ZLÍNSKÝ KRAJ
2015

Vážení spoluobčané,
opět po roce jsme pro Vás tradičně připravili podrobný přehled o tom, co podstatného se u nás v kraji v předchozím roce událo, jaké investiční akce zde byly dokončeny, či kteří významní hosté k nám zavítali.
Jsem přesvědčen, že rok 2015 můžeme hodnotit pozitivně. Už jen proto, že rozpočtové hospodaření kraje vykázalo na konci roku přebytek a přitom jsme ani nemuseli čerpat původně plánovaný úvěr. Na důležitých investicích jsme však rozhodně nešetřili, o čemž nejlépe svědčí to, že podíl investičních výdajů Zlínského kraje na jeho
celkových výdajích výrazně převýšil hodnotu, kterou od krajů očekával stát. Z realizovaných investic lze uvést
například 3 nově postavené domovy pro seniory, 2 výjezdové základny zdravotnických záchranářů nebo dokončenou 1. etapu stavebních úprav vsetínského zámku. Opomenout nelze ani významné prostředky investované
do zateplení budov škol, které jako kraj zřizujeme.
Když už je řeč o školství, jsem velmi rád, že se nám podařilo nejen zachovat, ale i dále rozšířit podporu řemesel
v odborném školství. Touto naší aktivitou se snažíme prostřednictvím stipendií motivovat žáky ke studiu vybraných řemeslných oborů a postupně tím přispívat k tomu, aby na trhu práce začalo v těchto oborech přibývat
kvaliﬁkovaných pracovních sil, kterých je zde aktuálně nedostatek.
Důležitou informací pro velkou část obyvatel kraje bylo, že ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
jsme zahájili přípravu na vyplácení tzv. kotlíkových dotací, tak aby již na počátku roku 2016 mohl být zahájen
sběr žádostí od občanů. Za další dobrou zprávu lze bezesporu považovat to, že Ministerstvo dopravy schválilo
modernizaci a elektriﬁkaci trati Otrokovice–Vizovice a vyčlenilo na její realizaci 8 miliard Kč. Věřme tedy, že se
brzy dočkáme zásadní proměny této velmi důležité dopravní spojnice v regionu.
Rok 2015 však přinesl i méně radostné momenty. V létě jsme byli postiženi dlouhým a nepříjemným obdobím sucha, které opětovně ukázalo, že je nejvyšší čas začít tento závažný problém systémově řešit. Řadu úskalí a starostí
s sebou rovněž nesla koordinace činností, které probíhaly po výbuších v muničních skladech ve Vlachovicích,
včetně složité problematiky náhrady škod.
Přesto si myslím, že pozitiva nad negativy v roce 2015 jednoznačně převažovala. Koneckonců se o tom na následujících stránkách můžete sami přesvědčit.

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej 4 okresy: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Kraj je svou rozlohou
3 963 km2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5 % její plochy.
Rozprostírá se ve východní části střední Moravy a východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí Zlínský kraj
s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.
Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty.
Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím.
Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50 % zemědělská půda a 40 % lesní
půda. Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58 % výměry okresu), zcela opačné postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55 % celkové
výměry okresu zabírá lesní půda.
Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního.
Na území Zlínského kraje žilo k 31. 12. 2015 celkem 584 676 obyvatel, což bylo 5,5 % celkového počtu obyvatel České republiky. Hustota zalidnění 148 obyvatel/km2 významně převyšuje republikový průměr (134 obyvatel/km2). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel
v postproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá. Svědčí o tom mimo jiné i to, že k 31. 12. 2015 bylo ve Zlínském
kraji registrováno více než 140 tisíc ekonomických subjektů.
V kraji bylo k 31. 12. 2015 celkem 307 obcí, z toho 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín – Otrokovice –
Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně
města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má 25 až 30 tisíc obyvatel.
Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice
nelze najít oblast, která nabízí současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakožto i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost, že se zde setkávají 3 národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko – také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.
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SPRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků. Z hlediska spádovosti území i dějin samosprávy není ovšem nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické návaznosti.
Zlínský kraj je územním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří podle
vlastního rozpočtu. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je zřizovatelem nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, dále pak příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, správy silnic aj. Hlavním právním předpisem, kterým se řídí
postavení a působnost kraje, je zákon č. 129/2000 Sb. o krajích.
Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje, svoji činnost vykonává v samostatné a přenesené působnosti.
Jak už název napovídá, samostatnou působnost vykonává kraj tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem např. vydávání obecně závazných
vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty, zřizování a rušení
příspěvkových organizací nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné působnosti jsou rozhodování o nakládání
s majetkem kraje a poskytování dotací obcím, občanským sdružením, humanitárním organizacím a dalším subjektům. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje.
Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, v tom případě mluvíme o tzv. přenesené působnosti. Kraj je v tomto případě jakousi prodlouženou
rukou státu a ze státního rozpočtu tak dostává na tuto svou činnost ﬁnanční prostředky. Do přenesené působnosti spadá např. přezkoumávání rozhodnutí
vydaných obcemi, kontrola činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání sankcí podle zákona. Pro představu lze z celé řady dalších činnosti vykonávaných v přenesené působnosti zmínit třeba organizování integrovaného záchranného systému na území kraje, udělování státního občanství,
registraci zájmových sdružení, přezkoumávání výsledků maturit a závěrečných zkoušek nebo posuzování projektů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Rada Zlínského kraje je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva, je jí vyhrazeno
zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje,
rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Zlínského kraje má 9 členů, kteří jsou voleni zastupitelstvem. Schůze rady jsou neveřejné a konají se zpravidla každých 14 dní.
Hejtman Zlínského kraje zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení. Hejtman jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu. Svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva a rady.
Krajský úřad Zlínského kraje započal svou činnost k 1. 1. 2001 v návaznosti na volby do krajského zastupitelstva. Krajský úřad je výkonným orgánem kraje. Plní
úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a radou, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisím rady. V přenesené působnosti vykonává
činnosti vyplývající z právních předpisů na jednotlivých úsecích veřejné správy (např. doprava, životní prostředí, školství). Krajský úřad se člení na odbory
a oddělení. V jeho čele stojí ředitel, který je za plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi. K 31. 12. 2015 měl Krajský úřad Zlínského kraje 463
zaměstnanců.
Kontakt:
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: +420 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
ID datové schránky: scsbwku
Více aktuálních a zajímavých informací o kraji a krajské správě lze vyhledat na oﬁciálních webových stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz.

