt RP12-22/148 „Akceschopnost jednotky“ v členění
investiční dotace 68.900 Kč, neinvestiční 222.100 Kč,
8. ve výši 152.000 Kč, městu Koryčany, se sídlem Náměstí 401, 768 05, Koryčany,
IČO 00287334, na projekt RP12-22/095 „Modernizace vybavení jednotky SDH
Koryčany“ v členění investiční dotace 127.600 Kč, neinvestiční 24.400 Kč,
9. ve výši 300.000 Kč, městu Kunovice, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04,
Kunovice, IČO 00567892, na projekt RP12-22/136 „Nákup nových věcných
prostředků požární ochrany a oprava cisternové automobilové stříkačky DENNIS
RAPIER“ v členění investiční dotace 172.500 Kč, neinvestiční 127.500 Kč,
10. ve výši 333.000 Kč, městu Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 89, 763
61, Napajedla, IČO 00284220, na projekt RP12-22/037 „Záchranná čtyřkolka pro
JSDHO Napajedla a doplnění výbavy“ v členění investiční dotace 299.400 Kč,
neinvestiční 33.600 Kč,
11. ve výši 205.000 Kč, obci Prlov, se sídlem Prlov 141, 756 11, Valašská Polanka,
IČO 00304212, na projekt RP12-22/102 „Pořízení vybavení pro JSDHO Prlov“ v
členění investiční dotace 136.400 Kč, neinvestiční 68.600 Kč,
12. ve výši 68.000 Kč, obci Provodov, se sídlem Provodov 28, 763 45, Březůvky,
IČO 00284378, na projekt RP12-22/134 „Zásahové vybavení JSDH obce Provodov“
v členění investiční dotace 34.000 Kč, neinvestiční 34.000 Kč,
13. ve výši 126.000 Kč, obci Prusinovice, se sídlem Zámčisko 350, 768 42,
Prusinovice, IČO 00287644, na projekt RP12-22/006 „Nákup věcných prostředků
požární ochrany“ v členění investiční dotace 91.200 Kč, neinvestiční 34.800 Kč,
14. ve výši 51.000 Kč, obci Roštín, se sídlem Roštín 450, 768 03, Roštín, IČO
00287695, na projekt RP12-22/075 „Dovybavení zásahové jednotky“ v členění
investiční dotace 42.700 Kč, neinvestiční 8.300 Kč,

6/45

PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY
R09/22

15. ve výši 96.000 Kč, městu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, na projekt RP1222/137 „Nákup protichemických oděvů plynotěsných dle ČSN EN 943-1(typ:1a),
kompatibilních s materiálně technickým vybavením HZS Zlínského kraje a nákup
detekčního prostředku - Sada URAD Plus.“ v členění investiční dotace 64.500 Kč,
neinvestiční 31.500 Kč,
16. ve výši 100.000 Kč, obci Stříbrnice, se sídlem Stříbrnice 124, 687 09, Boršice,
IČO 00542229, na projekt RP12-22/153 „Zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky SDH Stříbrnice - pro potřeby obyvatel“ v členění investiční dotace 28.300
Kč, neinvestiční 71.700 Kč,
17. ve výši 276.000 Kč, obci Valašská Polanka, se sídlem Valašská Polanka 270,
756 11, Valašská Polanka, IČO 00304361, na projekt RP12-22/007 „Vybavení
výjezdní jednotky PO obce Valašská Polanka“ v členění investiční dotace 98.600
Kč, neinvestiční 177.400 Kč,
18. ve výši 69.000 Kč, obci Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov 208, 763 07,
Velký Ořechov, IČO 00284637, na projekt RP12-22/014 „Dovybavení jednotky
nezbytným zásahovým vybavením.“ v členění investiční dotace 34.200 Kč,
neinvestiční 34.800 Kč,
19. ve výši 108.000 Kč, městu Vizovice, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12,
Vizovice, IČO 00284653, na projekt RP12-22/035 „Doplnění zásahového vybavení
JSDH Vizovice“ v členění investiční dotace 38.300 Kč, neinvestiční 69.700 Kč,
20. ve výši 99.000 Kč, statutárnímu městu Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01,
Zlín, IČO 00283924, na projekt RP12-22/013 „Nákup technických prostředků ke
zvýšení akceschopnosti JSDHO JPO II/1 statutárního města Zlína“ v členění
investiční dotace 69.000 Kč, neinvestiční 30.000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v
příloze č. 0275-22-P02 a v příloze č. 0275-22-P03.

5

Vyjádření podpory projektu II. etapy cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na
území Hornolidečska

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R09/22

bere na vědomí
Žádost Sdružení obcí Hornolidečska o dotaci na realizaci projektu II. etapy
cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska dle přílohy č. 0278-22P01;
ukládá
vedoucí odboru ekonomického zapracovat do návrhu rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2023 dotaci ve výši 30.000.000 Kč pro obce Valašské Příkazy, Horní Lideč,
Lidečko, Lužná, dle přílohy č. 0278-22-P02.
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6

Podpora rozvoje území Zlínského kraje, návrh postupu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R09/22

schvaluje
1) návrh postupu podpory rozvoje území Zlínského kraje formou individuální podpory
obcím s rozšířenou působností dle přílohy č. 0277-22-P01;
2) jednání vedení Zlínského kraje s vedením jednotlivých obcí s rozšířenou
působností před schválením finanční podpory za účelem řešení ostatních krajských
záležitostí na území příslušné obce s rozšířenou působností;
ukládá
1) vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Zastupitelstvu Zlínského
kraje ke schválení poskytnutí individuálních dotací obcím s rozšířenou působností;
2) vedoucí Odboru ekonomického připravit návrh úvěru Zlínského kraje na nejbližší
možné zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2022 dle
přílohy č. 0277-22-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0059/2022 dle přílohy č. 0277-22-P05;
bere na vědomí
informaci o finanční situaci Zlínského kraje dle přílohy č. 0277-22-P06.

7

Odbor KH - dotace z Fondu ZK - projekt Senior Pas 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R09/22

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje - Individuální podpora KH
ve výši 180.000 Kč společnosti Sun Drive Communications, s. r. o, se sídlem Mendlovo
náměstí 907/1a, 603 00 Brno – Staré Brno, IČO 26941007, na realizaci projektu Senior Pas
ve Zlínském kraji v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0243-22-P02.

8/45

PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY
R09/22

8

RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací dotační titul 3 a vyhodnocení programu RP01-18

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury dotačního titulu 3 - subjektům v členění dle přílohy č. 0244-22-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v
příloze č. 0244-22-P03 v souladu s přílohou č. 0244-22-P01;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury dle
přílohy č. 0244-22-P05.

