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

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 23.05.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R17/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0446-22-P01.

2

Záštity členů rady a dotace z rozpočtu kraje - ORJ 20 - Odbor Kancelář
hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R17/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) akcí Wannado Festivalem 2022 pořádanou spolkem Wannado, z. s., se sídlem
Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha, IČO 22839186;
2) akcí DEN DĚTÍ - DEN PLNÝ ZÁBAVY pořádanou spolkem Sportovní klub Sokol
- FK Kudlov, z. s., se sídlem Na Vrchovici 154, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 44119160;
3) parkurovými závody "Pohár města Kroměříž 2022" pořádanými Střední školou
hotelovou a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO
47934832;
4) 48. ročníkem Letní filmové školy pořádaným Asociací českých filmových klubů, z.
s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 61387550;
5) 16. ročníkem mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Leo
Clemens - Stonavská Barborka 2022 pořádaným spolkem Stonavská Barborka, z.
s., se sídlem Stonava 55, 735 34 Stonava, IČO 03876306;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) akcí "NA HRAD ZA KORUNK(O)U aneb dobrými činy proti zlým časům"
pořádanou Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982;
2) akcí "Firma ve škole a škola ve firmě" pořádanou Gymnáziem Jana Pivečky a
Střední odbornou školou Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČO
46276327;
3) 16. ročníkem mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Leo
Clemens - Stonavská Barborka 2022 pořádaným spolkem Stonavská Barborka, z.
s., se sídlem Stonava 55, 735 34 Stonava, IČO 03876306
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c) záštitu Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady Zlínského kraje, nad Mistrovstvím České
republiky v Estetické skupinové gymnastice pořádaným Klubem moderní
gymnastiky Zlín, z. s. , se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO 65792840;
d) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad výstavou
„VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI“ pořádanou spolkem Za
sklem o. s., se sídlem Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín, IČO 22901531;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje - odbor KH
- ORJ 20 ve výši 181.400 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, na organizační a tlumočnické služby
studentů UTB pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v roce 2022
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0501-22-P03;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0097/2022, dle přílohy č. 0501-22-P04.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R17/22

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností NET4GAS, s.
r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČO
27260364, uvedené v příloze č. 0502-22-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0101/2022, dle přílohy č. 0502-22-P02.

4

Nová vizuální identita Zlínského kraje - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R17/22

schvaluje
1. zařazení akce "Nová vizuální identita Zlínského kraje" do Střednědobého plánu
akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0486-22-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1829/020/03/22 akce
"Nová vizuální identita Zlínského kraje" dle přílohy č. 0486-22-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0095/2022, dle přílohy č. 0486-22-P03.
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5

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Lenka Karhanová, bytem ***;
2. Ing. Zdeněk Novák, bytem ***;
3. Ing. Dagmar Zavadilová, bytem ***.

6

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023, 6.
aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2022 a 1. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 včetně příloh
č. 0447-22-P02 až č. 0447-22-P07;
2) 6. aktualizaci přílohy č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2022 dle přílohy č. 0447-22-P09;
3) změny Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
období 2023-2025 dle přílohy č. 0447-22-P11.

7

Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R17/22

schvaluje
Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2022 dle přílohy č. 0455-22-P02.
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8

Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby
a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0449-22-P02
za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí Akční plán rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 včetně všech jeho příloh a
aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
období 2023-2025.

9

Sociální služby - restrukturalizace příspěvkových organizací ZK v oblasti
sociální - sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. sloučení příspěvkových organizací Dětské centrum Zlín, IČO 00839281, se sídlem
Burešov 3675, 760 01 Zlín (přejímající příspěvková organizace) a Centrum
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, IČO 70850992, se sídlem U Náhonu
5208, 760 01 Zlín (zanikající příspěvková organizace), s účinností od 01.01.2023
včetně přechodu všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace na
přejímající organizaci;
2. dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín,
IČO 00839281, dle přílohy č. 0452-22-P02.

10

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 104 a
aktualizace kanalizace města Zubří

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace města Zubří, dle přílohy č. 0448-22-P02;
2. neschválit změnu č. 104 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v
části kanalizace obce Vidče, dle přílohy č. 0448-22-P03.
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11

Veřejná zakázka "Údržba EVL a ZCHÚ ve Zlínském kraji 2022" - výběr
dodavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R17/22

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Údržba EVL a
ZCHÚ ve Zlínském kraji 2022", dle přílohy č. 0454-22-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 1: ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem Soudní
1, 760 01 Zlín, IČO 44117477;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 44117477, dle přílohy č. 0454-22-P02;
3. výběr dodavatele pro část 2: Tři Kavky z. s., se sídlem Palackého 164, 755 01
Vsetín, IČO 14109786;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Tři Kavky z. s., se sídlem Palackého 164,
755 01 Vsetín, IČO 14109786, dle přílohy č. 0454-22-P03;
5. výběr dodavatele pro část 3: Bc Tadeáše Spitzera, se sídlem Halenkov 249, 756
03 Halenkov, IČO 05823951;
6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Bc. Tadeášem Spitzerem, se sídlem
Halenkov 249, 756 03 Halenkov, IČO 05823951, dle přílohy č. 0454-22-P04;
7. výběr dodavatele pro část 4: Michala Šuráně, se sídlem Štítná nad Vláří 564, 763
33 Štítná nad Vláří-Popov, IČO 67513913;
8. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Michalem Šuráněm, se sídlem Štítná nad
Vláří 564, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČO 67513913, dle přílohy č. 0454-22P05;
9. výběr dodavatele pro části 5, 6, 7: Jitku Valovou, se sídlem čp. 595, 687 61 Vlčnov,
IČO 10675612;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Jitkou Valovou, se sídlem čp. 595, 687
61 Vlčnov, IČO 10675612, dle příloh č. 0454-22-P06 až č. 0454-22-P08.
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12

Projekt "EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje" - schválení inv.
záměru, zahájení veřejné zakázky a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R17/22

bere na vědomí
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akci "EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje", registrační
číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017235, dle příloh č. 0450-22-P01 a č.
0450-22-P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce Zlínského kraje č. 1847/100/05/22 na akci "EKO auta pro
sociální služby Zlínského kraje", dle přílohy č. 0450-22-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0104/2022, dle přílohy č. 0450-22-P04;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2022 pro příspěvkové
organizace:
a) Sociální služby Vsetín, p. o., Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827,
dle přílohy č. 0450-22-P05;
b) Centrum ÁČKO, p. o., Husova 402, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710, dle
přílohy č. 0450-22-P06;
4. zahájení veřejné zakázky na dodávku s názvem "Pořízení elektromobilů pro
sociální služby Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č.
0450-22-P08 až č. 0450-22-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Ing. Andrea Kaspřáková, Mgr. Libor Fusek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Radek
Doležel, Martina Chovancová, DiS., Karel Unzeitlich, DiS., Ing. Jiří Huňka, Milan
Javořík, a náhradníky: Bc. Hana Ančincová, Mgr. Libor Fusek, Ing. Silvia
Duchoňová, Ing. Petr Valášek, Ing, Petra Vranková;
ukládá
a) příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, odvod prostředků
do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 460.000 Kč, v termínu do
31.10.2022;
b) příspěvkové organizaci Centrum ÁČKO, IČO 00851710, odvod prostředků do
rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 110.000 Kč, v termínu do 31.10.2022.
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13

Sociální oblast - platový výměr ředitelky příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R17/22

stanovuje
s účinností od 01.06.2022 plat ředitelce Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o.,
IČO 00092096, dle přílohy č. 0451-22-P01.