Hlavními orgány Zlínského kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Politickou reprezentaci kraje tvoří zastupitelstvo v čele s hejtmanem a radou. Společně určují směr, kterým se bude kraj po celé volební období ubírat. Krajský úřad pak vše na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady realizuje.
Zastupitelstvo Zlínského kraje je nejvyšším orgánem samosprávy. Má 45 členů a je voleno na čtyřleté funkční období. Členové volí ze svého středu radu kraje,
hejtmana a jeho náměstky, kterým svěřují zabezpečování konkrétních úkolů na jednotlivých úsecích. Zastupitelstvo zasedá minimálně jednou za 3 měsíce a jeho
jednání jsou veřejná. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení
právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah
základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.
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ZASTUPITELÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

(k 31. 12. 2015)

(k 31. 12. 2015)
Strategický rozvoj,
investice a vnější vztahy

Miroslav Adámek 

Josef Bazala 

Ondřej Benešík 

Stanislav Blaha

Pavel Botek

Dagmar Butnikošarovská

Jiří Částečka

Josef Čejka

František Čuba

Stanislav Mišák
hejtman

Jiří Čunek

Jaroslav Drozd

Petr Gazdík

Daniela Hebnarová

Zdeňka Hlobilová

Ludvík Hovorka

Miroslav Kašný

Petr Kochwasser

Michal Kostka

Milena Kovaříková

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kučera

Vítězslav Lapčík

Libor Lukáš

Ivana Majíčková

Ivan Mařák

Stanislav Mišák

Pavel Motyčka

Petr Navrátil

Lubomír Nečas

Taťána Valentová Nersesjan

Josef Novák

Jindřich Ondruš

Zdeněk Pánek

Marie Pěnčíková

Jan Pijáček

Vladimír Řihák

Daniel Sedlecký

Věra Sigmundová

Michal Špendlík

Petr Thaisz

Ludvík Urban

Lubomír Vaculín

Eva Vančurová

Jiří Varga

Josef Zicha

Česká strana sociálně demokratická
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Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana

Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj

Finance a rozpočet

Územní plánování, životní
prostředí a rozvoj venkova

Zdravotnictví

Jaroslav Drozd

Ivan Mařák

Lubomír Nečas

statutární náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

Školství, mládež a sport

Sociální věci, národnostní
otázky a menšiny

Kultura, církve, památková
péče a cestovní ruch

Doprava

Zemědělství a spolupráce
s východními trhy

Petr Navrátil

Taťána Valentová Nersesjan

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kučera

František Čuba

člen rady

členka rady

člen rady

člen rady

člen rady

Strana Práv Občanů

7

HOSPODAŘENÍ

Sídlo Zlínského kraje
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HOSPODAŘENÍ
Jednou z významných kompetencí kraje je sestavování krajského rozpočtu. Rozpočet je vlastně
bilancí, která stanovuje příjmy a výdaje na období jednoho kalendářního roku. Je závazným
ﬁnančním plánem, podle něhož se v daném rozpočtovém období hospodaří. Veškeré výdaje kraje
v rozpočtovém roce musí být rozpočtem kryty.
Co se týče příjmové stránky rozpočtu, ta je závislá na státním rozpočtu a výběru daní. Ze zákona
je rozpočet sestavován jako vyrovnaný. Může být
i schodkový, ale pouze v případě, že je kryt úvěrem nebo přebytkem z minulých let. Rozpočet je
schvalován zastupitelstvem kraje. Pomocným nástrojem hospodaření je Rozpočtový výhled, který
se sestavuje na období 2 až 5 let.

Co se dělo v roce 2015

Za hospodaření odpovídá
• úspoře a posunu výdajů do následujícího období
a tím nečerpání plánovaného úvěru ve výši 200 milionů Kč od Evropské investiční banky.
Skutečné příjmy za rok 2015 dosáhly výše 9 miliard 906
milionů 858 tisíc Kč, což představovalo plnění upravených rozpočtovaných příjmů na 102,41 % a skutečné
výdaje 9 miliard 680 milionů 51 tisíc Kč, tj. 97,09 % upravených rozpočtovaných výdajů. Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje tak k 31. 12. 2015 vykázalo přebytek
ve výši 226 milionů 807 tisíc Kč oproti původně plánovanému schodku 206 milionů 557 tisíc Kč.

Jednání Krajské ekonomické rady

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2015 byl schválen v souladu se zákonem o krajích jako schodkový, v celkovém
objemu příjmů 8 miliard 201 milionů 458 tisíc Kč a výdajů 8 miliard 408 milionů 15 tisíc Kč s tím, že schodek
bude krytý čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 200 milionů Kč, smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Do ﬁnancování byly zapojeny
volné ﬁnanční prostředky z roku 2014 ve výši 108 milionů 557 tisíc Kč. Součástí ﬁnancování roku 2015 byly
rovněž plánované splátky úvěrů ve výši 102 milionů Kč
od Evropské investiční banky.
V průběhu roku došlo k těmto zásadním úpravám
rozpočtu:

Příznivý rozpočtový výsledek ovlivnilo především vyšší
plnění příjmů ze sdílených daní, přesuny výdajů do dalších období a úspory výdajů. Přebytek ﬁnančních prostředků pokryl splátky úvěrů ve výši 100 milionů 502
tisíc Kč, přičemž úvěr od Evropské investiční banky
nebyl vůbec čerpán.
Podrobnou strukturu příjmů a výdajů najdete v tabulce nacházející se v příloze této publikace věnované
hospodaření Zlínského kraje, kde je možno najít i další
informace z této oblasti. Komplexně zpracovaný rozpočet i závěrečný účet kraje za rok 2015 jsou umístěny
na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Finance.