9

RP17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R09/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0051/2022, dle přílohy č. 0245-22-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
poskytnutí účelových dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly programu
RP17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích v členění:
a) Lesy augustiniánského opatství, s. r. o., IČO 26264447, se sídlem Mendlovo
náměstí 157/1, 603 00 Brno, dotace ve výši 380.900 Kč na projekt RP 17-22/001
Podpora usměrňování odtoku a vsakování v rámci lesních cest;
b) obec Zlámanec, IČO 00368687, se sídlem Zlámanec 95, 687 12 Zlámanec,
dotace ve výši 500.000 Kč na projekt RP 17-22/003 Podpora usměrňování odtoku a
vsakování v rámci lesních cest;
c) B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r. o., IČO 45806527, se sídlem Loučka
44, 756 44 Loučka, dotace ve výši 500.000 Kč na projekt RP 17-22/006 Podpora
usměrňování odtoku a vsakování v rámci lesních cest;
d) Správa majetku Thienen-Serényi s. r. o., IČO 06034284, se sídlem Masarykova
76, 763 26 Luhačovice, dotace ve výši 349.200 Kč na projekt RP 17-22/007 Podpora
usměrňování odtoku a vsakování v rámci lesních cest;
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle přílohy č. 0245-22-P02;
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schvaluje
poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP17-22 Program
zmírnění následků sucha v lesích v členění:
a) Městské lesy a zeleň, s. r. o., IČO 64615723, se sídlem V Sadě 726, 757 01
Valašské Meziříčí, dotace ve výši 136.500 Kč, na projekt RP 17-22/002 Podpora
usměrňování odtoku a vsakování v rámci lesních cest;
b) Štěpán Gála, IČO 72068205, se sídlem Na Krutci 805/15, 160 00 Praha, dotace
ve výši 30.800 Kč, na projekt RP 17-22/004 Podpora usměrňování odtoku a
vsakování v rámci lesních cest;
c) Miroslav Bařinka, IČO 08764018, se sídlem Růžová 998, 763 12 Vizovice, dotace
ve výši 109.100 Kč, na projekt RP 17-22/005 Podpora usměrňování odtoku a
vsakování v rámci lesních cest;
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle přílohy č. 0245-22-P02.

10

SOC01-22 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - poskytnutí
dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R09/22

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v
roce 2022 v rámci SOC01-22 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v
členění:
1. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. okresní organizace Vsetín,
se sídlem Halenkov 655, 756 03 Halenkov, IČO 62334417, ve výši 46.000 Kč
na projekt rekondice;
2. Yoga Slavičín, z. s., se sídlem Dlouhá 627, 763 21 Slavičín, IČO 11861444, ve
výši 73.000 Kč na projekt Kurz Jógy pro seniory v Yoga studiu ZEN ve Slavičíně;
3. Dětské centrum VLNKA z. s., se sídlem Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČO
05213215, ve výši 44.000 Kč na projekt Cvičení rodičů s dětmi;
4. Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČO
48473936, ve výši 44.000 Kč na projekt Sedmikrásek - pohybově-vzdělávací
aktivity pro rodiče s dětmi;
5. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Chropyně,
se sídlem Moravská 611, 768 11 Chropyně, IČO 75118424, ve výši 60.000 Kč
na projekt Rekondiční pobyt Znojmo;
6. Spolek zdravotně postižených v Hulíně, se sídlem Třebízského 194, 768 24
Hulín, IČO 26599180, ve výši 56.000 Kč na projekt Zlepšení fyzického a
psychického stavu seniorů;
7. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01
Jihlava, IČO 27163059, ve výši 35.000 Kč na projekt Bezbariérová přístupnost
staveb- konzultační činnost;
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8. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Uherské
Hradiště, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
62830392, ve výši 75.000 Kč na projekt Ozdravně rekondiční pobyt pro osoby
se zdravotním postižením;
9. AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1343, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
28552709, ve výši 44.000 Kč na projekt Zdravý rozvoj dítěte - Veselé hraní;
10. AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1343, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
28552709, ve výši 44.000 Kč na projekt Rekondiční cvičení pro seniory;
11. Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, z. s., Základní organizace
Kroměříž, se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČO 64422453, ve
výši 75.000 Kč na projekt Rekondiční a rehabilitační pobyt pro postižené
civilizačními chorobami;
12. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 1 Kroměříž,
se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČO 18188052, ve výši 75.000
Kč na projekt Rekondiční a rehabilitační pobyt pro postižené horních a dolních
končetin, páteře;
13. Zdenka Kymlová, se sídle Přístavní 5493, 765 02 Otrokovice, IČO 63390191, ve
výši 56.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt na Jelenovské;
14. Spolek Parkinson Zlínsko, se sídlem Dolní 2952, 760 01 Zlín, IČO 09414932, ve
výši 26.000 Kč na projekt Pravidelné cvičení - cesta ke zdraví ve stáří i v nemoci;
15. Oblastní spolek Českého červeného kříže Uherské Hradiště, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00426385, ve výši
89.000 Kč na projekt Ocenění bezpříspěvkových dárců krve;
16. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČO 26534703, ve výši 10.000 Kč na projekt Být dobrým rodičem;
17. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s., se sídlem Jasenice 943, 755 01
Vsetín, IČO 26534703, ve výši 26.000 Kč na projekt Tvoření rodičů s dětmi R+D
2022;
18. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, ve výši 26.000 Kč na projekt
Rekondiční pobyt "Rusava 2022";
19. Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, se sídlem Koperníkova
2646/1, 767 01 Kroměříž, IČO 00426351, ve výši 35.000 Kč na projekt
Oceňování dárců krve;
20. Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem 4. května 287, 755
01 Vsetín, IČO 48773883, ve výši 32.000 Kč na projekt Oceňování
bezpříspěvkových dárců krve;
21. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Vsetín, se
sídlem Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČO 64124070, ve výši 48.000 Kč na
projekt Rehabilitačně-rekondiční pobyt členů OkO STP Vsetín z. s. v
Luhačovicích;
22. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín, se
sídlem Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín, IČO 62181017, ve výši 44.000 Kč na
projekt Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu
osob -seniorů s tělesným, neurologickým i kombinovaným postižením;
23. Diakonie ČCE - středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01 Vsetín, IČO
73633178, ve výši 11.000 Kč na projekt Podaná ruka pečujícím;
24. Klub dárců krve Kroměřížska, z. s., se sídlem Žerotínova 2907/67, 767 01
Kroměříž, IČO 65270029, ve výši 14.000 Kč na projekt Výroční členská schůze
- ocenění bezplatných dárců krve;
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25. Centrum pro rodinu Zlín z. s., se sídlem Okružní 5298, 760 05 Zlín, IČO
48473936, ve výši 31.000 Kč na projekt KLUS - klub seniorů;
26. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši
32.000 Kč na projekt Sociálně rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým zrakovým
postižením se zaměřením na výuku prostorové orientace a samostatného
pohybu;
27. DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČO
48472476, ve výši 44.000 Kč na projekt AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI;
28. DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín, IČO
48472476, ve výši 56.000 Kč na projekt TERAPEUTICKÝ POBYT PRO
RODINY;
29. Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 22692398,
ve výši 35.000 Kč na projekt Táta - Fest;
30. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01
Zlín, IČO 00426326, ve výši 88.000 Kč na projekt Oceňování bezpříspěvkových
dárců krve;
31. Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, se sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČO
65792068, ve výši 13.000 Kč na projekt Rodina je základ;
32. LUISA, z. s., se sídlem Bří Lužů 116, 68801 Uherský Brod, IČO 27030075, ve
výši 26.000 Kč na projekt Rehabilitačně-ozdravný pobyt v Praze;
33. Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, se sídlem
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČO 75833328, ve výši 44.000 Kč na projekt
Kroužky "Cvičení a hrátky pro rodiče s dětmi " v RC Čtyřlístek Staré Město;
34. Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČO 22856919, ve výši 18.000 Kč na projekt Zahradní slavnost aneb
oslava dne maminek a celé rodiny;
35. Centrum pro rodinu Vizovice z. s., se sídlem Palackého Nám. 365, 763 12
Vizovice, IČO 22856919, ve výši 8.000 Kč na projekt Škola manželství 2022;
36. Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763 21
Slavičín, IČO 22835091, ve výši 38.000 Kč na projekt Dětské hry pod 5 kruhy;
37. Kamarád - Nenuda z. s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 22692398,
ve výši 31.000 Kč na projekt Bezpečné hnízdo;
38. Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek, se sídlem Lomená 6377,
760 01 Zlín, IČO 06718795, ve výši 14.000 Kč na projekt Aktivitou ke zdraví;
39. SKLÁDANKA, z. s., se sídlem Tyršova 750, 763 02 Zlín, IČO 04644450, ve výši
10.000 Kč na projekt SKLÁDANKA;
40. Michaela Bičová, se sídlem Březová 4, 763 15 Březová, IČO 68760141, ve výši
83.000 Kč na projekt Hipoterapie 2022;
41. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub
STONOšKA, se sídlem Masarykovo nám 140, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 18190154, ve výši 11.000 Kč na projekt Pravidelné edukativní programy;
42. Handicap Zlín, z. s., se sídlem Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČO 46277633, ve
výši 44.000 Kč na projekt Handicap Zlín v sedle 2022;
43. Spolek pro Domov Jitka, se sídlem Jasenická 1362, 755 01 Vsetín, IČO
26517272, ve výši 19.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt Sola Gratia 2022;
44. Charita Valašské Klobouky, se sídlem Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 73633607, ve výši 38.000 Kč na projekt "Den pro rodinu";
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45. Charita Valašské Klobouky, se sídlem Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 73633607, ve výši 17.000 Kč na projekt "Sobě nablízku" – edukativní
program na posílení rodiny, vzájemných vztahů a manželství;
46. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Přemyslovců
832/50, 70900 Ostrava, IČO 22831738, ve výši 48.000 Kč na projekt Škola
spotřebitele: Vzdělávací akce pro seniory ve Zlínském kraji;
47. Medovníček, z. s., se sídlem Dědina 2, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČO
01751891, ve výši 37.000 Kč na projekt S rodinou ke zdraví;
48. Společenství vdov a vdovců, z. s., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín, IČO
03800911, ve výši 56.000 Kč na projekt Osmidenní Harmonizační pobyt v
Regeneračním centru Harmonie ve Chvalčově;
49. Za sklem o. s., se sídlem Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 22901531, ve
výši 64.000 Kč na projekt Spolu v přírodě;
50. Charita Otrokovice, se sídlem Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, IČO
46276262, ve výši 15.000 Kč na projekt Canisterapie pro seniory;
51. Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., se sídlem Komenského 883, 763 21
Slavičín, IČO 22835091, ve výši 56.000 Kč na projekt Rehabilitační a rekondiční
cvičení pro seniory a osoby se zdravotním postižením;
52. Centrum pro rodinu Uherský Brod z. s., se sídlem Masarykovo nám. 68, 688 01
Uherský Brod, IČO 22843477, ve výši 24.000 Kč na projekt Dovolená pro rodiny
2022;
53. NEKKY, z. s., se sídlem Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín, IČO 26573440, ve
výši 44.000 Kč na projekt Kdo si hraje nezlobí - cvičení rodičů s dětmi
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0247-22-P02 a č. 0247-22-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI v roce 2022 v rámci programu SOC01-22
Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v členění:
54. Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00304387, ve výši 59.000 Kč na projekt 60 a víc neznamená nic - 14. ročník;
55. Město Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO
00303909, ve výši 22.000 Kč na projekt Moderní senior - chceme být "cool"
prarodiče;
56. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČO 18152805, ve výši 18.000 Kč na projekt Rekondiční cvičení pro
seniory správně a bezpečně;
57. TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02
Otrokovice, IČO 18152805, ve výši 65.000 Kč na projekt Sportovně ozdravný
pobyt pro seniory na hotelu Jelenovská
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI s výše uvedenými subjekty dle příloh č.
0247-22-P02 a č. 0247-22-P05.
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11