14

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2022/DOP na
stavební a strojní investice - změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R17/22

schvaluje
změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2022/DOP na
stavební a strojní investice pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K
Majáku 5001, IČO 70934860, dle příloh č. 0458-22-P01a a č. 0458-22-P01b.

15

Doprava - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky (Jihomoravský kraj)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění
železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Zlínským krajem a
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO
70888337, dle příloh č. 0457-22-P01a a č. 0457-22-P01b.

16

Doprava - dodatek č. 34 ke Zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 34 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh č. 0456-22P01 a č. 0456-22-P02.
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17

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti města
Slavičín, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459, a každého
vlastníka služebného pozemku p. č. 45/1 v k. ú. Slavičín, strpět ve prospěch každého
vlastníka panujícího pozemku p. č. st. 1211, jehož součástí je stavba bez čísla
popisného nebo evidenčního, v k. ú. Slavičín:
- umístění a provozování okapového chodníku, kanalizační přípojky a odlučovače
ropných látek na služebném pozemku p. č. 45/1 v k. ú. Slavičín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2005-030/2022,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami okapového chodníku, kanalizační přípojky a odlučovače ropných látek,
na dobu existence stavby bez čísla popisného nebo evidenčního jako součást
panujícího pozemku p. č. st. 1211, v k. ú. Slavičín;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti ***, a každého vlastníka
služebných pozemků p. č. 652 a p. č. 653/2 v k. ú. Cvrčovice u Zdounek, strpět ve
prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/43227) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 43227-1), na služebných pozemcích p. č. 652 a p. č. 653/2
v k. ú. Cvrčovice u Zdounek, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 17834/2020,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou
a odstraněním této panující stavby tělesa pozemní komunikace včetně jejích
součástí a příslušenství, mj. i mostu (nyní evidován pod ev. č. 43227-1),
na dobu existence panující stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.139 Kč;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené:
- v části I. v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem, Peroutkovo nábřeží 434, 760
01 Zlín, IČO 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- v části I. v bodě 2. 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:
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- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1771/1, p. č.
1795/1, p. č. 1797/1, p. č. 1799/1, p. č. 1840/1, p. č. 2055/1, p. č. 2055/10, p. č.
2062/1, p. č. 2062/3, v k. ú. Mikulůvka, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 743-178/2012, č. 744-179/2012, č. 745-235/2012, č. 744233/2012, č. 745-180/2012, č. 745-234/2012, č. 746-191/2012, č. 746-236/2012, č.
746-237/2012, č. 1000-35/2020, č. 1001-36/2020, č. 1002-37/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 41.090 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 2155/1, v k. ú. Řetechov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 329-6360/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Zlínským krajem
a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, za podmínek dle příloh č. 0497-22-P17 a č.
0497-22-P18;
4. žádost o úhradu výdajů na výkupy silničních pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
Zlínského kraje za rok 2021 dle přílohy č. 0497-22-P19, jejíž součástí je tabulka
uvedená v příloze č. 0497-22-P20;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslového žehliče, inventární číslo 6160, rok pořízení 2006, pořizovací cena
143.084 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou fyzické likvidace, a to defibrilátoru LP 12,
inv. č. 950323, rok pořízení 2004, pořizovací cena 489.966,75 Kč, zůstatková cena
0 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- macerátoru VERNACARE 2000, inventární číslo 41-170, rok pořízení 2003,
pořizovací cena 155.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
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- macerátoru VERNACARE 2000, inventární číslo 41-171, rok pořízení 2003,
pořizovací cena 155.400 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- konvektomatu RETIGO, inventární číslo 538-170, rok pořízení 2006, pořizovací
cena 157 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lípa a k. ú. Lípa nad Dřevnicí:
a)
- p. č. 726/12, trvalý travní porost, o výměře 26 m 2,
- p. č. 730/1, ostatní plocha, o výměře 9671 m 2,
- p. č. 730/2, ostatní plocha, o výměře 200 m 2,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
b)
- p. č. 726/1, ostatní plocha, o výměře 8704 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. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice:
a)
- p. č. 698/72, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 934/40, ostatní plocha, o výměře 258 m 2,
- p. č. 934/41, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
- p. č. 934/42, ostatní plocha, o výměře 150 m 2,
- p. č. 934/43, ostatní plocha, o výměře 153 m 2,
- p. č. 934/50, ostatní plocha, o výměře 344 m2,
- p. č. 934/57, ostatní plocha, o výměře 386 m 2,
- p. č. 934/59, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1740/327, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1740/329, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 1740/482, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
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zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
b)
- podíl ve výši id. ½ p. č. 664/7, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaného na LV č. 5 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 Vlachovice a k. ú. Vrbětice:
- p. č. 2757/17, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského
Brodu:
- p. č. 2513/14, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 2513/15, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaných na LV č. 404 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Brumov-Bylnice a k. ú. Sidonie:
- p. č. 6129/21, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
- p. č. 6129/32, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 6129/67, ostatní plocha, o výměře 233 m 2,
- p. č. 6129/93, ostatní plocha, o výměře 911 m 2,
zapsaných na LV č. 277 od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sazovice:
- p. č. 475/9, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 477/4, ostatní plocha, o výměře 201 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Sazovice, č. p. 180, 763 01 Sazovice, IČO
00568716;
7. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1144-461/2021,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bánov:
- p. č. 4382/27, ostatní plocha, o výměře 65 m 2, odděleného z p. č. 4382/2,
- p. č. 4382/28, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, odděleného z p. č. 4382/21,
od obce Bánov, č. p. 700, 687 54 Bánov, IČO 00290785;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského
Brodu:
- p. č. 2449/8, ostatní plocha, o výměře 40 m2,
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- p. č. 2512/4, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
- p. č. 2512/17, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
- p. č. 2513/10, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 2513/11, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO
00290807;
9. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 3416-18/2021,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice:
- p. č. 399/87, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, odděleného z p. č. 399/23,
- p. č. 2050/40, ostatní plocha, o výměře 160 m 2, odděleného z p. č. 2050/15,
- p. č. 2050/41, ostatní plocha, o výměře 196 m 2, odděleného z p. č. 2050/16,
- p. č. 3164/272, ostatní plocha, o výměře 19 m2, odděleného z p. č. 3164/1,
od města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00291471;
10. oddělených z původního pozemku p. č. 2879/41 geometrickým plánem č. 2681292/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2879/161, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2879/162, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 00287113;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
- p. č. 2808/82, ostatní plocha, o výměře 444 m 2,
- p. č. 2920/3, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 2920/4, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
- p. č. 2920/7, ostatní plocha, o výměře 118 m 2,
- p. č. 2920/8, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2920/10, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 2920/11, ostatní plocha, o výměře 331 m2,
- p. č. 2920/12, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
zapsaných na LV č. 10001 od města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113;
12. oddělených geometrickým plánem č. 791-119/2021, odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Zborovice:
- p. č. 475, ostatní plocha, o výměře 1510 m 2, vzniklého sloučením původního
pozemku p. č. 475, dílu „a“ z pozemku p. č. 474, dílu „d“ z pozemku p. č. 786, dílu
„b“ z pozemku p. č. 787, dílu „c“ z pozemku p. č. 788,
- p. č. 785/2, ostatní plocha, o výměře 610 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 785,
- p. č. 1078, zahrada, o výměře 66 m 2, vzniklého sloučením původního pozemku p.
č. 1078 a dílu „e“ z pozemku p. č. 1075,
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- p. č. 1077/2, vodní plocha, o výměře 58 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1077,
- p. č. 1467/2, ostatní plocha, o výměře 73 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1467,
od obce Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice, IČO 00287920;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zborovice:
- p. č. 1076, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Zborovice, Hlavní 37, 768 32 Zborovice, IČO
00287920;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice:
- p. č. 476/2, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 3577/5, ostatní plocha, o výměře 38 m2,
- p. č. 3577/11, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 3578/2, ostatní plocha, o výměře 190 m 2,
- p. č. 3587/8, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
- p. č. 3623/11, ostatní plocha, o výměře 552 m 2,
- p. č. 3623/21, ostatní plocha, o výměře 271 m 2,
- p. č. 3720/13, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 3835/11, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
- p. č. 3890/6, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
- p. č. 3890/9, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 4655/19, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 4827, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
zapsaných na LV č. 10001, od obce Valašská Bystřice, č.p. 316, 756 27 Valašská
Bystřice, IČO 00304352;
15. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 3273-60/2021,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8089/4, ostatní plocha, o výměře 49 366 m 2, odděleného z p. č. 8089/4,
- p. č. 8091/1, ostatní plocha, o výměře 12 374 m 2, odděleného z p. č. 8091/1,
- p. č. 8091/3, ostatní plocha, o výměře 489 m 2, odděleného z p. č. 8091/3,
od obce Velké Karlovice, č.p. 1, 756 06 Velké Karlovice, IČO 00304417;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8089/62, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 8091/36, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 8091/38, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
- p. č. 8091/40, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 8091/42, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 8284/42, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 8284/43, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
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- p. č. 8284/44, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Velké Karlovice, č.p. 1, 756 06 Velké Karlovice,
IČO 00304417;