Ing. Jaroslav Drozd

Celková bilance hospodaření Zlínského kraje v roce 2015 byla pozitivní. Kraj spravoval majetek v objemu téměř
10 miliard Kč. Z celkových ročních výdajů ve výši 9 miliard 680 milionů 51 tisíc Kč investoval kraj v rámci rozvoje
a do reprodukce státem svěřeného majetku 1,551 miliardy Kč, což je více než 16,2 %, zatímco stát ve státním
rozpočtu na rok 2015 předpokládal u krajů investice ve výši 10,6 % z celkových ročních výdajů.
Kraj nezaostává a rozvíjí se. Díky příznivému vývoji podílu sdílených daní byla poprvé překonána o 74,396 milionu Kč
hodnota v příjmech z předkrizového období v roce 2008 a kraj mohl nejen významně investovat, ale i splácet dříve
přijaté úvěry od Evropské investiční banky, využité na spoluﬁnancování projektů z dotací evropských strukturálních
fondů.
Kraj v roce 2015 splatil úvěry a půjčky o objemu cca 100 milionů Kč. Mezi nejvýznamnějšími výdajovými položkami byly výdaje na školství, a to přímé náklady na vzdělávání. Vedle školství byly významnou položkou výdaje
v dopravě, silničním hospodářství a rovněž výdaje vynaložené na sociální služby. K realizaci rozvojových projektů
sloužily především prostředky Programového fondu Zlínského kraje.
Přebytek hospodaření ve výši 226,807 milionu Kč pak vytvořil podmínky pro vyrovnané hospodaření následujícího období a realizaci plánovaných záměrů v prioritních oblastech Zlínského kraje.

• zapojení ﬁnančních prostředků nevyčerpaných v roce
2014 ve výši 287 milionů 845 tisíc Kč,
• navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu,
10
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INVESTICE

Seniorpark Valašské Meziříčí
12
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Co se dělo v roce 2015

Zlínský kraj je v regionu významným investorem
a vytváří tak pracovní příležitosti pro řadu svých
obyvatel. Stavební investiční akce prováděné
na majetku Zlínského kraje zajišťuje odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje, v případě dopravních staveb je to krajská příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Odbor investic zabezpečuje přípravu a realizaci
investičních akcí reprodukce majetku s výjimkou
oblasti dopravy, zpracovává a aktualizuje střednědobý plán reprodukce majetku kraje, koordinuje,
posuzuje a kontroluje technickou přípravu a realizaci schválených investičních záměrů kraje. Dále
také metodicky řídí a koordinuje činnost příspěvkových organizací kraje v oblasti reprodukce majetku, zajišťuje funkci investora kraje a kontroluje
dodržování závazných parametrů akcí při jejich
přípravě a realizaci.
V rámci odboru investic je rovněž zajišťována koordinace a administrace veřejných zakázek kraje
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v souladu s interním předpisem
kraje.

Chráněné bydlení ve Starém Městě

Jedna z nových expozic na vsetínském zámku

Výukové prostory hotelové školy v Uherském Hradišti

Nové výjezdové stanoviště záchranky v Rožnově pod Radhoštěm

Nová tvář Střední průmyslové školy polytechnické Zlín

V roce 2015 bylo z rozpočtu Zlínského kraje čerpáno cca 1,5 miliardy Kč na investiční akce realizované
přímo Zlínským krajem nebo jeho příspěvkovými organizacemi. Na opravy majetku realizované Zlínským
krajem bylo čerpáno 22,628 milionu Kč.

krajskými komunikacemi, které byly financovány
z dotace Všeobecné pokladní správy.

zámku Vsetín – 1. etapa“ (celkové náklady 34,12 milionu Kč). Dokončeny zde byly stavební práce na odstranění havarijních stavů. Nově byly vybudovány depozitáře odpovídající současným požadavkům na ukládání
sbírkových předmětů včetně související vzduchotechniky. Dále byly realizovány moderní expozice a zázemí
pro návštěvníky, zmodernizován byl také Mramorový
sál včetně přilehlého zázemí.

odborné přípravy technické Kroměříž – Modernizace
technologického vybavení“ (10,44 milionu Kč). Dále
bylo dokončeno 5 akcí spoluﬁnancovaných z OPŽP,
jejichž cílem bylo dosažení úspor energie v budovách. Mezi tyto patřily například realizace úspor
energie na Střední průmyslové škole polytechnické
– Centru odborné přípravy Zlín (73,29 milionu Kč),
v Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín (16,19 milionu Kč)
a na Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice
pod Hostýnem (10,5 milionu Kč).

náklady 14,98 milionu Kč), „Gymnázium Jana Amose
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod – Sanace vlhkosti a oprava
fasády“ (10,49 milionu Kč), „Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm –
Rekonstrukce sociálních zařízení“ (7,73 milionu Kč).
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Dotace byly čerpány například z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP), z Integrovaného operačního programu,
z Programu švýcarsko-české spolupráce, z Podpory udržitelného využívání zdroje energie a Podpory
zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, z Operačního programu Přeshraniční spolupráce (OPPS)
nebo z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP). Na financování akce v oblasti sociálních
věcí byla použita také dotace od města Luhačovice.
V roce 2015 byly realizovány výkupy pozemků pod

