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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání dne 22.08.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R22/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0684-22-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0653/R20/20 - písm. a) ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá Odboru investic v termínu do 22.08.2022 zpracovat a předložit ke
schválení investiční záměr na akci "Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s.";“ na termín plnění 29.08.2022.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R22/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) XXX. ročníkem Memoriálu Mileny Štěrbové - mezinárodní všestranné zkoušky
loveckých slídičů pořádaným Klubem chovatelů loveckých slídičů - výstava - slídiči,
z. s., se sídlem č. p. 33, 763 19 Držková, IČO 09046071;
2) akcí "Setkání na zámku" pořádanou Cimbálovou muzikou POLAJKA z. s., se
sídlem Hálkova 660, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 70891290;
3) 5. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna pořádaným
Národním muzeem v přírodě, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 147,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604;
b) záštitu Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady Zlínského kraje, nad mezinárodní sportovní
akcí GP ZLÍN HDH - IAA EUROPE 2022 pořádanou dp Lukostřelba Zlín z. s., se
sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO 22861645;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0148/2022 dle přílohy č. 0734-22-P03;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0149/2022 dle přílohy č. 0734-22-P04.
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3

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s. - smlouva o potravinové pomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R22/22

schvaluje
uzavření Smlouvy o potravinové pomoci mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, a
Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., se sídlem Hrbová 1561, 755 01 Vsetín,
IČO 04024915, dle přílohy č. 0757-22-P01.

4

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Josef Bartošek, bytem ***;
2. Alena Gogelová, bytem ***;
3. Bc. Lenka Hrdinová, DiS, bytem ***;
4. Ludmila Hřeben Štaudnerová, bytem ***;
5. Mgr. Jaroslav Jurák, bytem ***;
6. Ing. Jiří Konečný, Ph.D., bytem ***;
7. Antonín Koníček, bytem ***;
8. Ing. Karel Matucha, bytem ***;
9. Ing. Jiří Stodůlka, bytem ***,
10. PhDr. Hana Pavezková, DiS., bytem ***

5

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2022 - finanční dary oceněným

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R22/22

schvaluje
I. poskytnutí finančního daru v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2022:
1. obci Dolní Lhota, IČO 00283878, ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za
moderní knihovnické a informační služby";
2. obci Ostrožská Lhota, IČO 00291196, ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za
vzorné vedení obecní kroniky";
3. obci Poličná, IČO 01265741, ve výši 20.000 Kč za získání "diplomu za udržování
lidových tradic";
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a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0731-22-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí finančních darů v rámci ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku
2022 v členění:
1. obci Zašová, IČO 00304476, finanční dar ve výši 500.000 Kč za získání "zlaté
stuhy" za vítězství v krajském kole soutěže;
2. obci Veselá, IČO 00226203, finanční dar ve výši 160.000 Kč za získání "bílé
stuhy" za činnost mládeže;
3. obci Nedachlebice, IČO 00291145, finanční dar ve výši 160.000 Kč za získání
"zelené stuhy" za péči o zeleň a životní prostředí;
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0731-22-P02.

8

"Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu" a "Plán dílčího povodí Dyje" pro
období 2021-2027

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu"
a "Plán dílčího povodí Dyje", dle příloh č. 0685-22-P03a a č. 0685-22-P03b.

9

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 104 a změna č.
105

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 104 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace a vodovody obce Branky, dle přílohy č. 0690-22-P02;
2. změnu č. 105 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
kanalizace obcí Ostrata a Hvozdná, dle přílohy č. 0690-22-P03.
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7. aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok
2022 a 1. aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK
pro rok 2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) 7. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2022 dle příloh č. 0686-22-P02 a č. 0686-22-P03;
b) 1. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2023 dle příloh č. 0686-22-P05 a č. 0686-22-P06;
c) 26. aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje, dle přílohy č. 068622-P04.

11

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL pro rok 2022 Výzva č. 2 - Dodatky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 číslo: D/0813/2022/SOC
mezi Zlínským krajem a společností AGARTA, z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879,
755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0687-22-P02.
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 číslo: D/0846/2022/SOC
mezi Zlínským krajem a společností Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní Náměstí
135, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0687-22-P03, a to za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí na svém zasedání dne 12.09.2022 7.
aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2022.
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2022 pro Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139,
686 06 Uherské Hradiště, dle příloh č. 0687-22-P04 a č. 0687-22-P06.
4. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2022 pro Centrum Áčko, příspěvková organizace, IČO
00851710, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0687-22-P05.

4/56

R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

12

Finanční podpora z rozpočtu ZK v roce 2022 - Program priority a Program pro
sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0648/R22/22