B. úplatným 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. 26/7, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
zapsaného na LV č. 585 od ***, za cenu ve výši 1.700 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Haluzice:
- p. č. 579/25, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
zapsaného na LV č. 42 od ***, za cenu ve výši 1.980 Kč;

pracoviště

3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podkopná Lhota:
a)
- p. č. 620/70, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
zapsaného na LV č. 447 od ***, za cenu ve výši 4.500 Kč;
b)
- p. č. 1291, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
zapsaného na LV č. 281 od ***, za cenu ve výši 3.420 Kč;
c)
- p. č. 642/35, ostatní plocha, o výměře 571 m 2,
zapsaného na LV č. 486 od Honebního společenstva Podkopná Lhota, Podkopná
Lhota 82, 763 18 Podkopná Lhota, IČO 71173757, za cenu ve výši 34.260 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského
Brodu:
- p. č. 2512/12, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaného na LV č. 255 od *** za cenu ve výši 2.280 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Záhorovice:
a)
- podíl ve výši id. 9523/2559414 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 9523/2559414 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 9523/2559414 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
zapsaných na LV č. 1034 od VIAGEM Lesy s. r. o., Radlická 2343/48, 150 00 Praha
5 – Smíchov, IČO 08930317, za cenu ve výši 1.681 Kč;
b)
- podíl ve výši id. 55513/4265690 p. č. 2268/3, ostatní plocha, o výměře 4480 m2,
- podíl ve výši id. 55513/4265690 p. č. 2279/12, ostatní plocha, o výměře 27 m2,
- podíl ve výši id. 55513/4265690 p. č. 3854/42, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
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zapsaných na LV č. 1034 od Zemědělského podílnického družstva Nezdenice,
družstva, Nezdenice 237, 687 32 Nezdenice, IČO 47906120, za cenu ve výši 5.878
Kč;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Košíky:
- p. č. 1180/1, ostatní plocha, o výměře 41694 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Košíky, č. p. 172, 687 04 Košíky, IČO 00542377,
za cenu ve výši 2.551.670 Kč;
7. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 576-70726/2022,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice:
- p. č. 1061/4, ostatní plocha, o výměře 221 m 2, odděleného z p. č. 1061/1,
od ***, za cenu ve výši 13.260 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 2808/76, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
zapsaného na LV č. 6468 od ***, za cenu ve výši 4.400 Kč;
b)
- p. č. 2808/67, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
zapsaného na LV č. 2966 od ***, za cenu ve výši 15.700 Kč;

II. předat nemovité věci:
- uvedené v částech A. 1. - 11., 14. - 16. 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;
- uvedené v části A. 12. - 13. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;

III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0207/Z07/21 ze dne
01.11.2021 - část schvaluje, bod A. 13.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R17/22