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2023-2025 a 5. aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20232025 dle přílohy č. 0250-22-P02;
B) 5. aktualizaci přílohy č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2022 dle přílohy č. 0250-22-P04 a 24. aktualizaci přílohy č. 3 Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 dle přílohy č. 025022-P05.

12

Sociální služby - Záměr restrukturalizace příspěvkových organizací Zlínského
kraje v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit se Záměrem restrukturalizace
příspěvkových organizací Zlínského kraje v sociální oblasti dle přílohy č. 0249-22P02.

13

Využití objektů příspěvkových organizací sociálních služeb pro ubytování
migrantů z důvodu války na Ukrajině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R09/22

schvaluje
1. zřízení sociální služby domovy pro seniory, v části objektu ve Velehradě, Salašská
61, začleněné do Domova pro seniory Uherské Hradiště, organizační jednotky
Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, s
maximální kapacitou 24 lůžek, a to s účinností nejdříve od 01.05.2022;
2. zvýšení kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zajišťované
Dětským centrem Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, se sídlem Burešov
3675, 760 01 Zlín, z 11 lůžek na maximálně 23 lůžek, a to s účinností nejdříve od
01.04.2022;
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3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2022, dle přílohy č. 0251-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0055/2022, dle přílohy č. 0251-22-P05.

14

Schválení rozpočtů a závazných mzdových limitů na rok 2022 a
střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R09/22

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 0246-22-P02, na rok 2022, dle přílohy č. 0246-22-P03;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 0246-22-P02, na roky 2023 a 2024, dle
přílohy č. 0246-22-P03;
3. návrh závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č.
0246-22-P02, na rok 2022, dle přílohy č. 0246-22-P04;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení.

15

Sociální služby - Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R09/22

stanovuje
s účinností od 01.04.2022:
- plat ředitelce Domova pro seniory Burešov, p. o., IČO 70851042, dle přílohy č.
0248-22-P01;
- plat ředitelce Sociálních služeb Vsetín, p. o., IČO 49562827, dle přílohy č. 024822-P02.
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16

Doprava - investiční záměry, změny struktur, změna č. 2 fondu investic ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R09/22

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1816/110/02/22 k provedení díla „Silnice II/432: Cetechovice,
sesuv“ o celkových nákladech 42.475.000 Kč, dle příloh č. 0254-22-P01a a č. 025422-P01b;
A2) investiční záměr č. 1817/110/02/22 k provedení díla „Silnice II/494: Vrbětice,
most ev.č. 494-004“ o celkových nákladech 17.876.000 Kč, dle příloh č. 0254-22P02a a č. 0254-22-P02b;
A3) investiční záměr č. 1818/110/02/22 k provedení díla „Silnice II/495: Slavičín,
Hrádek na Vl.dráze“ o celkových nákladech 16.920.000 Kč, dle přílohy č. 0254-22P03;
A4) investiční záměr č. 1819/110/02/22 k provedení díla „Silnice III/4922: Pozlovice,
sesuv“ o celkových nákladech 13.643.000 Kč, dle příloh č. 0254-22-P04a a č. 025422-P04b;
B. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2022, dle příloh č. 0254-22P05a až č. 0254-22-P05c.