schvaluje
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, dle
přílohy č. 0688-22-P02;
2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 - část A, dle přílohy
č. 0688-22-P03;
3. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 - část B, dle přílohy
č. 0688-22-P04;
4. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb pro rok 2022, dle přílohy č. 0688-22-P05;
5. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2022 Sociálním službám pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, 763 13
Fryšták, a to dle příloh č. 0688-22-P06 a č. 0688-22-P08 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí na svém zasedání dne 12.09.2022 rozpočtové
opatření č. ZZK/0010/2022 dle přílohy č. 0688-22-P12;
6. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2022 pro:
- Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
757 01 Valašské Meziříčí
- Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
příspěvková organizace, IČO 70850992, U Náhonu 5208, 760 01 Zlín 1
- Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281,
Burešov 3675/4, 760 01 Zlín
- Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895,
Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
- Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909,
V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice
- Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941,
Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína
- Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, 763 61 Napajedla
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- Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100, 763 32 Nedašov
- Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
- Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 6
- Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827,
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín 1,
a to dle příloh č. 0688-22-P05, č. 0688-22-P07 a č. 0688-22-P08 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí na svém zasedání dne 12.09.2022 rozpočtové
opatření č. ZZK/0010/2022;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2022 dle přílohy č. 0688-22-P12;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2022 mezi Zlínským krajem a poskytovatelem:
- ABAPO, s.r.o., IČO 02672910, Divadelní 3242, 760 01 Zlín 1
- Auxilium o.p.s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
756 22 Hošťálková u Vsetína
- DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344,
Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín
- Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266,
686 01 Uherské Hradiště 1
- Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34,
755 01 Vsetín 1
- Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421,
757 01 Valašské Meziříčí 1
- Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77,
768 05 Koryčany
- Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
- Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, 760 01 Zlín 1
- Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612,
768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
- Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, 769 01 Holešov
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž 1
- Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
- Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,
756 04 Nový Hrozenkov
- Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 2
- Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, 763 21 Slavičín
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247,
686 01 Uherské Hradiště 1
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- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13,
688 01 Uherský Brod 1
- Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944,
766 01 Valašské Klobouky
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí 1
- Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, 760 01 Zlín 1
- Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, 755 01 Vsetín 1
- NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky,
155 00 Praha 515
- Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
687 03 Babice u Uherského Hradiště
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326,
Potoky 3314, 760 01 Zlín 1
- Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
767 01 Kroměříž 1
- Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548,
Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla
- Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek,
738 01 Frýdek-Místek 1
- Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173,
Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště 1
- SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444,
K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice 2
- Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Komenského 39, 768 11 Chropyně
- Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, 687 71 Bojkovice
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 1
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČO 71230629, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod 1,
a to dle příloh č. 0688-22-P02 a č. 0688-22-P09;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2022 mezi Zlínským krajem a poskytovatelem:
- Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín 1,
a to dle příloh č. 0688-22-P02 a č. 0688-22-P09 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí na svém zasedání dne 12.09.2022, a to 7. aktualizaci příloh
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro rok 2022 - část A mezi Zlínským krajem a poskytovatelem:
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- AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, 755 01 Vsetín 1
- ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., IČO 00568813,
třída 3. května 325, Malenovice, 763 02 Zlín 4
- Astras, o.p.s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž 1
- Auxilium o.p.s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
756 22 Hošťálková u Vsetína
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., IČO 25909614,
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín 1
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
769 01 Holešov
- Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1
- Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČO 25300083, Mostní 4058,
760 01 Zlín 1
- Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266,
686 01 Uherské Hradiště 1
- Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34,
755 01 Vsetín 1
- Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421,
757 01 Valašské Meziříčí 1
- DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244,
760 01 Zlín 1
- Domov Jitka o.p.s., IČO 28634764, Jasenická 1362, 755 01 Vsetín 1
- Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77,
768 05 Koryčany
- Dotek z.ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
- Elim Vsetín, o.p.s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín 1
- Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, 769 01 Holešov
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž 1
- Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,
756 04 Nový Hrozenkov
- Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 2
- Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, 763 21 Slavičín
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247,
686 01 Uherské Hradiště 1
- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13,
688 01 Uherský Brod 1
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí 1
- Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín 1
- Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, 760 01 Zlín 1
- Institut Krista Velekněze, z.s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1,
790 69 Bílá Voda u Javorníka
- Iskérka o.p.s., IČO 28647912, Chodská 534,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
- Kamarád Rožnov o.p.s., IČO 64123031, Volkova 523,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
- LUISA, z.s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod 1
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- Maltézská pomoc, o.p.s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2,
Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011
- Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, 755 01 Vsetín 1
- Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne,
IČO 63029391, Newtonova 725/14, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
- NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, 755 01 Vsetín 1
- NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Praha 13 - Stodůlky,
155 00 Praha 515
- Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326,
Potoky 3314, 760 01 Zlín 1
- ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČO 00537675,
Voršilská 139/5, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha 1
- PETRKLÍČ, o.p.s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky,
686 01 Uherské Hradiště 1
- pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828,
Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí 1
- Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče,
IČO 04412672, Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 1
- Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430,
760 05 Zlín 5
- SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444,
K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice 2
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 1
- Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771,
Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace,
IČO 71230629, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod 1
- SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí, IČO 70965200,
Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí 1
- Společnost Podané ruce o.p.s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Brno-střed,
Černá Pole, 602 00 Brno 2
- Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČO 75095009,
Střední novosadská 356/52, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
- spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228,
757 01 Valašské Meziříčí 1
- Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., IČO 26986728, Chlumská 453,
Louky, 763 02 Zlín 4
- Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365,
686 06 Uherské Hradiště 6
- Unie Kompas, z.s., IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín 1
- Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., IČO 26842149,
Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín 1
- Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.,
IČO 28269501, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín,
a to dle příloh č. 0688-22-P03 a č. 0688-22-P10;
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5. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro rok 2022 - část A mezi Zlínským krajem a poskytovatelem:
- "HVĚZDA z.ú.", IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice,
763 02 Zlín 4,
a to dle příloh č. 0688-22-P03 a č. 0688-22-P10 za předpokladu, že poskytovatel
sociální služby doloží nejpozději před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy splnění
povinnosti dle článku V. odst. 1., písm. d) a odst. 3. Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro období 2020-2022 - část A v platném znění;
6. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro rok 2022 - část B mezi Zlínským krajem a poskytovatelem:
- ABAPO, s.r.o., IČO 2672910, Divadelní 3242, 760 01 Zlín
- DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344,
Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín
- Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
755 01 Vsetín 1
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž 1
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247,
686 01 Uherské Hradiště 1
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí 1
- Obec Spytihněv, IČO 284491, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv
- PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., IČO 4977408,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště 1
- Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173,
Kollárova 1243, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 1,
a to dle příloh č. 0688-22-P04 a č. 0688-22-P11;
7. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2022 níže
uvedeným subjektům a sociálním službám, a to v rámci Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro období 2020-2022 v platném znění a důvodů uvedených
níže:
- Institut Krista Velekněze, z.s., IČO 70599858, Bílá Voda 1, 79069, Bílá Voda,
domovy pro seniory (ID 1898055) – dle článku III., odst. 1 Programu priority není
finanční podpora určena pro tento druh sociální služby;
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8. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2022 níže
uvedeným subjektům a sociálním službám, a to v rámci Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro období 2020-2022 - část A v platném znění a důvodů uvedených níže:
- Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 4294548, Pod
Kalvárií 90, 76361, Napajedla, pečovatelská služba (ID 9913187) – dle článku III.,
odst. 1 části A Programu pro sociální služby není finanční podpora určena pro tento
druh sociální služby,
- Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, 76502, Otrokovice, noclehárna
(ID 2240677) - sociální služba nesplňuje kritéria pro stanovení finanční podpory dle
článku VIII., odst. 7. části A schváleného Programu pro sociální služby, tj. minimální
výše finanční podpory činí 10.000 Kč,
- Diakonie Valašské Meziřící, IČO 73632783, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí 1, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
(ID 9187915) - sociální služba nesplňuje kritéria pro stanovení finanční podpory dle
článku VIII., odst. 7. části A schváleného Programu pro sociální služby, tj. minimální
výše finanční podpory činí 10.000 Kč,
- Centrum Áčko, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15, Valašské
Meziříčí - odlehčovací služby (ID 8742757) - sociální služba nesplňuje kritéria pro
stanovení finanční podpory dle článku VIII., odst. 7. části A schváleného Programu
pro sociální služby, tj. minimální výše finanční podpory činí 10.000 Kč;
9. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2022 níže
uvedeným subjektům a sociálním službám, a to v rámci Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského
kraje pro období 2020-2022 - část B v platném znění a důvodů uvedených níže:
- Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356,
77900, Olomouc, raná péče (ID 4755953) – sociální služba nesplňuje podmínku
oprávněného žadatele dle Programu, článek V., odst. 1. části B
- Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., IČO 26986728, Chlumská 453, 76302, Zlín,
raná péče (ID 5397990) - sociální služba nesplňuje podmínku oprávněného žadatele
dle Programu, článek V., odst. 1. části B.

13

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2023 a Výzva pro rok 2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0649/R22/22

schvaluje
1. Program pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních
služeb pro rok 2023, dle přílohy č. 0691-22-P02,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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2. Výzvu k podání Žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2023, dle přílohy č. 0691-22-P03.

14

Sociální služby - individuální dotace Centru pro rodinu Zlín z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0650/R22/22

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI organizaci Centrum pro rodinu Zlín z. s., IČO 48473936, se sídlem
Okružní 5298, 760 05 Zlín, ve výši 75.000 Kč na projekt Nízkoprahové středisko
Family Point a Senior Point Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace, dle přílohy č. 0695-22-P02.

15

Sociální služby - prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0651/R22/22

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096,
vůči matce uživatelky sociálních služeb paní ***, v celkové výši 20.065 Kč a otci téže
uživatelky panu ***, v celkové výši 20.065 Kč.

16

Koncepce rodinné a seniorské politiky na období 2020-2022 - prodloužení
platnosti na rok 2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0652/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit prodloužení platnosti Koncepce rodinné a
seniorské politiky na období 2020–2022, na rok 2023 dle přílohy č. 0689-22-P01.
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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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Vyhodnocení ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje
pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0653/R22/22

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje pro rok 2022, uvedený v příloze č. 0698-22-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2022, uvedený v příloze č. 069822-P03;
schvaluje
1. vybrané pracovníky poskytovatelů sociálních služeb k ocenění Pracovník roku v
sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2022 a vybrané pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb k Mimořádnému ocenění, dle přílohy č. 0698-22P04;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 pěti
pracovníkům po 15.000 Kč vybraných k ocenění Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2022, uvedených v příloze č. 0698-22-P04.

18

Projekt "EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje" - veřejná zakázka rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0654/R22/22

bere na vědomí
protokoly z jednání hodnoticí komise včetně zprávy o hodnocení nabídek pro část 1
a část 2 veřejné zakázky s názvem "Nákup elektromobilů pro sociální služby
Zlínského kraje" dle přílohy č. 0692-22-P02;
schvaluje
1. pro část 1 a část 2 veřejné zakázky výběr dodavatele Hyundai AUTO IN s. r. o.,
se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, IČO 09319042;
2. pro část 1 a část 2 veřejné zakázky uzavření kupních smluv s dodavatelem
Hyundai AUTO IN s. r. o., se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice,
IČO 09319042, dle příloh č. 0692-22-P03 a č. 0692-22-P04;
3. zrušení části 3 Osobní elektroautomobil velkoprostorový 1 ks (c) veřejné zakázky
s názvem "Nákup elektromobilů pro sociální služby Zlínského kraje", formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle přílohy č. 0692-22-P05;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. zrušení části 4 Osobní elektroautomobil velkoprostorový s úpravou 1 ks (d)
veřejné zakázky s názvem "Nákup elektromobilů pro sociální služby Zlínského
kraje", formou otevřeného nadlimitního řízení, dle přílohy č. 0692-22-P06.

19

Projekt „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0655/R22/22

schvaluje
1. projektový rámec projektu s názvem „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku
vody Zlínského kraje“ dle přílohy č. 0693-22-P01;
2. uzavření Smlouvy č. 1210300012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na projekt „Plán pro zvládání sucha a stavu
nedostatku vody Zlínského kraje“ mezi Zlínským krajem a Státním fondem životního
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO
00020729, ve znění příloh č. 0693-22-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0155/2022, dle přílohy č. 0693-22-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů zajistit realizaci projektu „Plán pro
zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“ v souladu se Smlouvou č.
1210300012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky v termínu do 31.01.2023.

20

Sociální služby – projekty z Operačního programu Zaměstnanost plus

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0656/R22/22

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb
ve Zlínském kraji III", dle přílohy č. 0696-22-P02;
2. projektový rámec projektu "Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality
služeb", dle přílohy č. 0696-22-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0156/2022, dle přílohy č. 0696-22-P04;
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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.