Ve výše uvedených částkách jsou zahrnuty pouze výdaje rozpočtu Zlínského kraje. Investiční akce v jednotlivých resortech však byly spoluﬁnancovány také
z prostředků krajských příspěvkových organizací a část
dotací, např. z ROP, byla připisována přímo na účet
těchto příspěvkových organizací. Z důvodu zpětného
poskytování dotací z ministerstev kraj poskytuje příspěvkovým organizacím návratné ﬁnanční výpomoci
na předﬁnancování akcí. Ve sloupci „z toho dotace“
jsou uvedeny výdaje, které byly kryty dotacemi připsanými na účet kraje v roce 2015.
V resortu kultury byla dokončena 1 investiční akce. Jednalo se o akci „Muzeum regionu Valašsko – Stavební úpravy

V oblasti školství bylo dokončeno 20 akcí. Z nich byly
3 spoluﬁnancovány z ROP, a to „Integrovaná střední
škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
Valašské Meziříčí – Inovace technologií praxe“ (celkové náklady 27,75 milionu Kč), „Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – Přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č.
p. 603“ (18,38 milionu Kč) a „Střední škola-Centrum

Mezi nejvýznamnější z 12 dokončených akcí realizovaných z vlastních prostředků Zlínského kraje a z fondů investic příspěvkových organizací patřily „Střední
průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné
přípravy Zlín – Rekonstrukce elektroinstalace“ (celkové

V resortu sociálních služeb byly dokončeny 4 investiční akce spoluﬁnancované z prostředků ROP, a to
„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I.
etapa“ (celkové náklady 96,76 milionu Kč), „Domov
pro seniory Jasenka, Vsetín“ (86,67 milionu Kč), „Domov pro seniory Luhačovice“ (56,22 milionu Kč) a „Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“ (43,92 milionu
Kč). Dále bylo ukončeno 5 akcí spoluﬁnancovaných
z Integrovaného operačního programu, a to „Transformace pobytových služeb Zašová – 1., 2., 4. a 5. etapa
15
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Za investice odpovídá
– Domov pro zdravotně postižené Zašová, Domov pro
zdravotně postižené Valašské Meziříčí, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm a Chráněné bydlení Vsetín-Rokytnice“ (80,68 milionu Kč) a „Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – 1. etapa – Chráněné
bydlení Staré Město“ (13,43 milionu Kč). V roce 2015 byla
ukončena také investiční akce „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb
– 1. etapa“ spoluﬁnancovaná z Programu švýcarsko-české spolupráce (33,24 milionu Kč).
Z akcí ﬁnancovaných z vlastních prostředků Zlínského kraje byly ukončeny „Domov pro seniory Burešov,
Broučkova 292 – Modernizace předávací stanice“ (3,7
milionu Kč), „Domov se zvláštním režimem Kvasice –
Rekonstrukce zpevněných ploch“ (1,91 milionu Kč),
„Domov pro seniory Loučka – Odstranění havarijního
stavu kotelny“ (1,5 milionu Kč) a „Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – Výměna výtahu pavilonu B“
(0,72 milionu Kč).

Ve zdravotnictví bylo v roce 2015 dokončeno 11 investičních akcí. Z toho 4 akce byly spoluﬁnancovány z ﬁnančních prostředků ROP, a to „Technologické vybavení
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále jen
ZZS ZK)“ (celkové náklady 60,56 milionu Kč), „Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK“ (29,58
milionu Kč), „ZZS ZK – výjezdová základna Rožnov pod
Radhoštěm“ (16,73 milionu Kč) a „ZZS ZK – výjezdová
základna Morkovice-Slížany“ (10,73 milionu Kč). Z OPŽP
byly ﬁnancovány akce „Kroměřížská nemocnice a. s.
– rekonstrukce tepelného hospodářství“ (42,76 milionu Kč) a „Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor
energie“ (13,79 milionu Kč). Z akcí ﬁnancovaných vlastními prostředky kraje lze jmenovat např. „Kroměřížská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení“ (8,02 milionu Kč) a „Vsetínská nemocnice a. s.
– Zřízení nového vjezdu do areálu“ (5,52 milionu Kč).
V oblasti dopravy bylo ve Zlínském kraji v roce 2015 dokončeno 30 silničních staveb (rekonstrukcí silnic II. a III.

třídy a mostů) za více než 660 milionů Kč, v celkové délce téměř 46 kilometrů zrekonstruovaných silnic, včetně
14 mostů. Většina z těchto akcí byla realizována díky
významné podpoře z prostředků Evropské unie v rámci
ROP Střední Morava nebo díky spoluﬁnancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Mezi nejvýznamnější
investiční akce, které byly dokončeny v roce 2015, se řadí
rekonstrukce sedmikilometrového úseku silnice mezi
Velkými Karlovicemi a státní hranicí za cca 97 milionů Kč,
pětikilometrového úseku mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou za cca 66 milionů Kč a 4 kilometrů silnice mezi Uherským Ostrohem a Hlukem za cca 100 milionů Kč. Byly
také zrekonstruovány průtahy některých obcí, například
v Nedašově Lhotě byla za cca 51 milionů Kč zrekonstruována silnice v celkové délce 2 kilometry.
S využitím spoluﬁnancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo realizováno 13 větších staveb
o celkové délce přes 19 kilometrů a nákladech kolem
100 milionů Kč.