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

I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí
a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 978/7, ostatní plocha, o výměře 219 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 978/1,
- p. č. 978/8, ostatní plocha, o výměře 988 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 978/2,
- p. č. 978/9, ostatní plocha, o výměře 110 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 978/2,
geometrickým plánem č. 559-34/2021 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany, do
vlastnictví obce Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČO 00287253;
2. pozemků
- p. č. 2918/7, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2918/2,
- p. č. 2918/8, ostatní plocha, o výměře 27 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2918/1
geometrickým plánem č. 2681-292/2021 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod
Hostýnem, do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768
61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113;
3. pozemků
- p. č. 2920/2, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2920/5, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2920/6, ostatní plocha, o výměře 222 m 2,
- p. č. 2920/9, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem, do
vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem, IČO 00287113;
4. pozemků
- p. č. 2440/25, ostatní plocha, o výměře 247m 2,
- p. č. 2440/26, ostatní plocha, o výměře 299 m 2,
- p. č. 2449/5, ostatní plocha, o výměře 278 m 2,
- p. č. 2449/6, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 2511/3, ostatní plocha, o výměře 230 m 2,
- p. č. 2511/4, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 2511/5, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 2511/8, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2511/9, ostatní plocha, o výměře 247 m 2,
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- p. č. 2511/10, ostatní plocha, o výměře 1411 m 2,
- p. č. 2511/11, ostatní plocha, o výměře 129 m 2,
- p. č. 2511/15, ostatní plocha, o výměře 523 m 2,
- p. č. 2512/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2512/7, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 2512/8, ostatní plocha, o výměře 432 m 2,
- p. č. 2512/11, ostatní plocha, o výměře 188 m 2,
- p. č. 2512/14, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
- p. č. 2512/15, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 2512/16, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 2512/18, ostatní plocha, o výměře 238 m 2,
- p. č. 2512/19, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 2513/7, ostatní plocha, o výměře 405 m 2,
- p. č. 2513/8, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 2513/12, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2513/13, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského
Brodu, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO
00290807;
5. pozemku
- dílu "a", o výměře 142 m 2, odděleného z p. č. 5375/147,
geometrickým plánem č. 2177-480/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do
vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807;
6. pozemku
- p. č. 5130/23, ostatní plocha, o výměře 1393 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5130/22 geometrickým plánem č. 1144461/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bánov, do vlastnictví obce Bánov, č.p. 700, 687 54
Bánov, IČO 00290785;
7. pozemků
- p. č. 479/13, ostatní plocha, o výměře 408 m 2,
- p. č. 479/14, ostatní plocha, o výměře 380 m 2,
- p. č. 479/15, ostatní plocha, o výměře 1341 m 2,
- p. č. 479/16, ostatní plocha, o výměře 411 m 2,
- p. č. 479/17, ostatní plocha, o výměře 296 m 2,
- p. č. 479/18, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 479/19, ostatní plocha, o výměře 90 m 2,
- p. č. 479/20, ostatní plocha, o výměře 262 m 2,
- p. č. 479/21, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 479/22, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 479/23, ostatní plocha, o výměře 458 m 2,
- p. č. 479/24, ostatní plocha, o výměře 576 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 241 pro obec a k. ú. Sazovice, do vlastnictví obce
Sazovice, č.p. 180, 763 01 Sazovice, IČO 00568716;
8. pozemků
- p. č. 1308/210, orná půda, o výměře 309 m 2,
- p. č. 1401/7, orná půda, o výměře 104 m 2,
- p. č. 1401/31, orná půda, o výměře 252 m 2,
- p. č. 6437/2, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 6439/65, ostatní plocha, o výměře 2339 m 2,
- p. č. 7709/1, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 7709/2, orná půda, o výměře 45 m 2,
- p. č. 7710/41, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla, do vlastnictví města
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČO 00284220;
9. stavby
- tělesa pozemní komunikace číslo III/49724 H, od uzlového bodu 2533A132 po
uzlový bod 2533A133, v délce 0,172 km, ve staničení 0,000 - 0,172 (od křižovatky s
nově vybudovanou přeložkou silnice III. třídy č. 49724 po konec zaslepené pozemní
komunikace) včetně jejích součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p.
č. 6439/65, p. č. 7709/1 a p. č. 7710/41 v k. ú. Napajedla, do vlastnictví města
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČO 00284220;
10. pozemku
- p. č. 2453/21, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice, do
vlastnictví města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČO
00284165;
11. pozemků
- dílu "h", o výměře 300 m 2, odděleného z p. č. 2050/17,
- dílu "k", o výměře 35 m 2, odděleného z p. č. 2050/17,
geometrickým plánem č. 3416-18/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherské Hradiště a k. ú.
Mařatice, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601
Uherské Hradiště, IČO 00291471;
12. pozemku
- p. č. 295/3, ostatní plocha, o výměře 292 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 9356 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské
Hradiště, IČO 00291471;
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13. pozemků
- p. č. 3581/2, ostatní plocha, o výměře 638 m 2,
- p. č. 3581/8, ostatní plocha, o výměře 662 m 2,
- p. č. 3581/9, ostatní plocha, o výměře 514 m 2,
- p. č. 3581/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 3585/3, ostatní plocha, o výměře 611 m 2,
- p. č. 3585/15, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 3585/17, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 3585/19, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3585/20, ostatní plocha, o výměře 11 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,č.p. 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 00304352;
14. pozemků
- p. č. 8091/16, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 8091/20, ostatní plocha, o výměře 138 m 2,
- p. č. 8075/2, ostatní plocha, o výměře 291 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2246 pro obec a k. ú. Velké Karlovice, do vlastnictví
obce Velké Karlovice, č.p. 1, 756 06 Velké Karlovice, IČO 00304417;
15. pozemků
- p. č. 1113, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 1114, trvalý travní porost, o výměře 144 m 2,
- p. č. 1115, trvalý travní porost, o výměře 262 m 2,
- p. č. 1116, trvalý travní porost, o výměře 45 m 2,
- p. č. 1117, trvalý travní porost, o výměře 79 m2,
- p. č. 1118, trvalý travní porost, o výměře 144 m 2,
- p. č. 1119, ostatní plocha, o výměře 178 m 2,
- p. č. 1137, ostatní plocha, o výměře 2021 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského
Meziříčí, do vlastnictví obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČO 00303992;
16. pozemku
- p. č. 937/12, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 937/4 geometrickým plánem č. 415-18/2022,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka, do vlastnictví obce Seninka, Seninka 49, 756
11 Valašská Polanka, IČO 00635821;
17. pozemků
- p. č. 935/2, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- p. č. 955/4, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 193 pro obec a k. ú. Seninka do vlastnictví obce
Seninka, Seninka 49, 756 11 Valašská Polanka, IČO 00635821;
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18. stavby
- tělesa pozemní komunikace (původně označena jako silnice III/4325), od uzlového
bodu 2531A039 po uzlový bod 2531A143, v délce 0,228 km, ve staničení 0,000 0,228 (od konce úseku slepé ulice Nádražní ve směru od silnice II. třídy č. 432 po
křižovatku s MK ul. Višňovce), včetně veškerých součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemku p. č. 1900, ostatní plocha, v k. ú. Hulín, do vlastnictví
města Hulín, nám. Míru 162, Hulín, PSČ 768 24 Hulín, IČO 00287229, v rozsahu a
dle podmínek dle přílohy č. 0499-22-P13 a č. 0499-22-P14;

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. 937/11 ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 937/4 geometrickým plánem č. 415-18/2022
pro obec a k. ú. Seninka, do výlučného vlastnictví ***, ***, za kupní cenu 1.476 Kč;
2. pozemku
- p. č. 12/4 ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 12 geometrickým plánem č. 849-2/2022 pro
obec Pržno a k. ú. Pržno u Vsetína, do výlučného vlastnictví ***, ***, za kupní cenu
7.200 Kč;
3. pozemku
- p. č. 8405/2 ostatní plocha, o výměře 174 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 8405 geometrickým plánem č. 3287-15/2022
pro obec a k. ú. Velké Karlovice, do společného jmění manželů ***, ***, za kupní
cenu 10.440 Kč;
4. pozemku
- p. č. 1272/8 ostatní plocha, o výměře 114 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 182 pro obec a k. ú. Stupava, do společného jmění manželů***,
***, za kupní cenu 22.800 Kč;
5. pozemku
- p. č. 1887/30, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 250 pro obec a k. ú. Lutonina; do výlučného vlastnictví ***, ***,
za kupní cenu 3.200 Kč.
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Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2021 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje za rok 2021, dle přílohy č. 0500-22-P01;
b) Účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2021, dle příloh č. 050022-P02 až č. 0500-22-P04;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2021 "bez
výhrad".

21

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R17/22

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 o 4.000.000 Kč na celkovou výši
288.000.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0491-22-P01.