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů dopracovat projekt "Podpora a rozvoj
vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III" v souladu s projektovým
rámcem dle přílohy č. 0696-22-P02 do konečné podoby žádosti o podporu na projekt
z Operačního programu Zaměstnanost plus včetně všech povinných příloh v termínu
do 31.08.2022;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Zaměstnanost plus na projekt "Podpora a rozvoj vybraných
druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III" v termínu do 31.08.2022.
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů dopracovat projekt "Transformace
ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb" v souladu s projektovým rámcem dle
přílohy č. 0696-22-P03 do konečné podoby žádosti o podporu na projekt z
Operačního programu Zaměstnanost plus včetně všech povinných příloh v termínu
do 31.08.2022;
4. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Zaměstnanost plus na projekt "Transformace ve Zlínském
kraji – zvyšování kvality služeb" v termínu do 31.08.2022.
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Projekt EHP a Norské fondy - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0657/R22/22

schvaluje
1. změnu č. 3 Projektového rámce projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
dopravy a dopravních inovací", dle přílohy č. 0703-22-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0147/2022, dle přílohy č. 0703-22-P03;
souhlasí
s Rozhodnutím č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace iniciativě č: EHPBFNU-OVNKM-3-049-2020 na zabezpečení realizace projektu "Mezinárodní
spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací", vydaným poskytovatelem
dotace Ministerstvem financí, dle přílohy č. 0703-22-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Individuální dotace v dopravě - dětská dopravní hřiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0658/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje Městu Valašské
Klobouky, IČO 00284611, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské
Klobouky, do výše 2.483.621 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Dětské dopravní hřiště ve Valašských Kloboukách a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0702-22P03;
2. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje Městu Uherské
Hradiště, IČO 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, do výše 1.200.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Rozšíření dětského dopravního hřiště v Uherském
Hradišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0702-22-P05;
3. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje Městu
Luhačovice, IČO 00284165, se sídlem náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, do
výše 1.313.806 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Dopravní hřiště v areálu Radostova - Luhačovice a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0702-22-P07;
4. navýšení individuální investiční dotace o 1.080.000 Kč na celkovou výši 4.980.000
Kč městu Otrokovice, IČO 00284301, se sídlem náměstí 3. května 1340, 765 02
Otrokovice, současně však max. 26 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu Víceúčelový objekt k dopravnímu hřišti, Otrokovice - Kvítkovice a uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D/3983/2020/STR, dle přílohy č. 0702-22P09;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0152/2022, dle přílohy č. 0702-22-P10.
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Doprava - KOVED smlouvy o investiční dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0659/R22/22

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

1) účelové investiční dotace (pořízení 3 ks serverů) ve výši 270.000 Kč společnosti
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833,
760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0750-22-P01;
2) účelové investiční dotace (pořízení SW - Vyhledávač spojení IDZK) ve výši
280.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0750-22-P02.

24

Doprava - smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (Uh. Hradiště, Kunovice, St. Město) na II. pol.
roku 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0660/R22/22

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.07.2022 č. 0577/R20/22, kterým Rada
Zlínského kraje schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na II. pololetí roku 2022 mezi
Zlínským krajem a městy Uherské Hradiště, Staré Město a městem Kunovice;
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na II. pololetí roku 2022 mezi Zlínským krajem a městem
Uherské Hradiště, IČO 00291471, městem Staré Město, IČO 00567884, a městem
Kunovice, IČO 00567892, dle příloh č. 0701-22-P01a a č. 0701-22-P01b.

25

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0661/R22/22

schvaluje
s platností od 01.10.2022 změnu Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDKZ)
dle příloh č. 0700-22-P01a a č. 0700-22-P01b a Smluvních a přepravních podmínek
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK), dle příloh č. 0700-22-P02a a č. 070022P02b.
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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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Doprava - rozpočtové opatření IROP, dodatek investičních záměrů, změna č.
4 fondu investic ŘSZK, závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R22/22

bere na vědomí
A) IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2022, dle přílohy č. 0699-22-P02;
B) IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2023, dle přílohy č. 0699-22-P03;
C) závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle
příloh č. 0699-22-P04 až č. 0699-22-P07;
schvaluje
A. rozpočtové opatření č. RZK/0159/2022, dle přílohy č. 0699-22-P08;
B. Dodatky k investičním záměrům akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) Dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1821/110/02/22-01/08/22 „Silnice
III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 1“ o celkových nákladech
9.251.000 Kč, dle příloh č. 0699-22-P10a a č. 0699-22-P10b;
B2) Dodatek č. 6 k investičnímu záměru č. 1476/110/10/18-06/08/22 „Silnice II/487:
Hovězí - Huslenky“ o celkových nákladech 135.460.000 Kč, dle přílohy č. 0699-22P11;
B3) Dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1766/110/06/21-04/08/22 „Silnice II/493,
II/495: Slavičín, Hrádek n.Vl., OK“ o celkových nákladech 7.501.000 Kč, dle přílohy
č. 0699-22-P12;
B4) Dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1713/110/12/20-02/08/22 „Silnice
III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice“ o celkových nákladech 206.622.000 Kč,
dle přílohy č. 0699-22-P13;
C. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2022, dle příloh č. 0699-22P14a až č. 0699-22-P14e.

27

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R22/22

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 o 50.000.000 Kč na celkovou výši
446.500.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0748-22-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit
1. 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:
- 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. 438-007) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu existence panující stavby;
2. zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti České republiky – Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, a každého vlastníka služebného pozemku p. č.
8378/1 v k. ú. Velké Karlovice, strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- umístění a provozování panující stavby tělesa pozemní komunikace (nyní
označena jako silnice č. III/48713) včetně jejích součástí a příslušenství, mj. i mostu
(nyní evidován pod ev. č. 48713-3) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v
okolí mostu, na služebném pozemku p. č. 8378/1 v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3261-126/2021,
- 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 mostu (nyní evidován pod
ev. č. 48713-3) včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí mostu,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Zlínským krajem
a Českou republikou - Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00
Brno, IČO 70890013, za podmínek dle přílohy č. 0743-22-P04;
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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.

II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti) uvedené v části I. v bodě 1. až 3.
tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví;
III. zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 02.05.2022, č.0299/Z11/22,
část schvaluje, bod č. 7;
schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 1963/2 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 733-4226/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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
pozemcích p. č. 3575/8, p. č. 3575/135, p. č. 5407, vše v k. ú. Březolupy, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1371-88/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 7.300 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel VN v
pozemku p. č. 3291 v k. ú. Suchá Loz, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 942-18/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel VN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
4. 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. 7149/1 v k. ú.
Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 70578201/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace včetně jejích součástí a příslušenství v
pozemcích p. č. 1827/2, p. č. 1827/5, p. č. 1827/9, p. č. 1827/10, p. č. 1827/14, p. č.
1827/15, p. č. 1827/23, p. č. 1827/25, p. č. 2972, vše v k. ú. Střílky, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 756-25/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 90.600 Kč + DPH;
6. 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. 7779 v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3813-43/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. 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. 157/23 v k. ú. Pohořelice u Napajedel, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 768-44/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1017/1 v k. ú. Jarcová, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 864-707332/2021 a v
pozemku p. č. 1017/6 v k. ú. Jarcová, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 15.200 Kč + DPH;
9. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Valašská Bystřice, se
sídlem 756 27 Valašská Bystřice 316, IČO 00304352, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování stavby zemního kabelového vedení veřejného osvětlení
včetně jejích součástí a příslušenství, vše na pozemcích p. č. 3720/3 a p. č. 3720/9
v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2716-707115/2022,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby zemního kabelového vedení veřejného
osvětlení včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu neurčitou;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČO 49454561, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodu DN 200, DN 300 a zásobovacího vodovodního
řadu DN 300, vše v pozemcích p. č. 1303/236, p. č. 7703/2, p. č. 7704/6, vše v k. ú.
Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3784138/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodů a
likvidaci potrubí,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 30.000 Kč včetně DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČO 49454561, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodu DN 500, v pozemcích p. č. 1715/11, p. č. 1715/75,
vše v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1368-12/2022,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a
likvidaci potrubí,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč včetně DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného Bergama70 a. s., se sídlem Kvítkovická
1527, 763 61 Napajedla, IČO 27827038, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování vodovodního potrubí DN 200, v pozemku p. č. 6439/65 v k.
ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 381534/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti vodovodu a
likvidaci potrubí,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč včetně DPH;
13. zřízení služebnosti pro oprávněného město Otrokovice, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace DN 1600, v pozemku p. č. 1280/126 v k. ú.
Kvítkovice u Otrokovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1375-36/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti kanalizace a
likvidaci potrubí,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč včetně DPH;
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14. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace DN 200, v pozemku p. č. 6439/65 v k. ú.
Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 382354/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami, údržbou, obnovou, modernizací nebo zlepšením výkonnosti kanalizace a
likvidaci potrubí,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč včetně DPH;
15. 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 – venkovního
vedení VN na pozemku p. č. 1280/128, v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1208-78/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy – venkovního vedení VN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč včetně DPH;
souhlasí
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:
- bubnový sušič TT 350 E, inventární číslo 387/43-3, rok pořízení 1998, pořizovací
cena 121.650 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- pračka průmyslová FLE 220, inventární číslo 2510/298, rok pořízení 1998,
pořizovací cena 181.141,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R22/22