v tis. Kč

investiční výdaje

běžné výdaje

celkem

z toho podíl kraje

z toho dotace

opravy – rozpočet kraje

resort školství, mládeže a sportu

225 708

144 504

81 204

0

resort sociálních služeb

358 238

195 217

163 021

1 287

resort zdravotnictví

208 637

111 162

97 475

10 169

resort kultury

17 918

17 855

63

6 823

resort dopravy

664 617

153 592

511 025

0

ostatní

celkem
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23 069

4 912

18 157

4 349

1 498 187

627 242

870 945

22 628

MVDr. Stanislav Mišák

Zlínský kraj se jako tvůrce prostředí značně podílí na investiční činnosti napříč celou řadou oblastí.
V roce 2015 se nám podařilo realizovat investiční akce za 1,5 miliardy Kč přímo z rozpočtu Zlínského kraje, přičemž největší objem ﬁnančních prostředků byl tradičně směřován do resortu dopravy (přes 660 milionů Kč).
Značné prostředky šly také do sociálních služeb, školství, zdravotnictví či kultury.
V dopravě jsme dokončili 30 rozsáhlých rekonstrukcí silnic druhé a třetí třídy i oprav mostů – díky podpoře z evropských prostředků nebo díky spoluﬁnancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Ve školství jsme opět realizovali akce, které přispějí jednak k úspoře energií, ale také ke zlepšení podmínek výuky – stavebními úpravami i modernizací technologického vybavení. Dokončeno bylo celkem 20 významných
investičních akcí.
Krajská investiční činnost podpořená spoluﬁnancováním z prostředků Regionálního operačního programu
Střední Morava se promítla i do zvýšení komfortu sociálních služeb. Nové domovy pro seniory v Luhačovicích,
ve Vsetíně nebo ve Valašském Meziříčí jsou toho důkazem.
Značné prostředky byly zacíleny také do zdravotnictví, kde bylo – mimo jiné – významně investováno do zlepšení podmínek práce Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje včetně vybudování nových výjezdových
základen.
Investiční činnost je také samozřejmě důležitým nástrojem, kterým kraj jakožto veřejnoprávní korporace a zaměstnavatel přispívá k zaměstnanosti v regionu.
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KRIZOVÉ
ŘÍZENÍ

Krizové cvičení v Otrokovicích
18
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Krizovým řízením se rozumí jednak analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, ale především
plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Jednoduše jde o to připravit kraj jako
celek na mimořádné události a krizové situace,
které mohou postihnout jeho území. Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně,
rozsáhlé požáry, zemětřesení, sněhové kalamity),
nebo vznikají činností člověka (provozní havárie,
závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek ropy, plynu nebo elektrické energie, migrační
vlny velkého rozsahu, terorismus).
Hejtman a starostové obcí jsou zmocněni vykonávat zásadní rozhodnutí při řešení mimořádných
událostí a krizových situací. Hejtman a starostové
určených obcí si pro přípravu na krizové situace
zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situací si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.
Krizové řízení má na krajském úřadě na starosti oddělení pro zvláštní úkoly, které také zajišťuje poskytování dotací na jednotky požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů a na vyrozumívací systémy,
stejně jako na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ze zákona se toto oddělení věnuje
i péči o válečné hroby a pietní místa.

Co se dělo v roce 2015

Ocenění hasičů hejtmanem

Zlínský kraj nebyl v roce 2015 postižen žádnou závažnější mimořádnou událostí. V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném
systému, pokračoval hejtman Zlínského kraje v koordinaci záchranných a likvidačních prací, které probíhají až dosud po výbuších v bývalých muničních
skladech ve Vlachovicích-Vrběticích.
S koordinací je spojena řada problémů, které se řeší
v České republice poprvé. Bylo uskutečněno 53 koor-
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dinačních videoporad se Štábem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
provedeny byly desítky kontrol na místě události. Probíhala složitá jednání týkající se koordinace složek Integrovaného záchranného systému a jejich ﬁnancování,
řešila se složitá problematika náhrad škod ve spolupráci se starosty obcí a provedena byla celá řada dalších
opatření, která však vzhledem k probíhajícím záchranným a likvidačním pracím nemohou být zatím vyhodnocena. Tato mimořádná událost probíhá v režimu

Protichemické obleky

Cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje

zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném
systému, kdy velitelem zásahu je ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

ského kraje vyhlásil 7. srpna hejtman Zlínského kraje
období nepříznivých klimatických podmínek a vyhlásil omezení týkající se rizika vzniku požárů. Toto období trvalo ve Zlínském kraji až do 4. září. Nařízení se
u některých právnických i fyzických osob nesetkalo
s pozitivním ohlasem. Je však důležité zdůraznit, že
vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek jednoznačné přispělo k tomu, že ve Zlínském kraji
nedošlo k žádnému rozsáhlému požáru polí s obilovinami, travních porostů nebo k rozsáhlému lesnímu
požáru. Vzhledem k vývoji klimatu lze předpokládat,
že podobné opatření může být přijato i v budoucnu.

Negativním trendem je stálý nárůst telefonických výhrůžek bombami. Přestože řešení těchto mimořádných událostí je v kompetenci Policie ČR a Pyrotechnické služby, je povinností orgánů samosprávy zajistit
všechna opatření nařízená velitelem zásahu. Zejména
se jedná o evakuaci osob z ohrožených objektů. Namátkově je možno zmínit evakuaci stovek osob v květnu a listopadu 2015 v Luhačovicích nebo neobyčejně
náročnou evakuaci pacientů z Psychiatrické léčebny
v Kroměříži.
Rok 2015 se vyznačoval dlouhým obdobím sucha.
Na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Zlín-