22

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci č. D/3552/2020/STR, uzavřené se sdružením
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČO 02057531, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 0495-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0100/2022 dle přílohy č. 0495-22-P03.
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Smart akcelerátor Zlínského kraje II - RP14-20 vouchery asistence, Akční plán
RIS ZK, členství ŘV RIS ZK, Memorandum o spolupráci - ZLINNOVATION

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí programové neinvestiční dotace v
rámci Programu RP14-20 vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského
kraje II ve výši 500.000 Kč společnosti FYSCON s.r.o., IČO 06461824, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, na projekt s názvem Příprava strategického projektu
„Vývoj pokročilých 3D tištěných podpůrných struktur měkkých tkání aplikovatelný v
oblasti regenerativní medicíny a gynekologie“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0494-22-P03;
schvaluje
a) 3. aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2021 2022 dle přílohy č. 0494-22-P05;
b) 4. aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2021 2022 dle přílohy č. 0494-22-P06;
c) uzavření Memoranda o spolupráci podpůrných subjektů inovační infrastruktury
Zlínského kraje v rámci platformy ZLINNOVATION mezi Zlínským krajem a
Technologickým inovačním centrem s. r. o. (sídlem: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČO 26963574), Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (sídlem: nám. T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521), Plastikářským klastrem z. s. (sídlem: Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín, IČO 75074141), Zlínským kreativním klastrem, z. s. (sídlem:
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, IČO 01365258), Agenturou pro podporu podnikání a
investic Czechinvest (sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha - Nové Město, IČO
71377999), Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje (sídlem: Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín, IČO 29319676), Valašskoklobouckým podnikatelským centrem s.
r. o. (sídlem: Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 27751422),
Podnikatelským inkubátorem Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. (sídlem: Panská 25,
686 04 Kunovice, IČO 28288823), Industry Servis ZK, a. s. (sídlem: Holešovská
1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303), Technologickou agenturou České republiky
(sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, IČO 72050365), Moravským leteckým
klastrem, z. s. (sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 22875611), Czechitas z.
ú. (sídlem: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha - Nové město, IČO 22834958),
Czech Marine Cluster, z. s. (sídlem: Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín, IČO 08666270)
dle přílohy č. 0494-22-P07;
bere na vědomí
rezignaci Ing. Jiřího Kučery na post člena Řídícího výboru Regionální inovační
strategie Zlínského kraje ke dni 11.04.2022.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Zlínský architektonický manuál - Fáze A03, aArchitektura, spolek, poskytnutí
individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R17/22

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 198.000
Kč spolku aARCHITEKTURA, spolek, IČO 22817298, se sídlem Nad Ovčírnou
II/1295, 760 01 Zlín na Zlínský architektonický manuál - Fáze A03 (Architektura a
urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0496-22-P02.

25

Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R17/22

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, ve výši
320.000 Kč, dle přílohy č. 0463-22-P06;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0094/2022, dle přílohy č. 0463-22-P07;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0463-22-P02;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2022, dle přílohy
č. 0463-22-P03.

26

KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního
významu - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R17/22

bere na vědomí
vyhodnocení KUL06-21 Program na podporu kulturních
nadregionálního významu, dle přílohy č. 0461-22-P01.
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R17/22

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
KULTURA ve výši 150.000 Kč ústavu POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526, se
sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, na projekt Uchování nehmotného
kulturního dědictví Zlínského kraje v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0459-22-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
1. ve výši 2.100.000 Kč organizaci Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace,
IČO 00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na projekt Kulturní
činnost Městského divadla Zlín v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0459-22-P04;
2. ve výši 2.100.000 Kč organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00094846, se sídlem Tyršovo náměstí 480, 686 01 Uherské
Hradiště, na projekt Kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 045922-P05;
3. ve výši 300.000 Kč organizaci Arcibiskupství olomoucké, IČO 00445151, se
sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, na realizaci akce Národní pouť Velehrad
2022 - Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0459-22-P06.

28

KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R17/22

schvaluje
neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2022 z KUL04-22 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení nedostatečného
počtu bodů získaného v průběhu hodnocení, dle přílohy č. 0460-22-P03, a to Patriku
Ulrichovi, IČO 88675939, se sídlem U Zámečku 1075, 530 03 Pardubice, ve výši
75.000 Kč na projekt AVD DOKUMENT - MÚZY VÁCLAVA HUDEČKA;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z KUL04-22 Program
na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v členění:
1. Barletta s.r.o., IČO 24180742, se sídlem Kubelíkova 1258/43, 130 00 Praha 3, ve
výši 2.000.000 Kč na projekt Úsvit
2. Kuli Film s.r.o., IČO 08179247, se sídlem Řehořova 1039/54, 13000 Praha 3, ve
výši 1.996.000 Kč na projekt Viki, sůva z nudlí
3. Mowshe s.r.o., IČO 25703005, se sídlem Újezd 422/18, 11800 Praha 1, ve výši
550.000 Kč na projekt Identita - 7 příběhů českého grafického designu
4. J.D.Production, s.r.o., IČO 25592939, se sídlem Palackého nám. 293, 686 01
Uherské Hradiště, ve výši 285.000 Kč na projekt Bohatství ukryté v tradici - 2. řada
seriálu
5. Cinebonbon s.r.o., IČO 05047358, se sídlem Erbenova 372/5, 60200 Brno, ve
výši 1.169.000 Kč na projekt Sex O’ Clock
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA dle přílohy č. 0460-22-P05 s výše uvedenými
osobami dle přílohy č. 0460-22-P02;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2022 z KUL0422 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení
nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované
prostředky vyčleněné na Program nebo z důvodu nedostatečného počtu bodů
získaného v průběhu hodnocení, dle přílohy č. 0460-22-P04:
1. IS Produkce s.r.o., IČO 28315707, se sídlem Moravní 958, 765 02 Otrokovice, ve
výši 1.300.000 Kč na projekt dokumentární film "Návrat filmařiny do Zlína"
2. Bratři s.r.o., IČO 28374061, se sídlem Bílkova 132/4, 110 00 Praha 1, ve výši
1.800.000 Kč na projekt Svět podle Kláry
3. S - Media a.s., IČO 25562215, se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, ve výši
440.000 Kč na projekt Krizí proti krizi
4. BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha
10 - Záběhlice, ve výši 2.000.000 Kč na projekt CUKRKANDL
5. ProfesionálníVideo s.r.o., IČO 49196201, se sídlem Slavíkova 27/1555, 12000
Praha 2, ve výši 1.400.000 Kč na projekt Princezna zakletá v čase 2
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Memoria – iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, z.s., IČO
22875069, se sídlem Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, ve výši 269.000 Kč na
projekt Vězení dějin
7. Wallachia z.s., IČO 70641846, se sídlem Nerudova 635/29, 757 01 Valašské
Meziříčí, ve výši 596.000 Kč na projekt František Segrado - umělec mnoha tváří
8. Větrné mlýny s.r.o., IČO 29279194, se sídlem Dominikánská 9, 60200 Brno, ve
výši 320.000 Kč na projekt Pohádka o Rumunsku - ČAUČESKO (pracovní název).

29

Kultura - Dohoda o skončení výpůjčky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R17/22

souhlasí
1. s uzavřením Dohody o skončení výpůjčky mezi Arcibiskupstvím Olomouckým,
IČO 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, Muzeem Kroměřížska,
příspěvková organizace, IČO 00091138, se sídlem Velké náměstí 38/21, 767 01
Kroměříž a Městem Chropyní, IČO 00287245, se sídlem nám. Svobody 29, 768 11
Chropyně, dle přílohy č. 0462-22-P02 a č. 0462-22-P03;
2. s vydáním 8 kusů litinových jeleních hlav Arcibiskupství Olomouckému, IČO
00445151, které jsou zapsané v Centrální evidenci sbírek uvedené v přírůstkové
knize Muzea Kroměřížska, p. o., pod čísly 1256/78 - 1263/78.