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
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov:
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- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/17, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/18, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/19, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/20, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/21, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/22, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/23, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/24, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/25, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/26, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/27, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/28, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/29, ostatní plocha,
- podíl ve výši id. 1/3 p. č. 9313/30, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 715 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, za podmínek
dle přílohy č. 0744-22-P03;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bánov
- p. č. 4361/141, ostatní plocha,
- p. č. 4361/142, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Bánov, č. p. 700, 687 54 Bánov, IČO 00290785;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašov:
- p. č. 3198/7, ostatní plocha,
- p. č. 3451/5, ostatní plocha,
- p. č. 3451/9, ostatní plocha,
- p. č. 3451/11, ostatní plocha,
- p. č. 3452/14, ostatní plocha,
- p. č. 3452/26, ostatní plocha,
- p. č. 3454/19, ostatní plocha,
- p. č. 3454/20, ostatní plocha,
- p. č. 3454/24, ostatní plocha,
- p. č. 3454/27, ostatní plocha,
- p. č. 3454/28, ostatní plocha,
- p. č. 3454/40, ostatní plocha,
- p. č. 3454/65, ostatní plocha,
- p. č. 3454/68, ostatní plocha,
- p. č. 3456/14, ostatní plocha,
- p. č. 3456/16, ostatní plocha,
- p. č. 3456/18, ostatní plocha,
- p. č. 3456/19, ostatní plocha,
- p. č. 3457/3, ostatní plocha,
- p. č. 3457/22, ostatní plocha,
- p. č. 3457/27, ostatní plocha,
- p. č. 3477/8, ostatní plocha,
- p. č. 3496/14, ostatní plocha,
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- p. č. 3499/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nedašov, č. p. 370, 763 32 Nedašov, IČO
00284246;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště:
- p. č.1534/15, ostatní plocha,
- p. č. 1534/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Bílovice, č. p. 70, 687 12 Bílovice, IČO 00290793;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Žlutava:
- p. č. 1506/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Přílepy a k. ú. Přílepy u Holešova:
- p. č. 540/2, ostatní plocha,
- p. č. 540/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 552 od ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Břest:
- p. č. 1084/36, ostatní plocha,
- p. č. 1084/39, ostatní plocha,
- p. č. 1084/40, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. st. 4189/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 915/36, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3 od ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, za cenu ve výši 952.000
Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 3036, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 553 od ***, za cenu ve výši 700 Kč;
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3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kudlov:
- p. č. 1502/83, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1078 od ***, za cenu ve výši 720 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kelníky:
a)
- p. č. 1523/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 74 od ***, za cenu ve výši 1.020 Kč;
b)
- p. č. 1523/15, ostatní plocha,
- p. č. 1523/16, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 123 od ***, za cenu ve výši 7.440 Kč;
c)
- p. č. 1524/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 118 od ***, za cenu ve výši 7.620 Kč;
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5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 356/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 4818 od ***, za cenu ve výši 11.960 Kč;

pracoviště

6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Újezdec a k. ú. Újezdec u Osvětiman:
- p. č. 2007/10, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 130 od manželů ***, za cenu ve výši 1.200 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedakonice:
- p. č. 1969/46, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1160 od ***, za cenu ve výši 3.900 Kč;

pracoviště

8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Částkov:
a)
- p. č. 1354/132, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 257 od ***, za cenu ve výši 6.660 Kč;
b)
- p. č. 1354/60, ostatní plocha,
- p. č. 1354/104, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 120 od Forestlaan, s.r.o., se sídlem Přístavní 321/14, 170 00
Praha - Holešovice, IČO 27245039, za cenu ve výši 13.800 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5441/55, ostatní plocha,
- p. č. 5441/117, ostatní plocha,
- p. č. 5441/146, ostatní plocha,

26/56

pracoviště

R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 5441/148, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 803 od ZS Pitín, a.s., se sídlem Pitín č. p. 94, 687 71 Pitín, IČO
25506561, za cenu ve výši 7.300 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4009/54, ostatní plocha,
- p. č. 4009/55, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1448 od ***, za cenu ve výši 5.640 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komňa:
- p. č. 5427/15, ostatní plocha,
- p. č. 5427/16, ostatní plocha,
- p. č. 5427/21, ostatní plocha,
- p. č. 5427/32, ostatní plocha,
- p. č. 5427/35, ostatní plocha,
- p. č. 5427/45, ostatní plocha,
- p. č. 5427/73, ostatní plocha,
- p. č. 5427/94, ostatní plocha,
- p. č. 5427/105, ostatní plocha,
- p. č. 5427/122, ostatní plocha,
- p. č. 5460/47, ostatní plocha,
- p. č. 5460/56, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 800 od PORTA SPES, a.s., se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00
Brno - Řečkovice, IČO 29369886, za cenu ve výši 30.800 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tučapy:
- p. č. 850/27, ostatní plocha,
- p. č. 850/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 73 od ***, za cenu ve výši 6.180 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Divoky:
a)
- p. č. 81/2, ostatní plocha,
- p. č. 121/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 29 od ***, za cenu ve výši 2.760 Kč;
b)
- p. č. 94/3, ostatní plocha,
- p. č. 94/4, ostatní plocha,
- p. č. 119/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 207 od ***, za cenu ve výši 4.260 Kč;
c)
- p. č. 107/2, ostatní plocha,
- p. č. 120/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 266 od ***, za cenu ve výši 4.980 Kč;
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d)
- p. č. 114/4, ostatní plocha,
- p. č. 115/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 302 od ***, za cenu ve výši 1.980 Kč;
e)
- p. č. 125/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 309 od ***, za cenu ve výši 480 Kč;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky:
a)
- p. č. 254/26, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 158 od ***, za cenu ve výši 1.320 Kč;
b)
- p. č. 279/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 246 od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
c)
- p. č. 263/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 297 od *** a od ***, za cenu ve výši 1.500 Kč;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střílky:
- p. č. 2990, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 458 od ***, od *** a od ***, za cenu ve výši 9.300 Kč;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 260/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2991 od ***, za cenu ve výši 27.200 Kč;
b)
- p. č. 2808/42, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2097 od ***, za cenu ve výši 4.000 Kč;
c)
- p. č. 2808/21, ostatní plocha,
- p. č. 2808/22, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 6627 od ***, za cenu ve výši 9.300 Kč;
d)
- p. č. 2808/4, ostatní plocha,
- p. č. 2808/93, ostatní plocha,
- p. č. 2808/94, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3416 od ***, za cenu ve výši 26.000 Kč;
e)
- p. č. 2808/85, ostatní plocha,
- p. č. 2808/86, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1908 od *** a ***, za cenu ve výši 7.900 Kč;
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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.

17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vítonice a k. ú. Vítonice u Bystřice pod
Hostýnem:
- p. č. 5094/2, ostatní plocha,
- p. č. 5094/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 59 od ***, za cenu ve výši 18.100 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
a)
- p. č. 3473/22, ostatní plocha,
- p. č. 3473/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 337 od ***, za cenu ve výši 1.000 Kč;
b)
- p. č. 3473/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1680 od ***, za cenu ve výši 1.300 Kč;
c)
- p. č. 3473/50, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 286 od ***, za cenu ve výši 1.600 Kč;
d)
- p. č. 3473/51, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1730 od ***, za cenu ve výši 600 Kč;
19. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Francova Lhota:
- p. č. 4896/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1264 od JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně,
Smetanova 1110, 755 01 Vsetín, IČO 00032441, za cenu ve výši 3.060 Kč;
20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče:
- p. č. 860/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 77 od ***, za cenu ve výši 7.800 Kč;
21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Lázy u Valašského
Meziříčí:
- podíl ve výši id. 3/16 p. č. 344/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 114 od ***, za cenu ve výši 2.858 Kč;
22. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Perná u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 860/32, ostatní plocha,
- p. č. 860/58, ostatní plocha,
- p. č. 860/81, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 54 od Zemědělského obchodního družstva Lešná se sídlem v
Lešné, Lešná 35, 756 41 Lešná, IČO 00151041, za cenu ve výši 18.180 Kč;
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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.

23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Kladeruby:
- p. č. 1564/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 45 od ***, za cenu ve výši 6.660 Kč.