V oblasti prevence závažných havárií bylo sledováno
a kontrolováno řízení rizik a přijímání preventivních
a bezpečnostních opatření dle zákona u celkem 18
organizací. V průběhu roku došlo ke změně zákona

o prevenci závažných havárií, a proto je většina bezpečnostní dokumentace postupně aktualizována.
V souvislosti s mimořádnou událostí ve Vlachovicích
byla zahájena správní řízení s ﬁrmami v areálu Vojenského technického ústavu s.p. ve Vlachovicích. Tato
správní řízení stále pokračují.
V oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
byl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje aktualizován Plán nezbytných dodávek Zlínského kraje (společně s plány ve všech obcích
s rozšířenou působností) s důrazem na jeho zkvalitnění a zejména na určení nových dodavatelů nezbytných
dodávek a ověření údajů u již stanovených dodavatelů. Vyžadování nezbytných dodávek pro řešení krizových situací pomocí informačního systému KRIZKOM
je uživatelsky zvládnuto ve všech obcích s rozšířenou
21
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Za krizové řízení odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

Cvičný požární poplach v budově krajského úřadu

Nové zásahové vozidlo policie

Krizové pracoviště Zlínského kraje

působností. Zabezpečení rutinního provozu je prováděno pomocí cvičení se simulovanými krizovými situacemi. Dále byla dokončena aktualizace regulačních
opatření v souladu s novelizovanou metodikou a byla
zpracována nová dokumentace „řešení stavů ropné
nouze“.

čet válečných hrobů se zvýšil, protože některé obce
budují nová pietní místa v souvislosti s probíhajícími
výročími 1. světové války. Za péči o válečné hroby udělilo Ministerstvo obrany plaketu „Péče o válečné hroby“ obcím Ludkovice a Veselá, které na vlastní náklady provedly kompletní rekonstrukci válečných hrobů
ve svých obcích. Centrální evidence válečných hrobů
je veřejně přístupná na internetu a umožňuje zachovat
i pro další generace vzpomínky na oběti všech válečných konﬂiktů.

oděvů pro stanice Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín
a Otrokovice a částkou 100 tisíc Kč na technické a organizační zabezpečení cvičení složek Integrovaného
záchranného systému většího rozsahu. Na účet Horské služby České republiky bylo převedeno 200 tisíc
Kč na nákup speciálního záchranářského materiálu
pro celoroční činnost stanic Horské služby Pustevny,
Kohútka a Soláň.

Dílčí plán obrany Zlínského kraje byl aktualizován zejména v oblasti úkolů Operační přípravy státního území, kde byly realizovány požadavky NATO na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru,
a sice přepracováním nebo aktualizací katalogových
listů „Národního systému reakce na krize“ na podmínky řešení krizových situací aliance.
Kraj se nadále věnoval péči o válečné hroby a pietní
místa, kterých se na jeho území nachází 1 303. Po22

Formou dotací Zlínský kraj ze svého rozpočtu podpořil
vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
částkou 7,4 milionu Kč a činnost Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska částkou 2 miliony Kč. Hasičskému
záchrannému sboru Zlínského kraje přispěl částkou
1 milion Kč na nákup praček a sušičů pracovních

Již v roce 2014 byl uveden do reálného provozu Integrovaný projekt Informační, vyrozumívací a varovací
systém Zlínského kraje (IVVS). V roce 2015 byl projekt doplněn meteoradarem Zlínského kraje. Výstupy
z meteoradaru v profesionální verzi jsou k dispozici
všem obcím s rozšířenou působností, veřejná zjednodušená verze je volně přístupná veřejnosti na webových stránkách Zlínského kraje.

V roce 2015 nepostihla Zlínský kraj žádná závažná mimořádná událost z těch běžně předvídatelných, přesto jsme
byli postaveni před celou řadu nových skutečností, kterými jsme se v rámci krizového řízení museli zabývat.
Především to byly důsledky výbuchů, k nimž došlo na podzim roku 2014 v bývalých muničních skladech ve Vlachovicích-Vrběticích. V souvislosti se zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, jsme
v průběhu celého roku pokračovali v koordinaci záchranných a likvidačních prací v tomto území, což s sebou
neslo spoustu problémů a složitých právních jednání vzhledem k tomu, že k události tohoto typu došlo v rámci
České republiky zcela poprvé.
Nemuseli jsme se sice potýkat s povodněmi, zato nás však velmi citelně potrápilo dlouhé období sucha, kvůli
kterému jsem byl nucen v srpnu vyhlásit období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související omezení
týkající se rizik vzniku požárů.
K novým trendům zaměstnávajícím krizové řízení patřil nárůst telefonických výhrůžek bombovými útoky. V těchto případech je povinností orgánů samosprávy spolupracovat s velitelem zásahu, zejména pokud jde o evakuaci
osob z ohrožených objektů.
K maximální ostražitosti vůči těmto projevům přispěl i šok z masové vraždy, k níž došlo 24. února 2015 v Uherském Brodě, při které psychicky nemocný muž v restauraci zastřelil 8 nevinných lidí a nakonec sám sebe.
Celkové napětí v Evropě, kde reálně přibývalo teroristických útoků, a sílila migrační krize, se sice Zlínského kraje
významně zatím nedotklo, ale museli jsme se těmito skutečnostmi zabývat v rámci Bezpečnostní rady Zlínského
kraje.
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Podnikatelské inovační centrum ve Zlíně
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Co se dělo v roce 2015

Strategický rozvoj zahrnuje širokou škálu aktivit,
které podporují rozvoj kraje jako celku. Společným cílem těchto aktivit je kromě růstu celkové
úrovně sociálně-ekonomického rozvoje kraje též
vyvážený rozvoj jednotlivých oblastí kraje, který
povede ke snižování ekonomických a sociálních
rozdílů mezi těmito oblastmi a trvalému zlepšování kvality života obyvatel Zlínského kraje.