30

Kultura - Výzva k předkládání nominací na ocenění PRO AMICIS MUSAE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R17/22

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na ocenění za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ 2021, dle přílohy č. 0464-22-P01;
jmenuje
pana *** jako člena hodnotící Komise pro posouzení návrhů k udělení ocenění „PRO
AMICIS MUSAE“.
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura, školství - financování dotačních projektů v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R17/22

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2022, dle přílohy č. 0465-22-P09;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, dle přílohy č. 0465-22-P02;
3. změnu č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje č. 1/2022 v roce 2022, na základě které se snižuje poskytovaný investiční
příspěvek o 1.962.000 Kč z původní výše 17.749.855 Kč nově na výši 15.787.855
Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 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.
0465-22-P04;
4. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu
Zlínského kraje č. 3/2022 v roce 2022, na základě které se zvyšuje poskytovaný
účelový příspěvek o 1.392.000 Kč z původní výše 814.000 Kč nově na výši
2.206.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 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. 0465-22-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2022 s příspěvkovou organizací Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, na základě kterého se zvyšuje návratná finanční
výpomoc o částku 1.548.000 Kč z původní výše 83.736.915 Kč nově na výši
85.284.915 Kč, na přípravu a realizaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině",
dle přílohy č. 0465-22-P06;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve
výši 2.642.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škole gastronomie a obchodu Zlín,
IČO 00545121, na přípravu a realizaci akce "Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín - vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č.
0465-22-P08;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příspěvkové organizaci
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČO 00845060, a
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín, IČO 14450500, na základě Osvědčení o způsobilých výdajích, dle
příloh č. 0465-22-P11 a č. 0465-22-P12.

32

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" - změna č. 2 projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R17/22

bere na vědomí
změnu č. 1 Výzvy č. 30_21_011 v rámci operačního programu potravinové a
materiálové pomoci, příloha č. 0466-22-P01;
schvaluje
1. změnu projektového rámce projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" dle
přílohy č. 0466-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0096/2022, dle přílohy č. 0466-22-P03;
vyslovuje souhlas
se zapojením Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury, IČO 47935928,
do projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji V", dle přílohy č. 0466-22-P04.

33

Projekt "Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti" - zahraniční
služební cesta

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R17/22

schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Hamaru a okolí v Norsku ve dnech 7. června - 12.
června 2022 Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové Ph.D., a to letecky včetně poskytnutí
cestovních náhrad.
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R17/22

bere na vědomí
rozpis finančních prostředků rozpočtu na financování škol v roce 2022 č.j.: MSMT7897/2022-1, Rozhodnutí č. MSMT-2391/2022-14 a Oznámení o schválení
závěrečné zprávy o realizaci projektu uvedené v příloze č. 0468-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0098/2022, dle přílohy č. 0468-22-P01.

35

Školství - investiční záměr, fondy investic, vyřazení majetku, převod práva
hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R17/22

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného majetku formou fyzické likvidace z vlastnictví
Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod Strání 1776, 755 01
Vsetín, IČO 00843407, a to myčky M 1003, inventární číslo 4-538-7, pořizovací cena
130.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2004, dle přílohy č. 0469-22-P02;
b) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod, se sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČO
60371757, a to:
b1) plynového varného kotle, inventární číslo 40/SJ, pořizovací cena 163.030 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2008, dle přílohy č. 0469-22-P03;
b2) skříňové fritézy, inventární číslo 47/SJ, pořizovací cena 260.544 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 2009, dle přílohy č. 0469-22-P03;
b3) počítačového souboru pro učebnu 421, inventární číslo 5599/Progr.-1 až
5599/Progr.-13, pořizovací cena 325.480 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení
2007, dle přílohy č. 0469-22-P03;
c) Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín,
IČO 00559482, a to:
c1) Elmo Vizual Pressenter 6500AF, inventární číslo C848, pořizovací cena 210.017
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001, dle přílohy č. 0469-22-P04;
c2) tiskárny 3D Z Printer 310 Plus, inventární číslo C920, pořizovací cena 450.000
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2009, dle přílohy č. 0469-22-P04;
c3) serveru HP ProLiant – Windows, inventární číslo C924, pořizovací cena 160.000
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2010, dle přílohy č. 0469-22-P04;

29/43

R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, IČO 70238499, a to:
automobil Peugeot Boxer, inventární číslo 3227_14_1155, rok pořízení 2014,
pořizovací cena 400.660 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření příspěvkové
organizace Dětský domov Zašová, IČO 60990597, dle přílohy č. 0469-22-P05;
schvaluje
1. zařazení akce "SŠHS Kroměříž – pořízení 9-ti místného automobilu" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 046922-P06;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje
č. 1845/150/04/22 na akci "SŠHS Kroměříž – pořízení 9-ti místného automobilu", dle
přílohy č. 0469-22-P07;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se
sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 046922-P08;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO
15527816, dle přílohy č. 0469-22-P09;
c) změnu č. 3 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. 0469-22-P10;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SŠHS
Kroměříž – pořízení 9-ti místného automobilu" příspěvkovou organizaci Střední
škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
IČO 47934832.

36

Školství - účelový příspěvek - podpora řemesel v odborném školství 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R17/22

schvaluje
poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 1.702.600 Kč, dle přílohy č. 0471-22-P02.
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

37

Školství - platový výměr ředitelky příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R17/22

stanovuje
s účinností od 01.06.2022 plat ředitelce Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné
školy Slavičín, p. o., IČO 46276327, dle přílohy č. 0470-22-P01.

38

Prodej majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R17/22

schvaluje
uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0490-22-P01.

39

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R17/22

schvaluje
uzavření Smlouvy o údržbě zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov mezi
Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČO 63080303, dle příloh č. 0474-22-P02 až č. 0474-22-P04.

40

Veřejná zakázka "SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní
infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a
dešťové kanalizace" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R17/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPZ Holešov – Stavba 10 –
technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu,
splaškové a dešťové kanalizace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0478-22-P02 až č. 0478-22-P13, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Mgr. Libor Fusek, Ing. Andrea Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Pavel Dohnal, Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, Pavel Mitáš, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Zbyšek Lukáš, Ing.
František Mikeštík, Ing. Boris Vrbka, Mgr. Libor Fusek;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy č. D/1210/2022/INV společnost RTS, a. s., se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností, včetně zajištění elektronického otevírání nabídek, a ke
všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s názvem "SPZ
Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba
vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace" podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci uvedené v příloze č. 0478-22-P14.