II. předat nemovité věci:
- uvedené v částech A. 2. - 7. a B. 2. - 23. 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 B. 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Dětský domov Zlín, Lazy I 3689, 760 01 Zlín, IČO 61716723, a to ke dni jejich nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje;

III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0301/Z11/22 ze dne
02.05.2022 - část schvaluje, bod B. 6.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R22/22

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1069/20, ostatní plocha,
- p. č. 1069/21, ostatní plocha,
- p. č. 1069/48, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 84 pro obec a k. ú. Zlámanec;
2. pozemků
- p. č. 666, ostatní plocha,
- p. č. 667, ostatní plocha,
- p. č. 668, ostatní plocha,
- p. č. 669, ostatní plocha,
- p. č. 670, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Haluzice;
3. pozemků
- p. č. 2915/114, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 2915/115, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 2915/116, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2915/1 geometrickým plánem č. 416-7/2021,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Loučka k. ú. Loučka I;
4. pozemků
- p. č. 4529/46, ostatní plocha,
- p. č. 4529/58, ostatní plocha,
- p. č. 4529/59, ostatní plocha,
- p. č. 4529/60, ostatní plocha,
- p. č. 4529/61, ostatní plocha,
- p. č. 4529/62, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1528 pro obec Mistřice a k. ú. Mistřice I;
5.pozemků
- p. č. 1581/109, ostatní plocha,
- p. č. 1581/110, ostatní plocha,
- p. č. 1581/111, ostatní plocha,
- p. č. 1581/112, ostatní plocha,
- p. č. 1581/113, ostatní plocha,
- p. č. 1581/115, ostatní plocha,
- p. č. 1581/116, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 471 pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou;
6. pozemků
- p. č. 54/2, ostatní plocha,
- p. č. 14671/3, ostatní plocha,
- p. č. 14717/4, ostatní plocha,
- p. č. 14718/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín;
7. pozemku
- p. č. 1917/35, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka;
8. pozemků
- p. č. 1321/8, ostatní plocha, o výměře 227 m 2,
- p. č. 1321/9, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 1321/12, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1321/1 geometrickým plánem č. 6781093/2022, odsouhlaseným příslušným pracovištěm katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 572 pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Staré
Město;
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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.

9. pozemků
- p. č. 12490/13, ostatní plocha,
- p. č. 12490/14, ostatní plocha,
- p. č. 12490/15, ostatní plocha,
- p. č. 12490/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R22/22

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. 1528/33, ostatní plocha,
- p. č. 1528/34, ostatní plocha,
- p. č. 1530/39, ostatní plocha,
- p. č. 1530/40, ostatní plocha,
- p. č. 1530/41, ostatní plocha,
- p. č. 1530/42, ostatní plocha,
- p. č. 1530/43, ostatní plocha,
- p. č. 1530/44, ostatní plocha,
- p. č. 1534/18, ostatní plocha,
- p. č. 1534/19, ostatní plocha,
- p. č. 1534/20, ostatní plocha,
- p. č. 1147/264, ostatní plocha,
- p. č. 1147/265, ostatní plocha,
- p. č. 1528/35, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1489 pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště, do vlastnictví obce Bílovice, č. p. 70, 687 12 Bílovice, IČO 00290793;
2. pozemků
- p. č. 3451/24, ostatní plocha,
- p. č. 3452/27, ostatní plocha,
- p. č. 3452/28, ostatní plocha,
- p. č. 3452/29, ostatní plocha,
- p. č. 3452/31, ostatní plocha,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 3453/3, ostatní plocha,
- p. č. 3454/66, ostatní plocha,
- p. č. 3456/1, ostatní plocha,
- p. č. 3456/25, ostatní plocha,
- p. č. 3457/14, ostatní plocha,
- p. č. 3457/19, ostatní plocha,
- p. č. 3457/31, ostatní plocha,
- p. č. 3457/32, ostatní plocha,
- p. č. 3457/33, ostatní plocha,
- p. č. 3457/34, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 583 pro obec a k. ú. Nedašov, do vlastnictví obce
Nedašov, č. p. 370, 763 32 Nedašov, IČO 00284246;
3. stavby:
- tělesa pozemní komunikace uzlový úsek 1 Skržice v délce 0,691 km, ve staničení
0,000 – 0,691 km od uzlového bodu 2531A115 (od křižovatky se silnicí III/43224
Olšina – Újezdsko) po uzlový bod 2531A114, nacházející se na pozemcích p. č.
1188/1 a p. č. 820 v obci Soběsuky a k. ú. Skržice, do vlastnictví obce Soběsuky,
Soběsuky 23, 768 02 Zdounky, IČO 00287741; zákres převáděné pozemní
komunikace tvoří přílohu č. 0745-22-P03;
4. pozemků
- p. č. 1188/1, ostatní plocha,
- p. č. 820, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 325 pro obec Soběsuky a k. ú. Skržice, do vlastnictví
obce Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky, IČO 00287741;
5. stavby:
- tělesa pozemní komunikace uzlový úsek 1 Sobělice v délce 0,737 km, ve staničení
0,000 – 0,737 od uzlového bodu 2531A123 (vyústění ze silnice III/43215 u Ratají)
po uzlový bod 2531A124 (konec v místní části Sobělice obce Rataje), nacházející
se na pozemcích p. č. 286/1, p. č. 306/3, p. č. 292 v k. ú. Sobělice a na pozemku p.
č. 2392 (vzniklém sloučením původního pozemku p. č. 2392, dílu „a“ z p. č. 2390/3
a dílu „b“ z p. č. 2391) dle geometrického plánu č. 1348-334/2021 odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pro obec
Rataje a k. ú. Popovice u Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 768 12
Rataje u Kroměříže, IČO 00287679; zákres převáděné pozemní komunikace tvoří
přílohu č. 0745-22-P04;
6. pozemku
- p. č. 292, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Sobělice,
do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže, IČO 00287679;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. pozemku
- p. č. 2392, ostatní plocha, o výměře 2722 m 2, vzniklý sloučením původního
pozemku p. č. 2392, dílu „a“ z p. č. 2390/3 a dílu „b“ z p. č. 2391,
geometrickým plánem č. 1348-334/2021 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Popovice u
Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže, IČO
00287679;

B. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a obcí
Rataje, se sídlem Rataje 139, PSČ 768 12 Rataje, IČO 00287679, v rozsahu a dle
podmínek uvedených v přílohách č. 0745-22-P06 až č. 0745-22-P09;

II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0300/Z11/22 ze dne 02.05.2022 – část schvaluje, bod A. 3.
- č. 0265/Z09/22 ze dne 28.02.2022 - část schvaluje, bod C. 3.
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Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R22/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0151/2022, dle přílohy č. 0746-22-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2022, dle
přílohy č. 0746-22-P02.
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Individuální dotace - Univerzita T. Bati ve Zlíně - Odborná činnost UTB se
zaměřením na rozvoj priorit Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČO 70883521, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, do výše 1.000.000 Kč, současně však maximálně
50 % celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu Odborná činnost
UTB se zaměřením na rozvoj priorit Zlínského kraje, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0741-P02;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0145/2022, dle přílohy č. 0741-22-P03.
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Projekt "Smart akcelerátor Zlínského kraje+ I" - schválení projektového a
finančního rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R22/22

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje+ I" dle
přílohy č. 0742-22-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Smart
akcelerátor Zlínského kraje+ I" v souladu s Projektovým a finančním rámcem dle
přílohy č. 0742-22-P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z
Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a předložit tuto projektovou
žádost v rámci výzvy k předkládání žádosti MŠMT č. 02_22_009, v termínu
nejpozději do 31.12.2022;
souhlasí
s realizací projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje+ I" od 01.01.2023 před
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
a) výsledky hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem za rok 2021 po
schválení valnou hromadou a plnění obchodního plánu k 31.12.2021 v oblasti
ekonomické, personální, investiční a produkční, dle příloh č. 0739-22-P01 až č.
0739-22-P06,
b) zprávu o plnění obchodního plánu nemocnic založených Zlínským krajem v oblasti
ekonomické, personální, investiční a produkční k 30.06.2022, dle příloh č. 0739-22P07 až č. 0739-22-P11;
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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.

c) rekapitulaci hospodaření nemocnic k 31.12.2021 a k 30.06.2022, dle přílohy č.
0739-22-P12.
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Zdravotnictví - poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, na předfinancování
investičních akcí hrazených z dotačních titulů IROP – REACT EU (Výzvy č. 98, 99 a
100) a na předfinancování dalšího přístrojového vybavení a stavebních investic z
dotačních titulů ČR a EU, zejména prostřednictvím IROP, OPŽP a NPO, v maximální
výši 300.000.000 Kč, se splatností ke dni 31.12.2024, dle přílohy č. 0735-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2022, dle přílohy č. 0735-22-P03.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečná
zpráva akce, změna závazných ukazatelů na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R22/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0150/2022, dle přílohy č. 0740-22-P02;
bere na vědomí
a) závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1770/170/07/21,
příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, "ZZS ZK - technologické vozidlo pro oblast Zlín", dle přílohy č.
0740-22-P01;
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 ve
výši 180.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0740-22-P03.
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R22/22
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 - účelové dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazných
ukazatelů rozpočtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R22/22

bere na vědomí
poskytnutí účelových dotací z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace,
dle přílohy č. 0708-22-P02:
1. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., IČO 00092126, v celkové výši
985.000 Kč,
2. Muzeum Kroměřížska, p. o., IČO 00091138, ve výši 54.000 Kč,
3. Muzeum regionu Valašsko, p. o., IČO 00098574, v celkové výši 194.000 Kč,
4. Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., IČO 00089982, ve výši 64.000 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0154/2022, dle přílohy č. 0708-22-P03;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0708-22-P04;
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. 0708-22-P05.
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IKAP II a KAP III - změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R22/22