17

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2022 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R09/22

bere na vědomí
žádost Ředitelství silnic Zlínského kraje dle přílohy č. 0255-22-P01;
schvaluje
A) Pověření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K
majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, k uzavření smlouvy na poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI)
na rok 2022, aby na základě této smlouvy byla příjemcem finančních prostředků
poskytnutých ze SFDI, určených k financování oprav, rekonstrukce a modernizace
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy č. 0255-22-P02,
B) Prohlášení Zlínského kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s
ostatními akcemi na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji dle přílohy č. 025522-P03,
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C) rozpočtové opatření č. RZK/0053/2022 dle přílohy č. 0255-22-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy č. 132S/2022 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022
mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 760
01 Zlín, IČO 70934860, Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČO 70856508, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0255-22-P05.

18

Doprava - dodatek č. 4 mezikrajské smlouvy s Jihomoravským krajem drážní doprava - rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění
železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno,
IČO 70888337, dle příloh č. 0253-22-P01a až č. 0253-22-P01d.

19

Doprava - Deklarace samospráv o spolupráci na řešení přeshraniční dopravní
obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R09/22

schvaluje
uzavření "Deklarace samospráv o spolupráci na řešení přeshraniční dopravní
obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou" mezi Zlínským krajem, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, Trenčianskym samosprávnym krajom, K dolnej
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36126624, statutárním městem Púchov,
Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO:00317748, obcí Horní Lideč, Horní Lideč
292, 756 12, IČO 00303780, obcí Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytou 1, 02054,
IČO 00317471, obcí Střelná. Střelná 38, 756 12, IČO 00303780, obcí Lúky, Lúky
105, 02053, IČO 00317489, obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15, IČO 00304042, obcí
Záriečie, Záriečie 190, 02052, IČO 00317926, obcí Lačnov, Lačnov 158, 756 12,
IČO 00303968, obcí Mestečko, Mestečko, 02052, IČO 00317519, obcí Študlov,
Študlov 142, 756 12, IČO 00304336, obcí Dohňany, Dohňany 68, 02051, IČO
00317136, obcí Valašská Senice, Valašská Senice 145, 756 14, IČO 00635774, obcí
Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou 157, 02055, IČO 00317446, obcí Valašské
Příkazy, Valašské Příkazy 1, 756 12, IČO 00304395, obcí Streženice, Školská 152,
02001 Streženice, IČO 00692336, obcí Valašská Polanka, Valašská Polanka 270,
756 11, IČO 00304361; obcí Vydrná, Vydrná 51, 02053, IČO 00303780, obcí
Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 14, IČO 00303755, obcí Lužná, Lužná
230, 756 11, IČO 00304077, uvedené v příloze č. 0252-22-P01.
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20

RP11-22 BESIP Zlínského kraje - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci Programu
RP11-22 BESIP Zlínského kraje obcím v členění dle přílohy č. 0256-22-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy dle
příloh č. 0256-22-P03 a č. 0256-22-P04;
schvaluje
1. poskytnutí dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v rámci Programu
RP11-22 BESIP Zlínského kraje subjektům v členění dle přílohy č. 0256-22-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy, dle
příloh č. 0256-22-P03 a č. 0256-22-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0054/2022 dle přílohy č. 0256-22-P06.

21

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 3533/2, p. č. 3533/3, p. č. 3533/1 v k.
ú. Topolná, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/049724) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 49724-2) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích v rozsahu trvalého záboru celých pozemků
p. č. 3533/2 a p. č. 3533/3 v k. ú. Topolná a na části pozemku p. č. 3533/1 v k. ú.
Topolná, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 937243/2020,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro každého vlastníka panující stavby 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. 49724-2) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
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na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 21.960 Kč +
DPH;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebných pozemků p. č. 6202/46, p. č. 6202/45, p. č. 6202/41
v k. ú. Sidonie, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05751) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
výústních objektů kanalizačních přípojek dešťových vpustí, na služebných
pozemcích p. č. 6202/46 (věcné břemeno N), p. č. 6202/45 (věcné břemeno F, G,
H), p. č. 6202/41 (věcné břemeno I) v k. ú. Sidonie, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 275-3/2021,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro každého vlastníka panující stavby 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 výústních objektů
kanalizačních přípojek dešťových vpustí,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
3. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří, IČO 70890013, a
každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1922/4 v k. ú. Bohuslavice u Zlína,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/497) (věcné břemeno C) včetně jejích součástí a
příslušenství, mj. i silničních propustků (věcné břemeno A, B), na služebném
pozemku p. č. 1922/4 v k. ú. Bohuslavice u Zlína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 917-439/2021,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro každého vlastníka panující stavby 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 silničních propustků,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.571 Kč +
DPH;
4. 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 služebných pozemků p. č.
6129/91, p. č. 6129/87, p. č. 6129/68 v k. ú. Sidonie, strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05751) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
výústních objektů kanalizačních přípojek dešťových vpustí (věcná břemena F, I) na
služebných pozemcích p. č. 6129/91, p. č. 6129/87 v k. ú. Sidonie a rámového
propustku (věcné břemeno P) na služebném pozemku p. č. 6129/68 v k. ú. Sidonie,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 275-3/2021,
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- vstup a vjezd na služebné pozemky pro každého vlastníka panující stavby 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 výústních objektů
kanalizačních přípojek dešťových vpustí a rámového propustku,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
5. 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 služebných pozemků p. č.
1512/2, p. č. 2644 v k. ú. Mrlínek, strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 438-009) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebných pozemcích p. č. 1512/2, p. č. 2644 v k. ú. Mrlínek, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1258-174/2019,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro každého vlastníka panující stavby 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. 438-009) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč +
DPH;
6. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky –
Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 Žižkov, IČO 01312774, a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 5497/1 v k.
ú. Sidonie, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/05751) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
výústního objektu kanalizační přípojky dešťové vpusti (věcné břemeno N), na
služebném pozemku p. č. 5497/1 v k. ú. Sidonie, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 275-3/2021,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro každého vlastníka panující stavby 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 výústního objektu
kanalizační přípojky dešťové vpusti,
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč;
7. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Vítonice,
se sídlem Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00380873, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 5163 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem,
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
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- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 438-007) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 5163 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod
Hostýnem, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 1248-153/2019,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro každého vlastníka panující stavby 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. 438-009) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
8. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti obce Mrlínek,
se sídlem Mrlínek 54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47934701, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 2643/2 v k. ú. Mrlínek, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/438) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 438-009) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 2643/2 k. ú. Mrlínek, v rozsahu trvalého
záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro každého vlastníka panující stavby 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. 438-009) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
9. zřízení vlastníkovy služebnosti spočívající v povinnosti každého dalšího vlastníka
pozemků p. č. 1903/21 a p. č. 1903/22 k. ú. Bohuslavice u Zlína, strpět ve prospěch
každého vlastníka panující stavby silnice II/497 umístěné na pozemku p. č. 1903/1
v k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. II/497) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i
betonového propustku (věcné břemeno A) na služebných pozemcích p. č. 1903/21
a p. č. 1903/22 v k. ú. Bohuslavice u Zlína a betonového propustku (věcné břemeno
B) na služebném pozemku p. č. 1903/21 v k. ú. Bohuslavice u Zlína, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 917-439/2021,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro každého vlastníka panující stavby nebo
jím pověřené fyzické či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně
jejích součástí a příslušenství, mj. i betonových propustků,
na dobu existence panující stavby;
10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za podmínek dle příloh
č. 0293-22-P07, č. 0293-22-P08, č. 0293-22-P09;
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II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě 1. až 10.
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 GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 636/1, v k. ú.
Nezdenice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 747593/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, Libeň, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 4135/3, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1484-240/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Zlínským krajem
a společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
Libeň, IČO 04084063, za podmínek dle příloh č. 0293-22-P12 a č. 0293-22-P13.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R09/22