41

Veřejná zakázka "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem - dodávka a montáž interiéru" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R17/22

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod
Hostýnem - dodávka a montáž interiéru", dle přílohy č. 0477-22-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele PROFIL NÁBYTEK, a. s., se sídlem Nádražní 1747, 396 01
Humpolec, IČO 48202118, veřejné zakázky s názvem "Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - dodávka a montáž
interiéru";
2. uzavření smlouvy s dodavatelem PROFIL NÁBYTEK, a. s., se sídlem Nádražní
1747, 396 01 Humpolec, IČO 48202118, veřejné zakázky s názvem "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - dodávka a
montáž interiéru", dle přílohy č. 0477-22-P02.
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

42

Sociální služby - projektová příprava - DOZP Uherský Brod - vytvoření
komunitní služby - dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R17/22

schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o dílo D/2477/2021/INV/1 se společností Energy Benefit
Centre, a. s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, na zhotovení
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:
„DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“ dle přílohy č. 0472-22-P02;
odvolává
plnou moc udělenou dne 22.11.2021 společnosti Energy Benefit Centre a. s., se
sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, schválenou usnesením Rady
Zlínského kraje č. 0932/R28/21;
zmocňuje
společnost Energy Benefit Centre a. s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,
IČO 29029210, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti akce: „DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“, dle přílohy č.
0472-22-P03.

43

Školství - investiční záměr akce "Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice p. H. - Oprava výtahů v objektu ŠJ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R17/22

schvaluje
1. zařazení akce "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. - Oprava výtahů v
objektu ŠJ" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0475-22-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1846/150/05/22 na
akci "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. - Oprava výtahů v objektu ŠJ", dle
přílohy č. 0475-22-P02;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 1.251.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 47935952, na akci "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. Oprava výtahů v objektu ŠJ", dle přílohy č. 0475-22-P03;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem se sídlem
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 047522-P04;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SŠ
nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. - Oprava výtahů v objektu ŠJ" příspěvkovou
organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem se sídlem
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952.

44

Zdravotnictví - investiční záměr akce "Vsetínská nemocnice a. s. Magnetická rezonance"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R17/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1811/170/01/22 na
akci "Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance", dle přílohy č. 0479-22P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0102/2022, dle přílohy č. 0479-22-P03.

45

Zdravotnictví - investiční záměr akce "ZZS ZK – přestavba skladů ve Zlíně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R17/22

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
„ZZS ZK – přestavba skladů ve Zlíně“;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1838/170/04/22
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, na akci „ZZS ZK – přestavba skladů ve Zlíně“ dle přílohy č. 0480-22-P01;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 62182137, dle přílohy č. 0480-22P02;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, k posílení zdrojů
fondu investic ve výši 1.386.551,86 Kč, dle přílohy č. 0480-22-P03.

47

Zdravotnictví - Plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R17/22

schvaluje
aktualizovaný plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s. dle přílohy č.
0481-22-P01.

48

Sociální služby - smlouva o realizaci stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R17/22

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci stavby mezi Obcí Kvasice, IČO 00287385, A. Dohnala
18, 768 21 Kvasice, Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČO 00092096, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, a Zlínským krajem, IČO
70891320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0473-22-P01.

49

Školství - závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R17/22

bere na vědomí
závěrečné zprávy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SPŠP- COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" dle přílohy č. 047622-P02,
b) "VOŠPS s SPgŠ Kroměříž - metodické centrum" dle přílohy č. 0476-22-P03,
c) "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy - nová učebna", dle
přílohy č. 0476-22-P04,
d) "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Výměna otopných těles a vyčištění
topného systému" dle přílohy č. 0476-22-P05,
e) "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava budov školy po krupobití" dle přílohy č. 047622-P06;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0103/2022, dle přílohy č. 0476-22-P07.

50

Projektová příprava akcí spolufinancovaných z dotačních programů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R17/22

schvaluje
zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0483-22-P02:
a) "Oprava Baťova výtahu",
b) "Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP",
c) "Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových
cestách",
d) "Obnova kamerového systému B21";
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, a tím i
se zahájením realizace akcí před schválením investičního záměru:
a) "Oprava Baťova výtahu",
b) "Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP",
c) "Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových
cestách",
d) "Obnova kamerového systému B21";
pověřuje
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora
a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a zpracováním projektové
dokumentace pro provedení stavby akcí:
a) "Oprava Baťova výtahu",
b) "Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP",
c) "Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových
cestách",
d) "Obnova kamerového systému B21".
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Veřejná zakázka "Oprava uzamykacího systému včetně montáže a
demontáže" – zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R17/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Oprava uzamykacího systému
včetně montáže a demontáže", formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0484-22-P02 až č. 0484-22-P09, uveřejněním výzvy včetně zadávací
dokumentace na profilu zadavatele a odesláním výzvy osloveným dodavatelům
uvedeným v příloze č. 0484-22-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Mgr. Libor Fusek, Ing. Andrea Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Radek
Doležel, Ing. Jiří Lučan, Ing. Petra Vranková, František Mikulička, Mgr. Ing. Simona
Hořáková, a náhradníky: Zbyněk Fojtíček, Bc. Jitka Chobotová, Marina Lancevská,
Bc. Kateřina Mudříková, Martina Chovancová, DiS.
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Záměr pronájmu nebytových prostor - Budova č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R17/22

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 5520 na
pozemku p. č. st. 3303, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0485-22-P01.
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Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského
kraje, poskytnutí individuálních dotací na výkon činnosti kontaktní osoby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit pod podmínkou schválení financování
programu Zlínského kraje "Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových
domácnostech Zlínského kraje", registrační číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000010,
předloženého do výzvy č. 05_22_001 Ministerstva životního prostředí,
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje na Výkon činnosti kontaktní
osoby v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech
Zlínského kraje:
1. ve výši 624.000 Kč spolku MAS Hornolidečska, z. s., IČO 26676109, se sídlem
Lidečko 467, 756 12 Lidečko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0493-22-P02;
2. ve výši 408.000 Kč spolku Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s.,
IČO 27057607, se sídlem Košíky 172, 687 04 Košíky a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0493-22-P03;
3. ve výši 680.000 Kč spolku MAS Podhostýnska, z. s., IČO 27042979, se sídlem
Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0493-22-P04;
4. ve výši 532.000 Kč spolku Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z. s., IČO
27057593, se sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0493-22-P05.
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Veřejná zakázka - Prodloužení stávající podpory produktu Veeam

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R17/22

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Prodloužení stávající podpory produktu Veeam", dle přílohy č. 0503-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele XEVOS Solutions s. r. o., se sídlem 28. října 1584/281, Hulváky,
709 00 Ostrava, IČO 27831345;
2. uzavření Kupní smlouvy s dodavatelem XEVOS Solutions s. r. o., se sídlem 28.
října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 27831345, dle přílohy č. 0503-22-P03.
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Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského
kraje/v domácnostech Zlínského kraje III/NZÚ-AMO, změna rozhodnutí,
navýšení programu, dodatky smluv, výpovědi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R17/22