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_078/001890303 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_078/0018903-01 k projektu
"Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského
kraje II", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, vydaném dne 30.06.2022
ve znění přílohy č. 0704-22-P01;
2. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 20_082/0022842-03 o změně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_082/0022842-01 k projektu „Krajský akční
plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III“, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842, vydaném dne 18.07.2022 ve znění přílohy č.
0704-22-P02.
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R22/22
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 - dotační projekty příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R22/22

bere na vědomí
1. schválený harmonogram výzev IROP 2021-2027 na rok 2022, dle přílohy č. 070622-P02;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín – stavební
obnova a revitalizace" pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko,
Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČO 00098574, dle přílohy č. 0706-22-P03;
2. změnu projektového rámce č. 1 projektu "Po drahách hvězd", pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČO
00098574, dle přílohy č. 0706-22-P04;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČO
00098574, dle přílohy č. 0706-22-P05;
souhlasí
se zahájením přípravných prací (zpracováním studie proveditelnosti a žádosti o
dotaci) pro projekt "Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín – stavební obnova a
revitalizace";
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace,
IČO 00098574, dopracovat projekt "Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín –
stavební obnova a revitalizace" do konečné podoby žádosti o podporu vč. povinných
příloh a předložit žádost o podporu včetně povinných příloh dle podmínek výzvy na
tento projekt do připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2021-2027 v termínu stanoveném připravovanou výzvou;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek
Kinských - vybudování depozitářů a expozic", dle přílohy č. 0706-22-P07.

38/56

R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

41

Projekt "Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile" partnerské smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R22/22

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Regionálním filmovým
fondem z. s., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 05262381, dle přílohy
č. 0711-22-P01;
2. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, dle
přílohy č. 0711-22-P02;
3. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední odbornou školou
Luhačovice, se sídlem Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO 61715999, dle
přílohy č. 0711-22-P03;
4. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou
školou polytechnickou – Centrem odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV
2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0711-22-P04;
5. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední školou filmovou,
multimediální a počítačových technologií, s.r.o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín,
IČO 29373883, dle přílohy č. 0711-22-P05;
6. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední školou oděvní a
služeb Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, dle přílohy
č. 0711-22-P06;
7. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední školou
nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768
61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0711-22-P07;
8. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště, se sídlem Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0711-22-P08;
9. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00094889, dle přílohy č. 0711-22-P09;
10. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Nadačním fondem
Řemeslo pomáhá, se sídlem Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČO
07739575, dle přílohy č. 0711-22-P10;
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, dle přílohy č. 0711-22-P11;
12. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č.
0711-22-P12;
13. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou
školou a Obchodní akademií Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781, 68801
Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0711-22-P13;
14. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum
Zlínského kraje v Čiperově vile", mezi Zlínským krajem a Kanceláří architekta města
Zlína, příspěvkovou organizací, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 08826391, dle
přílohy č. 0711-22-P14.
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Projekt "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - vybudování posluchárny
pro výuku informatiky a přírodních věd" - IROP - dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R22/22

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.07.2022 č. 0611/R20/22 – část 2 bere na
vědomí a doporučuje, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2022 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.642.000 Kč příspěvkové organizace
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČO 00545121 na realizaci projektu
„Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – vybudování posluchárny pro výuku
informatiky a přírodních věd“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 s příspěvkovou
organizací Střední škola 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“, dle přílohy č. 0712-22-P01.
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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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Školství - dotační projekty z národního programu MZe a Národní sportovní
agentury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R22/22

schvaluje
1. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje č. 19/2022 v roce 2022, na základě které se zvyšuje poskytovaný investiční
příspěvek o 94.000 Kč z původní výše 236.000 Kč nově na výši 330.000 Kč,
příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, na přípravu a realizaci akce "SŠ zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek VI", dle přílohy č.
0714-22-P02;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
ve výši 27.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547 na přípravu a realizaci akce "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek VI",
dle přílohy č. 0714-22-P03;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2022 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0714-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0153/2022, dle přílohy č. 0714-22-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo
D/0245/2022/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022, na základě kterého se snižuje návratná finanční výpomoc o částku
4.052.000 Kč, z původní výše 5.634.000 Kč nově na výši 1.582.000 Kč pro
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, na přípravu a
realizaci akce "SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny",
dle přílohy č. 0714-22-P07.
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R22/22
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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Školství - Nová výzva Ministerstva životního prostředí - projektové rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R22/22

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 5/2022 Ministerstva životního prostředí, a to prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR, k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast 6. Environmentální
prevence, podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, s
podporovanou aktivitou 6.1.C - Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
učeben a jiných zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady"), dle přílohy č. 071622-P02;
schvaluje
1. změny projektových rámců projektů:
a) "Základní škola Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada" pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž, IČO
47934581, dle přílohy č. 0716-22-P03;
b) "ZŠ Otrokovice, Komenského - Školní zahrada - náš splněný sen" pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Otrokovice, Komenského 1855, 765 02
Otrokovice, IČO 61716413, dle přílohy č. 0716-22-P04;
2. projektový rámec projektu "Základní škola a Mateřská škola, F. Vančury Vzdělávání v přírodě - návrat k přírodě" pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž, IČO
47935928, dle přílohy č. 0716-22-P05;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1. máje 209/14,
767 01 Kroměříž, IČO 47934581, dopracovat projekt "Základní škola Kroměříž, 1.
máje - nová školní zahrada" v souladu s aktualizovaným projektovým rámcem do
konečné podoby Žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh v termínu dle
výzvy č. 5/2022 Ministerstva Životního prostředí v rámci Národního programu
Životního prostředí;
2. řediteli příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského,
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, dopracovat projekt "ZŠ
Otrokovice, Komenského - školní zahrada - náš splněný sen" v souladu s
projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o poskytnutí dotace včetně
povinných příloh v termínu dle výzvy č. 5/2022 Ministerstva Životního prostředí v
rámci Národního programu Životního prostředí;
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, dopracovat projekt
"Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - Vzdělávání v přírodě návrat k přírodě" v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o
poskytnutí dotace včetně povinných příloh v termínu dle výzvy č. 5/2022 Ministerstva
Životního prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí;
4. řediteli příspěvkové organizace Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1. máje 209/14,
767 01 Kroměříž, IČO 47934581, předložit v souladu s aktualizovaným projektovým
rámcem Žádost o poskytnutí dotace na projekt "Základní škola Kroměříž, 1. máje nová školní zahrada" v termínu dle výzvy č. 5/2022 Ministerstva Životního prostředí
v rámci Národního programu Životního prostředí;
5. řediteli příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského,
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, předložit v souladu s
aktualizovaným projektovým rámcem Žádost o poskytnutí dotace na projekt "ZŠ
Otrokovice, Komenského - školní zahrada - náš splněný sen" v termínu dle výzvy č.
5/2022 Ministerstva Životního prostředí v rámci Národního programu Životního
prostředí;
6. řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928, předložit v souladu s
aktualizovaným projektovým rámcem Žádost o poskytnutí dotace na projekt
"Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - Vzdělávání v přírodě návrat k přírodě" v termínu dle výzvy č. 5/2022 Ministerstva Životního prostředí v
rámci Národního programu Životního prostředí.

45

Kultura - KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu - dodatek ke smlouvě,
Prováděcí plán pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R22/22

schvaluje
1. navýšení neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Liptál, IČO 48739464, se
sídlem Liptál 170, 756 31, na projekt: Rekonstrukce ciferníku věžních hodin kostela
sv. Michaela Archanděla v Liptále o 23.400 Kč na celkovou výši 35.000 Kč;
2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/1519/2022/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Římskokatolickou farností
Liptál, IČO 48739464, dle přílohy č. 0707-22-P02;
schvaluje
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok
2022, dle přílohy č. 0707-22-P04.

43/56

R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

46

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R22/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizace, IČO 00089982, dle přílohy
č. 0705-22-P01.

47

KULTURA - Výzvy k předkládání nominací na krajský titul "Mistr tradiční
rukodělné výroby ZK" a na zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R22/22

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na krajský titul "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0710-22-P01, a výzvu k předkládání nominací na
zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0710-22-P02.

48

Kultura - uznání "Lidová stavba roku Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R22/22

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za rok 2022 za příkladnou obnovu stavby lidové
architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví
vlastníku nemovitosti, dle přílohy č. 0709-22-P02;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníku stavby uvedenému v příloze
č. 0709-22-P02, dle přílohy č. 0709-22-P03.
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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.