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. pozemků
- p. č. 3720/20, ostatní plocha, o výměře 603 m2,
- p. č. 3720/21, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 3720/22, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
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- p. č. 3720/23, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 3835/16, ostatní plocha, o výměře 415 m 2,
- p. č. 3835/17, ostatní plocha, o výměře 346 m 2,
- p. č. 3835/18, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 3835/20, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice; do vlastnictví
obce Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO
00304352;
2. pozemku
- p. č. 175/31, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1123 pro obec Štítná nad Vláří-Popov
a k. ú. Popov nad Vláří, do vlastnictví obce Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří
72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČO 00284556;
3. pozemků
- p. č. 755/56, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/12
- p. č. 755/57, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/1,
- p. č. 755/58, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/1,
- p. č. 755/59, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/14,
geometrickým plánem č. 374-15/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice, do
vlastnictví obce Jarohněvice, Jarohněvice 83, 768 01 Jarohněvice, IČO 00544515.

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. 2511/13, ostatní plocha, o výměře 230 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu, do
společného jmění manželů Ladislava a Libuše Ondrouškových, bytem Bzová 90,
687 71 Bojkovice, za kupní cenu 23.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 2511/14, ostatní plocha, o výměře 89 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu, do
společného jmění manželů Vladimíra a Dany Bachůrkových, bytem Bzová 25, 687
71 Bojkovice, za kupní cenu 8.900 Kč;
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3. pozemku
- p. č. 2512/21, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu, do
společného jmění manželů Ondřeje a Kláry Kovářových, bytem Bzová 13, 687 71
Bojkovice, za kupní cenu 1.200 Kč;
4. pozemků
- p. č. 127/16, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, k. ú. Příluky u Zlína,
- p. č. st. 5955, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m 2, k. ú. Zlín,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb., LV č. 5213 k. ú. Příluky u Zlína
- p. č. st. 7858/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m 2, k. ú. Zlín,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV č. 24008, k. ú. Zlín,
- p. č. 3901/7, ostatní plocha, o výměře 89 m 2, k. ú. Zlín,
- p. č. 3922/3, ostatní plocha, o výměře 68 m 2, k. ú. Zlín,
- p. č. 3972/11, ostatní plocha, o výměře 128 m 2, k. ú. Zlín,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 412 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u Zlína a na LV č. 263 pro obec
a k. ú. Zlín, do výlučného vlastnictví Krajské nemocnice T. Bati, a. s., IČO27661989,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, za kupní cenu 367.200 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0164/Z06/21 ze dne 13.09.2021 - část schvaluje, bod A. 8.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R09/22

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 1932/8, ostatní plocha, o výměře 2 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 Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského
Hradiště:
- p. č. 3540/71, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
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zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 12555/4, ostatní plocha, o výměře 190 m 2,
zapsaného na LV č. 13866 od DEKINVEST investiční společnost a. s., se sídlem
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 14094568;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Racková:
- p. č. 467/5, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 479/5, ostatní plocha, o výměře 308 m 2,
zapsaných na LV č. 719 od H + M Zlín a. s., K Farmě 495, Štípa, 763 14 Zlín, IČO
18824927, za cenu ve výši 18.840 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- podíl ve výši id. ½ p. č. 813/12, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- podíl ve výši id. ½ p. č. 821/2, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
zapsaných na LV č. 488 od Ilony Jirků, bytem Boženy Benešové 1267, 763 61
Napajedla, za cenu ve výši 6.150 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
- podíl ve výši id. 6520/853138 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 6520/853138 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 6520/853138 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od Mikuláše Horvátha, bytem Záhorovice 268, 687 71
Záhorovice, za cenu ve výši 3.452 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice:
- p. č. 966/5, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 2085/6, ostatní plocha, o výměře 386 m 2,
- p. č. 2085/7, ostatní plocha, o výměře 220 m 2,
- p. č. 2085/8, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 2085/9, ostatní plocha, o výměře 106 m 2,
- p. č. 2085/10, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 2085/11, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
zapsaných na LV č. 1939 od INTEC s. r. o., Divnice 88, 763 21 Slavičín,
IČO 60912189, za cenu stanovenou v rozhodnutí o vyvlastnění;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
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- p. č. 2808/48, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
- p. č. 2808/90, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
zapsaných na LV č. 5898 od Ireny Šumské, bytem Zahradní 1249, Lipník nad
Bečvou I – Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, za cenu ve výši 28.900 Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou:
- p. č. 221/2, ostatní plocha, o výměře 85 m 2,
zapsaného na LV č. 106 od Dany Krausové, bytem Havlíčkova 1170, 757 01
Valašské Meziříčí a Ludmily Martinkové, bytem Střítež nad Bečvou 65, 756 52
Střítež nad Bečvou, za cenu ve výši 5.100 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 288/2, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 289/3, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 16337/2, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných na LV č. 1508 od Bohumily Honkové, bytem Hovězí 217, 756 01 Hovězí,
za cenu ve výši 4.440 Kč;

II. předat nemovité věci:
- uvedené v částech A. a B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01
Zlín, IČO 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;

III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0228/Z08/21 ze dne 13.12.2021 - část schvaluje, bod B. 6. a).

24

Úvěr od EIB - konverze/revize úrokové sazby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R09/22

svěřuje
Ing. Aleně Zmekové, vedoucí Odboru ekonomického, rozhodnutí o akceptaci
Nabídky na konverzi/revizi úrokové sazby tranše č. 233905 v souladu se Smlouvou
o financování č. 25775, dle nabídky obdržené v termínu do 15.05.2022 od Evropské
investiční banky.
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25

Poskytnutí individuální dotace společnosti CCFR Software, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R09/22

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 199.000 Kč na
projekt Block 2022 - Blockchain konference, společnosti CCFR SOFTWARE, s. r.
o., IČO 10780548, se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0292-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0056/2022 dle přílohy č. 0292-22-P03.

26

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského
kraje - projektový rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R09/22

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 14.03.2022 č. 0192/R08/22 - část schvaluje,
bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila Rámec Programu: "Program výměny
zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje" ve znění, dle přílohy
č. 0230-22-P01,
schvaluje
Projektový rámec: "Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech
Zlínského kraje" dle přílohy č. 0298-22-P01.

27

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R09/22

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1423/170/03/18 - 03/02/22 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, na
akci "ZZS ZK - mobilní dispečink a vozidla pro mimořádné události"; dle přílohy č.
0290-22-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č. 0290-22-P02.
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28

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R09/22

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
KULTURA ve výši 100.000 Kč spolku Malovaný kraj, z. s., IČO 27010511, se sídlem
17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, na vydání prvních dvou čísel národopisného
a vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2022 – č. 1/2022 a č. 2/2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0257-22P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 500.000 Kč spolku Regionální filmový fond z. s., IČO 05262381, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci projektu Podpora rozvoje a propagace
filmového průmyslu ve Zlínském kraji v roce 2022, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0257-22-P05;
2. ve výši 900.000 Kč, spolku Asociace českých filmových klubů, z. s., IČO
61387550, se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce 48.
Letní filmová škola Uherské Hradiště v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0257-22-P06;
3. ve výši 2.000.000 Kč, společnosti FILMFEST, s. r. o., IČO 26273365, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, na realizaci 62. ročníku Zlín Film Festival –
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0257-22-P07.