V průběhu roku 2015 bylo zpracováno a schváleno několik strategických a koncepčních dokumentů týkajících se rozvoje kraje. Jedním z nich byla Radou Zlínského kraje schválená Koncepce podpory zaměstnanosti
ve Zlínském kraji 2015–2019, která identiﬁkuje vhodné
nástroje Zlínského kraje a dalších partnerů přispívající
k řešení efektivního fungování trhu práce v podmínkách
Zlínského kraje. Snahou této Koncepce je také optimalizovat a propojit celou řadu již „izolovaných“ aktivit
různých subjektů a rozvíjet širší partnerství, například
formou tzv. Paktu zaměstnanosti, do jehož přípravy se
Zlínský kraj významně zapojil. V souvislosti s těmito aktivitami byla v prvním čtvrtletí roku 2015 dopracována
a prezentována Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu let 2015–2020. Dále proběhla aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje
do roku 2020, pro zajištění jednoznačné vazby tohoto
dokumentu na Národní strategii inteligentní specializace a její krajské přílohy.

rozvojových projektů a byly identiﬁkovány první bariéry
v čerpání, které se staly podkladem pro vyjednávání s řídicími orgány o nastavení podmínek podpory. Zároveň
se rozběhla příprava dílčího strategického dokumentu
„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání“ a byla koordinována příprava místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v území obcí s rozšířenou působností.

V rámci aktivit Regionální stálé konference a jejího sekretariátu byla v první polovině roku 2015 dokončena
příprava na programové období 2014–2020. Byl zpracován Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 pro území Zlínského
kraje, který řeší potřeby a požadavky území na využití
prostředků z evropských i národních dotačních titulů
a je podkladem pro nastavení budoucích výzev. V druhé
polovině roku 2015 byly aktivity Regionální stálé konference zaměřeny na naplňování Regionálního akčního plánu. Po otevření prvních výzev bylo realizováno
šetření absorpční kapacity, vyhledávání strategických

V oblasti podpory inovací byla v květnu 2015 ukončena realizace projektu „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III. etapa“, zaměřeného na podnikatele, kteří mají zájem navázat spolupráci s vybranými
vědeckovýzkumnými organizacemi. Při rekapitulaci
všech 3 etap poskytování inovačních voucherů s podporou Regionálního operačního programu Střední
Morava bylo v období let 2012–2015 podnikatelským
subjektům proplaceno 114 voucherů v celkovém objemu veřejných prostředků 16,3 milionu Kč. K nim
podnikatelé přidali svůj podíl ve výši 5,4 milionu. Díky
inovačním voucherům byly tedy zrealizovány nové
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Pro obce byly v roce 2015 realizovány aktivity metodiků odboru strategického rozvoje kraje, napomáhající
při přípravě a tvorbě rozvojových dokumentů. Metodici se podíleli na zpracování 4 rozvojových dokumentů
měst a obcí Zlínského kraje. Dále uspořádali také seminář v oblasti tvorby strategických dokumentů pro starosty Místní akční skupiny Jižní Haná, účastnili se seminářů a školení pořádaných Ministerstvem pro místní
rozvoj, kde byly obce a města seznamovány s nástroji
strategického plánování a řízení. V rámci činnosti metodiků byly poskytovány konzultace týkající se webové
aplikace www.obcepro.cz.

Cena pro Zlínský kraj za projekt v rámci Egovernmentu

Ocenění v soutěži Můj první milion

Vyhlášení Podnikatele roku Zlínského kraje

spolupráce podnikatelů a vysokých škol v celkovém
objemu 21,7 milionu Kč. Největší podíl z této částky
získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (15,3 milionu
Kč), dále Vysoké učení technické v Brně (4,5 milionu
Kč), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (1 milion Kč), Univerzita Palackého v Olomouci (0,6
milionu Kč) a Mendelova univerzita v Brně (0,4 milionu
Kč).

(www.inovacnipodnikani.cz) a vydávání „inovačního
bulletinu“ ve spolupráci s magazínem „Firemní partner“ za účelem informovanosti o aktivitách podporujících podnikatelské a inovační prostředí kraje;
• vyhledávání partnerství, aktualizace a distribuce marketingového nástroje na podporu konkurenceschopnosti ﬁrem Zlínského kraje – „Katalogu ﬁrem Zlínského kraje“ (www.katalogﬁremzk.cz), v němž bylo
ke konci roku 2015 zaregistrováno celkem 343 podnikatelských subjektů ve 21 odvětvích, přičemž v průběhu roku 2015 se nově zaregistrovalo 34 ﬁrem;
• budování odborné poradenské kapacity pro odborné
poradenství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), podpory podnikání, spolupráce ﬁrem a zvýšení
netechnických kompetencí ﬁrem v oblasti inovací.
Konkrétně se jednalo o konzultace ﬁrmám směřujícím ke spolupráci s výzkumnými či vzdělávacími

institucemi, k předkládání dotačních žádostí na inovační projekty a zajištění 2 seminářů zaměřených
na ﬁnancování a dotační možnosti v oblasti VaVaI;
• služby podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku spočívající v nabídce prostor pro
podnikání, poradenství pro podniky a hodnocení rozvoje podniků, budování komunity začínajících podnikatelů v rámci klubu Start-up 23 a činnostech tzv. „akceleračního programu“ - tj. poskytování workshopů
a individuálních konzultací na podporu dopracování
podnikatelských plánů soutěžících v rámci 8. ročníku
soutěže „Můj první milion“. Celkem bylo v Podnikatelském inovačním centru TIC k 31. 12. 2015 zasídleno
24 subjektů, přičemž dalších 28 klientů využilo v roce
2015 služeb virtuálního inkubátoru a 8 klientů služeb
co-workingového centra TIC.