49

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R22/22

bere na vědomí
3. úpravu rozpočtu v roce 2022 pro RgŠ, avízo o schválených prostředcích na
podporu přehlídek a soutěží a Osvědčení o způsobilých výdajích v projektu z MMR
uvedené v příloze č. 0713-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0157/2022, dle přílohy č. 0713-22-P01.

50

Školství - fondy investic, vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R22/22

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 plynového kotle, inventární číslo 4-557-23, pořizovací
cena 156.450 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1998, dle přílohy č. 0715-22P02;
b) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČO 13643878, a to nákladního automobilu Fiat Ducato, inventární číslo
C/0260, pořizovací cena 646.600 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001, dle
přílohy č. 0715-22-P03;
2. s vyřazením přebytečného majetku formou fyzické likvidace z vlastnictví Zlínského
kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, a to:
a1) vyvolávacího automatu INTERZICH, inventární číslo 9000028, pořizovací cena
274.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2005, dle přílohy č. 0715-22-P04;
a2) polygrafického stroje Adast Dominant, inventární číslo 9000030, pořizovací cena
367.850 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2005, dle přílohy č. 0715-22-P04;
3. s vyřazením neupotřebitelného majetku formou prodeje z vlastnictví Zlínského
kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál č. p. 91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, a to
osobního automobilu Peugeot 307 HDI, inventární číslo 322700000025, pořizovací
cena 535.000 Kč, rok pořízení 2015, dle přílohy č. 0715-22-P05;
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy
č. 0715-22-P06;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO
14450500, dle přílohy č. 0715-22-P07;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Čtverka, Uherský Brod, se
sídlem Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, IČO 60371714, dle přílohy č. 071522-P08;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zlín, se sídlem
Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín, IČO 00838926, dle přílohy č. 0715-22-P09;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, se sídlem Masarykovo
náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č. 0715-22-P10;
f) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle
přílohy č. 0715-22-P11;
g) změnu č. 2 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se
sídlem Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č.
0715-22-P12;
h) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 071522-P13.

51

Darování nepotřebného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R22/22

schvaluje
poskytnutí věcného daru pobočnému spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská
organizace Zlínského kraje, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 75147921
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 0736-22-P01.

52

Veřejná zakázka - "Pásková knihovna" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R22/22

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Pásková knihovna", dle přílohy č. 0738-22-P02;
46/56

R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele 3S.cz, s. r. o., se sídlem Eliášova 1055/25, 616 00 Brno, IČO
27683273;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem 3S.cz, s. r. o., se sídlem Eliášova 1055/25,
616 00 Brno, IČO 27683273, dle přílohy č. 0738-22-P03.

53

SPZ Holešov – smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R22/22

schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 2760/1, 4005, 2760/111 na LV č. 1590 v katastrálním území Holešov, obci
Holešov, mezi Zlínským krajem, jako budoucím povinným, a společností EG.D, a.
s., sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako budoucím
oprávněným, ve znění dle přílohy č. 0724-22-P02, za podmínky vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0158/2022 dle přílohy č. 0724-22-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Zlínským krajem a společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, dle přílohy č. 0724-22-P05, za
podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí
podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
bere na vědomí
Žádosti o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s dispozicí v SPZ
Holešov podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov, dle příloh č. 0724-22-P04 a č. 0724-22-P06.
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

54

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy I – záměry pachtů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R22/22

schvaluje
1. záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech
součástí a příslušenství, a to (části) pozemků:
- p. č. 2760/96, ostatní plocha, o výměře 9 556 m 2,
- p. č. 2341/3, ostatní plocha, o výměře 8 310 m 2,
- p. č. 2341/1, orná půda, o výměře 1 887 m 2,
- p. č. 2341/2, ostatní plocha, o výměře 393 m 2,
- p. č. 2241/16, orná půda, o výměře 73 321 m 2,
- p. č. 2243/1, orná půda, o výměře 10 822 m 2,
- p. č. 2760/44, ostatní plocha, o výměře 1 527 m 2,
všechny zapsány na listu vlastnictví č. 1590 v k. ú. a obci Holešov, dle situace v
příloze č. 0722-22-P02;
- p. č. 147/5, ostatní plocha, o výměře 10 718 m 2, zapsaného na listu vlastnictví č.
339 v k. ú. a obci Zahnašovice, dle situace v příloze č. 0722-22-P02;
2. záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech
součástí a příslušenství, a to (části) pozemků:
- p. č. 2344, orná půda, o výměře 6 405 m 2,
- p. č. 2351, orná půda, o výměře 36 016 m 2,
- p. č. 2562, orná půda, o výměře 19 045 m2,
- p. č. 3544, ostatní plocha, o výměře 2 465 m 2,
- p. č. 2341/1, orná půda, o výměře 26 723 m 2,
- p. č. 2348/2, ostatní plocha, o výměře 513 m 2,
- p. č. 2372/3, orná půda, o výměře 31 380 m 2,
- p. č. 2553/1, orná půda, o výměře 6 752 m 2,
- p. č. 2567/1, ostatní plocha, o výměře 145 m 2,
- p. č. 2760/1, ostatní plocha, o výměře 237 212 m 2,
- p. č. 2760/40, ostatní plocha, o výměře 9 505 m 2,
- p. č. 2774/2, orná půda, o výměře 66 446 m 2,
- p. č. 3533/4, ostatní plocha, o výměře 1 841 m 2,
- p. č. 3567/1, ostatní plocha, o výměře 1 001 m 2,
- p. č. 3680/3, ostatní plocha, o výměře 983 m 2,
všechny zapsány na listu vlastnictví č. 1590 v k. ú. a obci Holešov, dle situace v
příloze č. 0722-22-P03;
- p. č. 430, orná půda, o výměře 215 000 m 2,
- p. č. 458, orná půda, o výměře 139 092 m 2,
- p. č. 942, ostatní plocha, o výměře 1 939 m 2,
- p. č. 1025/4, ostatní plocha, o výměře 2 846 m 2,
- p. č. 447/1, ostatní plocha, o výměře 153 657 m 2,
- p. č. 474/16, orná půda, o výměře 2 724 m 2,
- p. č. 474/17, ostatní plocha, o výměře 1 103 m 2,
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 474/7, ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
- p. č. 474/8, ostatní plocha, o výměře 1 027 m 2,
- p. č. 484/12, orná půda, o výměře 21 971 m 2,
- p. č. 484/8, orná půda, o výměře 9 834 m 2,
- p. č. 493/4, orná půda, o výměře 13 530 m 2,
- p. č. 948/1, ostatní plocha, o výměře 1 054 m 2,
- p. č. 953/5, ostatní plocha, o výměře 1 820 m 2,
- p. č. 956/13, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 956/9, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 957/2, ostatní plocha, o výměře 454 m 2,
všechny zapsány na listu vlastnictví č. 3558 v k. ú. a obci Všetuly, dle situace v
příloze č. 0722-22-P03;
- p. č. 147/1, ostatní plocha, o výměře 92 357 m 2, zapsaného na listu vlastnictví č.
339 v k. ú. a obci Zahnašovice, dle situace v příloze č. 0722-22-P03;
3. záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech
součástí a příslušenství, a to (části) pozemků:
- p. č. 2299, orná půda, o výměře 6 120 m 2,
- p. č. 3530, ostatní plocha, o výměře 1 050 m 2,
- p. č. 2241/16, orná půda, o výměře 185 863 m 2,
- p. č. 2243/1, orná půda, o výměře 23 355 m 2,
- p. č. 2280/1, orná půda, o výměře 28 640 m 2,
- p. č. 2286/1, orná půda, o výměře 8 459 m 2,
- p. č. 2287/1, orná půda, o výměře 24 885 m 2,
- p. č. 3704/2, ostatní plocha, o výměře 1 022 m 2,
všechny zapsány na listu vlastnictví č. 1590 v k. ú. a obci Holešov, dle situace v
příloze č. 0722-22-P04.
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Kultura - investiční záměr akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce
kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí "

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R22/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1850/090/05/22 s
názvem "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v
depozitáři na Hanáckém náměstí", dle přílohy č. 0718-22-P02;
2. Změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké
náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 0718-22-P03;
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. poskytnutí investičního příspěvku na ve výši 4.856.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, příspěvková
organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na
akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v
depozitáři na Hanáckém náměstí", dle přílohy č. 0718-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0160/2022, dle přílohy č. 0718-22-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38/21, 767
01 Kroměříž, IČO 00091138, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební
úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí".