29

KUL05-22 Program Otevřené brány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R09/22

schvaluje
poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu zpřístupnění bohatého fondu památek zejména
architektonicky, umělecky a historicky cenných sakrálních objektů a jejich mobiliáře
ve Zlínském kraji z KUL05-22 Program Otevřené brány ve Zlínském kraji v členění:
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1. Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod
Radhoštěm, PSČ 756 61, IČO 47997796, v celkové výši 78.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - ŘFK Rožnov pod Radhoštěm - Kostel Všech svatých;
2. Římskokatolická farnost Chropyně, Komenského 31, Chropyně, PSČ 768 11, IČO
18189415, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - farnost Chropyně
- kostel sv. Jiljí;
3. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, PSČ 769
01, IČO 47930217, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově - ŘKF Holešov;
4. Římskokatolická farnost Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov, PSČ 769
01, IČO 47930217, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - kostel sv.
Anny v Holešově - ŘKF Holešov;
5. Římskokatolická farnost Velké Karlovice, Velké Karlovice 274, Velké Karlovice,
PSČ 756 06, IČO 48739511, v celkové výši 54.000 Kč na projekt: Otevřené brány
Velké Karlovice;
6. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské Náměstí 57, Štípa, PSČ 763 14, IČO
48471712, v celkové výši 90.000 Kč na projekt: Otevřené brány - Poutní chrám
Narození Panny Marie ve Štípě - ŘKF Štípa;
7. Římskokatolická farnost Lešná, Lešná 37, Lešná, PSČ 756 41, IČO 48739723, v
celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - farnost Lešná - kostel sv.
Archanděla Michaela;
8. Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, Uherské
Hradiště, PSČ 686 01, IČO 46257918, v celkové výši 54.000 Kč na projekt: Otevřené
brány - ŘFK UH - kostel Svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti;
9. Římskokatolická farnost Provodov, Provodov 200, Březůvky, PSČ 763 45, IČO
48471704, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - Poutní kostel
Panny Marie Sněžné - ŘKF Provodov;
10. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
PSČ 688 01, IČO 46256598, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány farnost Uherský Brod - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie;
11. Římskokatolická farnost Pozlovice, Hlavní 39, Pozlovice, PSČ 763 26, IČO
48473642, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - kostel sv. Martina
Pozlovice;
12. Římskokatolická farnost Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, Zlín 4, PSČ 763
02, IČO 44125917, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - farnost
Zlín-Malenovice - kostel sv. Jakuba Většího;
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13. Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, PSČ
760 01, IČO 40995356, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány –
farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín;
14. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, Napajedla, PSČ 763 61, IČO
48471763, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - farnost Pohořelice
- kostel sv. Jana Nepomuckého;
15. Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, Střílky, PSČ 768 04, IČO
46998411, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - farnost Střílky kostel Nanebevzetí Panny Marie;
16. Římskokatolická farnost Panny Marie, Riegrovo náměstí 165/3, Kroměříž, PSČ
767 01, IČO 46998110, v celkové výši 66.000 Kč na projekt: Otevřené brány - ŘKF
Panny Marie Kroměříž, kostel Panny Marie;
17. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5,
Kroměříž, PSČ 767 01, IČO 65268831, v celkové výši 66.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - ŘKF sv. Mořice Kroměříž - kostel sv. Mořice v Kroměříži;
18. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž, Stojanovo náměstí 5,
Kroměříž, PSČ 767 01, IČO 65268831, v celkové výši 66.000 Kč na projekt:
Otevřené brány - ŘKF sv. Mořice - kostel sv. Jan Křtitele v Kroměříži;
19. Římskokatolická farnost, Francova Lhota 149, Francova Lhota, PSČ 756 14, IČO
48739499, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - kostel sv. Štěpána
Uherského - ŘKF Francova Lhota;
20. Římskokatolická farnost Luhačovice, Pod Kamennou 1000, Luhačovice, PSČ
763 26, IČO 543080, v celkové výši 75.000 Kč na projekt: Otevřené brány - kostel
sv. Rodiny - ŘKF Luhačovice;
21. Římskokatolická farnost Rajnochovice, Rajnochovice 12, Rajnochovice, PSČ
768 71, IČO 47930411, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - kostel
Narození Panny Marie - ŘKF Rajnochovice;
22. Bratři františkáni v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 200, Uherské
Hradiště, PSČ 686 01, IČO 26521024, v celkové výši 54.000 Kč na projekt: Otevřené
brány - Františkáni UH - kostel Zvěstování Panny Marie;
23. Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého nám. 365, Vizovice, PSČ 763 12,
IČO 46307851, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - ŘFK Vizovice
- kostel sv. Vavřince;
24 Farní sbor ČCE ve Velké Lhotě, Velká Lhota 30, Velká Lhota, PSČ 757 01, IČO
47658347, v celkové výši 54.000 Kč na projekt: Otevřené brány - FS ČCE Velká
Lhota - Dřevěný toleranční kostel;
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25. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Slovenská 3063, Zlín, PSČ 760
01, IČO 46311432, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány - Farní sbor
Českobratrské církve evangelické ve Zlíně - evangelický kostel;
26. Římskokatolická farnost Zašová, Zašová 44, Zašová, PSČ 756 51, IČO
48739669, v celkové výši 30.000 Kč na projekt: Otevřené brány v kostele Navštívení
Panny Marie v Zašové;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0258-22P03 a č. 0258-22-P04.

30

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - pořízení užitkového vozidla - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R09/22

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1814/090/01/22-01/03/22 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO
72563346, na akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT – pořízení užitkového vozidla", dle
přílohy č. 0259-22-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, IČO 72563346, na rok 2022, dle přílohy č. 0259-22-P02.

31

Kultura - Udělení plné moci vlastníka sbírky správcům sbírek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R09/22

zmocňuje
a) Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČO 00098574, se sídlem
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2022 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy č. 0261-22-P01;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2022 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy č. 0261-22-P02.
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32

Zákonodárná iniciativa kraje - návrh novely zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit ve smyslu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložení návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle
příloh č. 0271-22-P01 a č. 0271-22-P02, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR;
2. pověřit ve smyslu § 86 odst. 1 věty druhé zákona č. 90/1995 Sb., o Jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Mgr. Zuzanu Fišerovou
Ph.D., členku Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a školství, a jako náhradníka
Ing. Stanislavu Blahu, člena Zastupitelstva Zlínského kraje, k jednání za
Zastupitelstvo Zlínského kraje před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a
jejími orgány ve věci návrhu zákona dle příloh č. 0271-22-P01 a č. 0271-22-P02.

33

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R09/22

bere na vědomí
poskytnutí dotace z MŠMT dle Rozhodnutí č. 29632/2021-4 a Oznámení o schválení
závěrečné zprávy o realizaci uvedené v příloze č. 0264-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0048/2022 dle přílohy č. 0264-22-P01.