souhlasí
1. s podmínkami vydaného Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 22_001/0000010 na projekt „Program výměny zdrojů tepla v
nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje", dle přílohy č. 0492-22-P02;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) v rámci
programu „NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v
rodinných domech ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0492-22-P03;
schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu „NZÚ - AMO Finanční podpora na
výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji" v souladu s
přílohou č. 0492-22-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0099/2022, dle přílohy č. 0492-22-P05;
3. uzavření:
a) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1138/2020/STR se Zdeňkem Janošem, trvalým pobytem ***, ***
Vsetín, datum narození ***1956 a Radimem Janošem, trvalým pobytem ***, ***
Vsetín, datum narození ***, a to dle přílohy č. 0492-22-P07;
b) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1085/2020/STR s Mgr. Annou Havlíkovou, trvalým pobytem ***,
*** Přerov, datum narození ***1947 a Hanou Mislerovou, trvalým pobytem ***
Milovice, datum narození ***1973, a to dle přílohy č. 0492-22-P09;
c) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3154/2020/STR s Renatou Kocfeldovou, trvalým pobytem ***
Bystřice pod Hostýnem, datum narození ***1977, a to dle přílohy č. 0492-22-P11;
4. výpověď:
a) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/podprogramu
Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č. D/3246/2020/STR uzavřené
s panem Václavem Holbou, trvalým pobytem ***Nedašov, datum narození ***1972,
dle přílohy č. 0492-22-P12;
b) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/podprogramu
Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č. D/3392/2020/STR uzavřené
s panem Martinem Ježkem, trvalým pobytem *** Hluk, datum narození ***1984, dle
přílohy č. 0492-22-P13;
c) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/podprogramu
Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č. D/3241/2020/STR uzavřené
s paní Mgr. Hanou Špangerovou, trvalým pobytem *** Kroměříž, datum narození
***1984, dle přílohy č. 0492-22-P14;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/podprogramu
Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č. D/3218/2020/STR uzavřené
s paní Lenkou Surou, trvalým pobytem *** Kateřinice, datum narození ***1974, dle
přílohy č. 0492-22-P15;
e) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/podprogramu
Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č. D/3438/2020/STR uzavřené
s panem Martinem Šimoníkem, trvalým pobytem *** Salaš, datum narození ***1960,
dle přílohy č. 0492-22-P16;
f) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/2171/2021/STR uzavřené s panem Pavolem Oprchalem, trvalým pobytem ***, ***
Suchá Loz, datum narození ***1966, dle přílohy č. 0492-22-P17.
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Správa majetku - záměr pronájmu hraniční přechod Střelná

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R17/22

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.05.2022 č. 0399/R16/22 - část schvaluje,
bod č. 1., kterým Rada Zlínského kraje schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, a obcí
Střelná, IČO 00304310, Střelná 38, 756 12, dle přílohy č. 0416-22-P02;
schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Střelná na
Moravě, zapsaných na LV č. 687 pro obec Střelná, k. ú. Střelná na Moravě,
specifikovaných v přílohách č. 0508-22-P02 a č. 0508-22-P03, na dobu určitou, a to
od 01.07.2022 do 31.12.2022, kdy minimální výše nájemného bude činit 80.000 Kč/6
měsíců s tím, že úhrada nájemného formou nepeněžitého plnění není přípustná, vše
za podmínek dle přílohy č. 0508-22-P04.

40/43

R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

58

Dotace v cestovním ruchu - Fond Pustevny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč z Fondu
Zlínského kraje obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, se sídlem Prostřední Bečva
272, PSČ 756 56, na realizaci projektu: "Revitalizace Pusteven 2022" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0510-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0106/2022 dle přílohy č. 0510-22-P03.
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Sociální služby - restrukturalizace příspěvkových organizací ZK v oblasti
sociální - vznik nové p. o. Sociální služby Haná

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R17/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vznik nové příspěvkové organizace Sociální služby Haná, příspěvková
organizace, se sídlem Parková 21, 768 21 Kvasice, a to odštěpením od Sociálních
služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, s účinností od
01.01.2023;
2. přechod majetku, práv a závazků z příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096, na příspěvkovou organizaci Sociální služby Haná, se sídlem Parková 21,
768 21 Kvasice, dle přílohy č. 0453-22-P02, a to s účinností od 01.01.2023;
3. zřizovací listinu Sociálních služeb Haná, příspěvková organizace, dle přílohy č.
0453-22-P03;
4. dodatek č. 32 ke zřizovací listině Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0453-22-P04;
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R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zmocňuje
Ing. Marii Fremlovou, ředitelku příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, k jednáním
souvisejícím s přípravou na zahájení činnosti nově zřízené příspěvkové organizace
Sociální služby Haná, se sídlem Parková 21, 768 21 Kvasice, a to v době před jejím
zřízením, tj. před 01.01.2023, a to zejména k úkonům souvisejícím s registrací
nových služeb, zajištění žádostí o jejich financování, předání dotčeného
zinventarizovaného nemovitého i movitého majetku a k zajištění dalších
souvisejících úkonů, na základě plné moci dle přílohy č. 0453-22-P05;
schvaluje
1. zřízení sociálních služeb s účinností od 01.01.2023, které budou ve čtyřech
organizačních jednotkách začleněny do příspěvkové organizace Sociální služby
Haná:
1.1. domovy se zvláštním režimem, Parková 21, 768 21 Kvasice, s kapacitou 69
lůžek poskytované organizační jednotkou Domov se zvláštním režimem Kvasice,
1.2. domovy pro osoby se zdravotním postižením, Cukrovar 304, 768 21 Kvasice, s
kapacitou 21 lůžek, poskytované organizační jednotkou Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kvasice,
1.3. domovy pro osoby se zdravotním postižením, Javornická 830,768 72 Chvalčov,
s kapacitou 75 lůžek, a chráněné bydlení, Tyršova 1145, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, s kapacitou 10 lůžek, obě služby poskytované organizační jednotkou
Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,
1.4. domovy pro osoby se zdravotním postižením, Hlavní 1, 768 32 Zborovice, s
kapacitou 51 lůžek, chráněné bydlení (ve 2 místech poskytování) Kojetínská
1126/54, 767 01 Kroměříž, s kapacitou 8 lůžek, a U Sýpek 1316, 767 01 Kroměříž,
s kapacitou 6 lůžek, a chráněné bydlení, Nádražní 144, 768 33 Morkovice, s
kapacitou 7 lůžek, všechny tři služby poskytované v organizační jednotce Domov
pro osoby se zdravotním postižením Zborovice,
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí zřízení příspěvkové
organizace Sociální služby Haná, se sídlem Parková 21, 768 21 Kvasice, s účinností
od 01.01.2023;
2. zrušení sociálních služeb:
2.1. domovy se zvláštním režimem, ID 6982168, poskytované v organizační
jednotce Domov se zvláštním režimem Kvasice,
2.2. domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 2322188, poskytované v
organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice,
2.3. domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 5001473, a chráněné bydlení,
ID 2610139, obě poskytované organizační jednotkou Domov pro osoby se
zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,

42/43

R17/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2.4. domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 7955879, chráněné bydlení, ID
6952161, a chráněné bydlení, ID 7250615, všechny tři poskytované organizační
jednotkou Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice,
začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to ke dni
31.12.2022,
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí zřízení příspěvkové
organizace Sociální služby Haná, se sídlem Parková 21, 768 21 Kvasice, s účinností
od 01.01.2023.

60

Kompenzační příspěvek Ukrajina

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R17/22

schvaluje
podání Žádosti Zlínského kraje o poskytnutí kompenzačního příspěvku na zajištění
ubytování uprchlíků z Ukrajiny v období od 24.02.2022 do 31.03.2022 dle přílohy č.
0511-22-P01.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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