56

Odbor investic - záměr pronájmu v areálu DZP Zborovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R22/22

bere na vědomí
výpověď nájemní smlouvy č. O/0182/2019/INV uzavřené mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, jako pronajímatelem, a
společností BIOGRUNT s. r. o. , IČO 29198721, se sídlem Medlov 22, Zborovice,
768 02, jako nájemcem, dle přílohy č. 0719-22-P02;
schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku parc. č. 798, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 56, objekt občanské vybavenosti, zapsaného v katastru
nemovitostí u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1524 pro obec a k. ú.
Zborovice na dobu určitou 10 let, dle přílohy č. 0719-22-P03 dle podmínek
uvedených v příloze č. 0719-22-P04.
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

57

Sociální služby - dodatky smluv o dílo k akci "Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R22/22

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem" mezi Zlínským
krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a dodavatelem HLAVA-STAVBY
s. r. o., se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČO
26950421, dle přílohy č. 0720-22-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci "Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem" mezi Zlínským krajem,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a zhotovitelem FAKO spol. s r. o., se
sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO 18188711, dle přílohy č. 0720-22P05.

58

Školství, sociální služby, doprava - nájemní smlouvy, dodatky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R22/22

souhlasí
1) s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městským
divadlem Zlín, příspěvková organizace, IČO 00094838, třída Tomáše Bati 4091, 760
01 Zlín, a Dětským centrem Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov
3675/4, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0725-22-P02,
2) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Krajskou
pedagogicko - psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČO 61716456, J. A. Bati ev. č. 5520, 760 01 Zlín,
a Psychologickým centrem Kroměříž, s.r.o., IČO 03760197, Gen. Píky 4535/11, 767
01 Kroměříž, dle přílohy č. 0725-22-P03,
3) s uzavřením nájemní smlouvy - nájem nemovitých věcí mezi Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01
Zlín, a Městem Vsetín, IČO 00304450, Svárov ev. č. 1080, 755 01 Vsetín, dle přílohy
č. 0725-22-P05,
4) s uzavřením nájemní smlouvy mezi TJ Spartak Uherský Brod, z.s., IČO 16361474,
U Stadionu 2295, 68801 Uherský Brod, a Středním odborným učilištěm Uherský
Brod, IČO 00055107, Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 072522-P06,
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi ZEMASPOL Uherský Brod a.s., IČO
25509985, U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod, a Středním odborným učilištěm
Uherský Brod, IČO 00055107, Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, dle příloh
č. 0725-22-P07 a č. 0725-22-P08,
6) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Holešovem, IČO
00287172, Masarykova 628, 769 01 Holešov a Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, IČO 61716456, J. A. Bati ev. č. 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č.
0725-22-P09.

59

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza, dodatek
IZ, dodatek smlouvy TDS, dodatek smlouvy stavba

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R22/22

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1583/170/09/19-03/07/22 akce "Vsetínská nemocnice a. s. – Objekt K –
Hemodialýza ", dle přílohy č. 0749-22-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy s dodavatelem SAFETY PRO s. r. o., se
sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO 28571690, dle příloh č.
0749-22-P03 a č. 0749-22-P04;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s dodavatelem Zlínstav a. s., se sídlem
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669, dle přílohy č. 0749-22-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0146/2022, dle přílohy č. 0749-22-P06;
odvolává
plnou moc udělenou dne 11.03.2022 společnosti SAFETY PRO s. r. o., se sídlem
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO 28571690, schválenou usnesením
Rady Zlínského kraje č. 0094/R02/22;
zmocňuje
společnost SAFETY PRO s. r. o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00
Olomouc, IČO 28571690, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce "Vsetínská
nemocnice a. s. – Objekt K – Hemodialýza", dle přílohy č. 0749-22-P03.
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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.

60

Pojištění ZK - zpráva o výsledku jednání s pojišťovnou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R22/22

bere na vědomí
zprávu Allianz pojišťovny, a. s., o výsledku jednání o prodloužení pojistných smluv
č. 400044689 a č. 400044704, dle přílohy č. 0751-22-P01.

62

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění věci (automat v sídle ZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R22/22

schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy O/0109/2022/KŘ o umístění věci mezi společností VERY
GOODIES a. s. se sídlem Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO 03692442 a Zlínským krajem se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO
70891320, dle přílohy č. 0726-22-P01.

63

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R22/22

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu Berani Zlín v hokejové
sezoně 2022/2023 v době od 16:00 hodin do 21:00 hodin;
ukládá
vedoucímu odboru Kancelář ředitele v termínu do 29.08.2022 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
Berani Zlín v hokejové sezoně 2022/2023.
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

64

Smlouvy o nájmu parkovacích míst a nebytových prostor ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R22/22

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího parkování č.
O/0171/2017/KŘHS na pronájem 32 parkovacích míst na pozemcích p. č. 1119/28,
p. č. 1119/164 a p. č. 6974, vše ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj a k. ú. Zlín,
mezi společností EUC Klinika Zlín a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 5135, 760 01
Zlín, IČO 60726636 jako nájemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, třída
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 jako pronajímatelem, dle přílohy č.
0729-22-P02;
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor (kanceláří č. 335 a 336) sloužících k podnikání
ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 5520 na pozemku p. č. st. 333, zapsáno v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, mezi společností Aratec
Group s. r. o., se sídlem Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, IČO 04996283 jako
nájemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90,
IČO 70891320 jako pronajímatelem, dle přílohy č. 0729-22-P03;
3. uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1 nadzemním podlaží
budovy č. p. 5520 na pozemku č. p. 3303, zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního řadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, mezi společností Komerční banka a. s., se
sídlem Na příkopě 33 č. p. 969, Praha 1 114 07, IČO 45317054 a Zlínským krajem,
se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 jako
pronajímatelem, dle přílohy č. 0729-22-P04;
4. uzavření smlouvy o nájmu parkovacích míst na pozemku p. č. 1119/247, ostatní
plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
a k. ú. Zlín, mezi společností Aratec Group s. r. o., se sídlem Vlčnovská 2344, 688
01 Uherský Brod, IČO 04996283 jako nájemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve
Zlíně, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 jako pronajímatelem, dle
přílohy č. 0729-22-P05;
5. uzavření smlouvy o nájmu parkovacích míst na pozemku p. č. 1119/247, ostatní
plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
a k. ú. Zlín, mezi společností Wellness Tour s. r. o., se sídlem Žitná 639, Kostelec,
763 14 Zlín, IČO 26298597 jako nájemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně,
tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 jako pronajímatelem, dle přílohy č.
0729-22-P06.
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R22/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

65

Veřejná zakázka "Oprava uzamykacího systému včetně montáže a
demontáže" - zrušení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R22/22

bere na vědomí
protokoly z jednání hodnoticí komise, dle přílohy č. 0730-22-P01;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Oprava uzamykacího systému
včetně montáže a demontáže", zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle přílohy č. 0730-22-P02.

66

Navázání spolupráce s velkými zaměstnavateli ve ZK v rámci společenské
zodpovědnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R22/22

ukládá
Ing. D. Vychytilovi, náměstkovi hejtmana, a L. Traubovi, MSc., náměstkovi hejtmana,
společně vytipovat vhodné společnosti k oslovení pro spolupráci v rámci rozvoje
Zlínského kraje. Vytipované společnosti by se prostřednictvím příspěvku do fondu
rozvoje Zlínského kraje zapojily do programů na podporu mládeže, vzdělávání, soc.
služeb, kultury, apod. Jako možní kandidáti se jeví společnosti investující v
Strategické průmyslové zóně Holešov, velké společnosti orientující se na průmysl,
ale také společnosti pohybující se v obchodní sféře;
souhlasí
1. s pokračováním jednání s oslovenou společností Pipelife Czech s. r. o., se sídlem
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, IČO 60709391;
2. s pokračováním těchto jednání, které nadále povedou Ing. D. Vychytil, náměstek
hejtmana, L. Traub, MSc., náměstek hejtmana, a Ing. Mgr. L. Pluhařová, jednatelka
společnosti Industry Servis ZK, a. s., IČO 63080303, realizující projekt Strategické
průmyslové zóny Holešov;
3. s navrženou finanční částkou ve výši 17,5 mil. Kč za rok po dobu 20 let, kdy částka
bude navýšena dle domluveného inflačního koeficientu;
ukládá
Ing. D. Vychytilovi, náměstkovi hejtmana, a Ing. L. Traubovi, MSc., náměstkovi
hejtmana, zajistit a předložit časový harmonogram pro jednání s dalšími
společnostmi.
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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.

67

Veřejná zakázka "Rekonstrukce Čiperovy vily - zpracování projektové
dokumentace - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R22/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce Čiperovy vily –
zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby, návrhu řešení
interiéru a výkonu inženýrské činnosti, dále dokumentaci pro provádění stavby
včetně dokumentace pro provedení interiéru a výkonu autorského dozoru“ formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0758-22-P02 až č. 0758-22-P08;
pověřuje
k provedení úkonů spojených s otevíráním nabídek v elektronické podobě oddělení
veřejných zakázek Odboru investic;
jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk Fojtíček, Ing. Pavel
Dohnal, Ing. Pavel Pecha, Ing. Ladislav Vaculík, Martina Chovancová, DiS., a
náhradníky: Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., PhDr. Romana Habartová, Ing.
Marek Knot, Ing. Petra Hospodková, Mgr. Libor Fusek.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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