34

Školství - fondy investic, odpisové plány, převody z rezervních fondů,
vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R09/22

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, a to:
a) přípojka vodovodní OTR I, inventární číslo 1274_2051a, pořizovací cena 164.631
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1976, a to formou fyzické likvidace, dle přílohy
č. 0265-22-P70;
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b) přípojka vodovodní OTR II, inventární číslo 1274_2051a, pořizovací cena 132.152
Kč, zůstatková cena 19.152 Kč, rok pořízení 1988, a to formou fyzické likvidace, dle
přílohy č. 0265-22-P70;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu:
a) příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se sídlem
Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, k posílení fondu investic ve výši
400.000 Kč, dle přílohy č. 0265-22-P71;
b) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, se
sídlem Masarykovo nám. 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632, k
posílení fondu investic ve výši 300.000 Kč, dle přílohy č. 0265-22-P72;
c) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla,
se sídlem Komenského 305, 763 61 Napajedla, IČO 46311131, k posílení fondu
investic ve výši 112.000 Kč, dle přílohy č. 0265-22-P73;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022, dle příloh č. 0265-22-P03 až č. 0265-22-P54;
2. Změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál č. p.
91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0265-22-P55;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČO
00559504, dle přílohy č. 0265-22-P56;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0265-22-P57;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž,
se sídlem Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČO 70844534, dle přílohy č. 0265-22P58;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem
Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0265-22-P59;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
se sídlem Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy
č. 0265-22-P60;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO
14450437, dle přílohy č. 0265-22-P61;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 026522-P62;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, se sídlem Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945,
dle přílohy č. 0265-22-P63;
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, dle přílohy č. 0265-22-P64;
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k) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č. 0265-22-P65;
l) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a
Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž,
IČO 65269616, dle přílohy č. 0265-22-P66;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Slavičín, se sídlem
náměstí Mezi šenky 121, 763 21 Slavičín, IČO 44118155, dle přílohy č. 0265-22P67;
3. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2022, dle příloh č. 0265-22-P68 a č. 0265-22-P69.

35

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 5, Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČO 00637939, dle přílohy č.
0263-22-P02;
2. dodatek č. 16, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843547, dle přílohy č. 0263-22-P03;
3. dodatek č. 6, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369,
dle přílohy č. 0263-22-P04;
4. dodatek č. 8, Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO 62334808, dle přílohy č.
0263-22-P05;
5. dodatek č. 7, Dětského domova Bojkovice, IČO 60371803, dle přílohy č. 0263-22P06.

36

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském
kraji za školní rok 2020/2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021 ve znění přílohy č.
0269-22-P01.
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37

Školství - výroční zprávy o činnosti p. o. zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2020/2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R09/22

bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za
školní rok 2020/2021 dle příloh č. 0270-22-P003 až č. 0270-22-P101.

38

Školství - Ocenění žáků Zlínského kraje 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R09/22

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 19. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje 2022, dle
přílohy č. 0266-22-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0266-22-P02.

39

Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R09/22

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Dětského domova Vizovice, IČO 61716651,
pana Mgr. Dušana Mynáře, s účinností od 01.08.2022, dle přílohy č. 0268-22-P01;
schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského
domova Vizovice, IČO 61716651, dle přílohy č. 0268-22-P02.

40

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" - změna č. 1 projektového rámce
a dodatky partnerských smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R09/22

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce, dle přílohy č. 0262-22-P02;
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2. uzavření dodatků Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu
Obědy do škol ve Zlínském kraji V", který je realizován na základě výzvy č.
30_21_011 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, mezi Zlínským
krajem a základními a mateřskými školami, dle příloh č. 0262-22-P03 až č. 0262-22P08;
3. rozpočtové opatření RZK/0045/2022 dle přílohy č. 0262-22-P09.

41

Školství - projekty dotačního programu MZe Centra odborné přípravy pro rok
2022, financování projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R09/22

bere na vědomí
1. výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu 129 710 Centra odborné
přípravy pro rok 2022, dle přílohy č. 0267-22-P01;
2. zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 2023 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, dle přílohy č. 0267-22-P02;
schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Centrum odborné přípravy VII"
příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0267-22-P04;
b) "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV"
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0267-22-P05;
c) "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VII"
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936,
dle přílohy č. 0267-22-P06;
d) "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních
pomůcek VI" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0267-22-P07;
2. za podmínky schválení bodu 1 a), b), c), d) projektové rámce projektů:
a) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Centrum odborné přípravy VII"
příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0267-22-P08;
b) "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV"
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0267-22-P09;
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c) "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VII"
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936,
dle přílohy č. 0267-22-P10;
d) "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních
pomůcek VI" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0267-22-P11;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0049/2022, dle přílohy č. 0267-22-P12;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0046/2022, dle přílohy č. 0267-22-P17;
ukládá
1. ředitelce příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dopracovat
projekt "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy VII" v
souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, do podoby žádosti
o poskytnutí dotace a předložit žádost o poskytnutí dotace v termínu do 11.04.2022;
2. řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dopracovat projekt
"SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV" v
souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, do podoby žádosti
o poskytnutí dotace a předložit žádost o dotaci v termínu do 11.04.2022;
3. řediteli příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO
47935936, dopracovat projekt "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení
COP učebními pomůckami VII" v souladu se Zásadami, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra
odborné přípravy, do podoby žádosti o poskytnutí dotace a předložit žádost o dotaci
v termínu do 11.04.2022;
4. řediteli příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843547, dopracovat projekt "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek VI" se Zásadami, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra
odborné přípravy, do podoby žádosti o poskytnutí dotace a předložit žádost o dotaci
v termínu do 11.04.2022.
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42

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R09/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na
organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji, mezi
Zlínským krajem a Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0282-22-P01.

43

Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický
portál Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R09/22

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
2021–2027 v rámci Specifického cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany,
podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány;
souhlasí
se zahájením přípravných prací (zejména zpracováním studie proveditelností,
žádosti o dotaci a odborných konzultací spočívajících ve zpracování návrhu
architektury technického řešení) projektu "Dlouhodobý elektronický archiv
zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje";
schvaluje
1. zařazení projektu "Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a
zdravotnický portál Zlínského kraje" do Střednědobého plánu akce reprodukce
majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0281-22-P01;
2. za podmínky schválení bodu 1 projektový rámec projektu "Dlouhodobý
elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského
kraje", dle přílohy č. 0281-22-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0050/2022, dle přílohy č. 0281-22-P03.
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44

SPZ Holešov – smluvní vztahy – odstoupení od smluv o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R09/22

bere na vědomí
návrhy dodatku č. 9 Smlouvy o dílo č. D/1253/2011/INV na stavební práce "SPZ
Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část" (dodávka
stavby), mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320,
a Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím účastníkem
sdružení, společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2,
Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, dle příloh č. 0273-22-P05 a č. 0273-22-P06;
schvaluje
1. odstoupení od Smlouvy o dílo č. D/1253/2011/INV na stavební práce na akci "SPZ
Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část" (dodávka
stavby), mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320,
a Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím účastníkem
sdružení, společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem se sídlem U Michelského lesa
1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, dle přílohy č. 0273-22-P02;
2. odstoupení od Smlouvy o dílo č. D/1993/2012/INV na akci "SPZ Holešov Stavba
10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část" (vícepráce), mezi
Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a Sdružením
Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím účastníkem sdružení, společností
EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO 45274924, dle přílohy č. 0273-22-P03.

45

Kultura - dodatek inv. záměru akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině",
posunutí termínu čerpání příspěvků na projektovou přípravu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R09/22

schvaluje
1. dodatek č. 11 investičního záměru č. 1365/090/08/17 - 11/03/22 na akci
"Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o. - expozice tragédie na Ploštině", dle přílohy č. 0272-22-P02;
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2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, dle přílohy č. 0272-22-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0052/2022, dle přílohy č. 0272-22-P04;
4. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022, kterým se zvyšuje poskytnutý příspěvek o 11.037.000 Kč z
původní částky 6.712.855 Kč nově na celkovou částku ve výši 17.749.855 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce „Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na
Ploštině“, dle přílohy č. 0272-22-P05;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2022, kterým se zvyšuje poskytnutý příspěvek o 40.000 Kč z
původní částky 774.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 814.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce „Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na
Ploštině“, dle přílohy č. 0272-22-P06;
6. prodloužení termínu pro čerpání investičního příspěvku nebo účelového příspěvku
na provoz na zpracování projektových dokumentací akcí zařazených v Plánu
přípravy investičních akcí Zlínského kraje a to:
a) změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 47/2021/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na přípravu akce " SŠHS Kroměříž –
rekonstrukce budovy A ", dle přílohy č. 0272-22-P08;
b) změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku
na provoz č. 49/2021/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na přípravu akce
" VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce střechy ", dle přílohy č. 0272-22-P09;
c) změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 20/2021/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na přípravu akce "SUPŠ Uh. Hradiště –
bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku", dle přílohy č. 0272-22-P10;
d) změnu č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku
na provoz č. 61/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na přípravu akce
" Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín ", dle přílohy č. 027222-P11;
e) změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku
na provoz č. 51/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na přípravu akce
" Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicich
", dle přílohy č. 0272-22-P12.
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46

Školství, doprava - záměr, nájemní smlouvy, dohoda

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R09/22

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, a
nájemcem SPOJMONT centrum s.r.o., IČO 07747594, Svat. Čecha 714, 688 01
Uherský Brod, dle přílohy č. 0274-22-P01;
schvaluje
1. záměr výpůjčky nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech
součástí a příslušenství, a to:
a) části nebytových prostor o celkové výměře 635,50 m 2 v objektu č. p. 17 občans.
vybavenost, jež je součástí pozemků:
parc. č. st. 332/1 zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 332/3 zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 332/4 zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 332/5 zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. st. 1389 zastavěná plocha a nádvoří
b) části nebytových prostor o výměře 44 m 2 v objektu č. p. 97 občans. vybavenost,
jež je součástí pozemku parc. č. 814/5 zastavěná plocha a nádvoří,
c) hřiště celkové výměře 1384 m 2, jež je umístěné na pozemku parc. č. 100/1 ostatní
plocha, sportoviště,
d) tělocvičny a posilovny o výměře 642 m 2 umístěných v objektu bez čp./če občans.
vybavenost, jež je součástí pozemku parc. č. st. 814/3,
vše ve vlastnictví Zlínského kraje, zapsaných na listu vlastnictví č. 282 pro k. ú.
Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí pro Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu 2172/15, 708 00,
Ostrava - Poruba, na dobu neurčitou k zajištění výuky studentů;
2. uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení a o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, a Střední zdravotnickou školou, IČO 00637939, Albertova
4261/25 a, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0274-22-P02.
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47

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R09/22

stanovuje
1. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.04.2022, dle přílohy č. 0287-22-P02;
2. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.05.2022, dle přílohy č. 0287-22-P02.

48

Veřejná zakázka "Nákup automobilů 2022" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R09/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o prvním jednání hodnoticí komise veřejné
zakázky s názvem "Nákup automobilů 2022" dle přílohy č. 0286-22-P02;
schvaluje
pro část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 642,
Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165;
2. uzavření kupních smluv s dodavatelem SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165, dle příloh č. 0286-22-P03 až
č. 0286-22-P09.

49

Veřejná zakázka "Nákup indukčního sporáku, 6 varných zón" - schválení
výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R09/22

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup indukčního sporáku, 6
varných zón", dle přílohy č. 0288-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele GOZ GASTRO s. r. o., se sídlem Olomoucká 888/164,
Černovice, 627 00 Brno, IČO 28302672;
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2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem GOZ GASTRO s. r. o., se sídlem
Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno, IČO 28302672, dle přílohy č. 028822P03.

50

Záměr výpůjčky budova 1 ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R09/22

schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku p. č. st. 3290, jehož součástí je stavba bez čp/če
vedená pod číslem 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, dle přílohy č. 0285-22-P01.

51

Kulturní a kreativní centra Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R09/22

bere na vědomí
1. plánované vyhlášení výzvy Ministerstva kultury k předkládání žádostí o poskytnutí
dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center z
Národního plánu obnovy;
2. návrh projektového záměru:
a) projektu Zlínského kraje "Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově
vile", dle přílohy č. 0291-22-P02;
b) projektu příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639,
"Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.", dle přílohy č.
0291-22-P03;
c) projektu "Kreativní centrum Zlín" v prostorách Městského divadla Zlín, dle přílohy
č. 0291-22-P06;
souhlasí
se zahájením přípravných prací v rozsahu potřebném pro dopracování a předložení
žádostí o poskytnutí dotace projektů:
a) Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile;
b) Kulturní a kreativní centrum - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0291-22-P04;
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2. rozpočtové opatření č. RZK/0057/2022 dle přílohy č. 0291-22-P05;
pověřuje
1. náměstka hejtmana Zlínského kraje Lubomíra Trauba MSc. jednáním se
statutárním městem Zlín ve věci přípravy projektového záměru "Kreativní centrum
Zlín" v prostorách Městského divadla Zlín;
2. vedoucího Odboru řízení dotačních projektů koordinovat ve spolupráci s Odborem
strategického rozvoje kraje, Odborem investic, Odborem kultury a památkové péče
a Odborem školství, mládeže a sportu, přípravu projektových záměrů pro využití
předpokládaných dotačních možností.

52

Zajištění ubytovací kapacity pro účely ubytování osob přicházejících z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R09/22

souhlasí
v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16.03.2022, ve znění pozdějších
změn, s vyčleněním ubytovacích kapacit pro nouzové ubytování osob přicházejících
po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany u
příspěvkových organizací Zlínského kraje dle přílohy č. 0299-22-P01;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací dle přílohy č. 0299-22-P01, denně informovat
hejtmana Zlínského kraje prostřednictvím odboru Kancelář hejtmana – oddělení pro
zvláštní úkoly o využití vyčleněného prostoru k ubytování v prostorách nemovitých
věcí svěřeným příspěvkové organizaci k hospodaření, a to po dobu trvání vyčlenění
prostor k ubytování;
svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluv a dohod, jejich dodatků
a o jejich zrušení, jejichž předmětem je zajištění ubytovací kapacity, včetně smluv
na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky a služby
související se zajištěným ubytováním v hodnotě vždy maximálně do 2 mil. Kč bez
DPH, pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, a to na dobu určitou - po dobu trvání
nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s Rusko-Ukrajinským konfliktem;

44/45

PO OPRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY
R09/22

zřizuje
pracovní skupinu za účelem řešení zajištění ubytování ukrajinským uprchlíkům
(včetně následného proplácení státních dotací): vedoucí skupiny - PhDr. Julie
Zaydlarová, právní zajištění - Mgr. Lukáš Fuit, komunikace - Ing. Monika Filáková,
administrace - Martina Reková.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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