Zlínský kraj podporuje rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí mj. prostřednictvím ﬁnancování projektů
Technologického inovačního centra, s.r.o. (dále jen
TIC), naplňujících dvouletý Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2015–2016. V roce 2015
vynaložil Zlínský kraj 2,5 milionu Kč na zajištění a rozvoj
následujících činností pro inovující podnikatele:
• provoz a aktualizace tzv. „Inovačního portálu ZK“
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V oblasti podpory exportních aktivit a obecně zahraniční hospodářské spolupráce pokračoval Zlínský kraj
ve ﬁnanční podpoře činnosti Kontaktního centra pro
východní trhy. V rámci Kontaktního centra pro východní trhy jsou ustaveny 2 výkonné jednotky – první pro
teritorium Ruska, Ukrajiny a dalších zemí Společenství
nezávislých států (činnost je zajišťována Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje), druhá pro teritorium Číny (činnost zajišťuje společnost Mersinis, spol.
s r.o. Zlín). Činnost každé výkonné jednotky byla podpořena neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500 tisíc Kč. Tyto výkonné jednotky zajišťovaly pro podnikatelské subjekty ze Zlínského
kraje podporu při navazování hospodářských kontaktů ve vymezených teritoriích, a to především formou
poskytování informační a poradenské činnosti, organizací seminářů a informačních setkání i obchodních
a podnikatelských misí.
Přípravu a následnou správu Strategické průmyslové zóny Holešov má na starosti krajem vlastněná
společnost Industry Servis ZK a. s. Tato společnost
se i v roce 2015 věnovala mimo jiné mnoha marketingovým aktivitám, kdy mezi nejvýznamnější patřily
různé konference či mise u zahraničních partnerů,
například v Číně, Koreji či Kazachstánu. Právě mise
v Kazachstánu přinesla zájem průmyslové zóny v Astaně o vzájemnou výměnu zkušeností při získávání
investorů do Strategické průmyslové zóny Holešov.
V průběhu roku se Strategická průmyslová zóna představila také zahraničním zástupcům z Koreje, Izraele,
Rakouska, Německa, Číny, Tchaj-wanu, Indie, Japonska, Arménie, Kazachstánu, Itálie či Ruska. O zónu
28

projevili zájem také představitelé strojírenských ﬁrem
z ruské Jaroslavské oblasti. Pro ně je holešovská zóna
zajímavá jako odrazový můstek na evropský trh. Další
důležitou událostí byla návštěva prezidenta Hospodářské komory v areálu Strategické průmyslové zóny,
který se s areálem seznámil a ocenil jeho potenciál.
Na tuto návštěvu později navázala prezentace průmyslové zóny na Česko-čínském obchodním fóru,
kdy byla představena téměř stovce čínských ﬁrem
jako areál s velkým investičním potenciálem. V roce
2015 došlo k bezúplatnému převodu jednoho z pozemků Hasičskému záchrannému sboru Zlínského
kraje, jejichž stanice by měla vzniknout v severním
okraji průmyslové zóny.

kační tepny. Kraj poskytoval bezplatnou poradenskou
podporu zástupcům veřejného sektoru, vlastníkům
brownﬁelds a dalším zainteresovaným subjektům, stejně jako zájemcům o problematiku brownﬁelds. Kromě
toho distribuoval propagační materiály představující
brownﬁelds ve Zlínském kraji a spravoval také jejich databázi na http://gis.kr-zlinsky.cz, v sekci On-line mapy.
Současně kraj nadále rozvíjel spolupráci s Agenturou
pro podporu podnikání a investic CzechInvest v kontextu uzavřené Smlouvy o spolupráci při rozvoji národní databáze brownﬁeldů, spočívající zejména v evidenci brownﬁeldů ve Zlínském kraji do Národní databáze
brownﬁeldů a podílel se na aktualizaci Národní strategie regenerace brownﬁeldů 2015–2020.

V rámci Technologického Parku Progress, vybudovaného společností Industry Servis ZK, se v průběhu roku
2015 úspěšně pokračovalo s obsazováním prostor. Tento projekt doplňuje nabídku průmyslové zóny směrem
k menším a středním investorům. Aktuálně v něm působí tito nájemci: Kart Holding a. s., AirPohoda s. r. o.,
RecuSmart s. r. o., Silnice Group a. s., Surface s. r. o.,
Woodexpert s. r. o., Organic Harmony s. r. o., Madenys
s. r. o., Atalian CZ s. r. o., CNC Progress Technology s. r. o.,
Principia Solutions s. r. o. a Forcorp Group.

Ve vazbě na novelu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů probíhala v roce 2015 aktualizace dotačního systému Zlínského kraje spočívající
ve sladění poskytování dotací a návratné ﬁnanční výpomoci v souladu s dikcí zákona, stejně jako v uniﬁkaci a transparentnosti pravidel jejich poskytování z rozpočtu Zlínského kraje.

Kraj pokračoval v podpoře problematiky regenerace
brownﬁelds, tj. nevyužívaných ploch a objektů sloužících dříve pro průmyslové, zemědělské či vojenské
účely, které ztratily původní funkci a zatěžují své okolí, zároveň však mají potenciál stát se po revitalizaci
atraktivní lokalitou vzhledem ke své poloze v blízkosti
městských center či díky napojení na hlavní komuni-

Informační, vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje (IVVS)
Instalací a připojením meteorologického radiolokátoru
do sytému IVVS byl projekt v roce 2015 ukončen. Toto
meteorologické zařízení umožňuje sledovat oblačnost nad územím Zlínského kraje, vizualizovat množství srážek a dokáže krátkodobě predikovat pohyb

Další významné projekty realizované odborem strategického rozvoje kraje v roce 2015

oblačnosti a srážek, což umožňuje pracovníkům krizových štábů lépe rozhodovat v případě ohrožení.
Dále také slouží k získávání informací o nebezpečných
meteorologických jevech, detekovaných v okruhu až
160 km a předpovídá náhlé bleskové povodně, vydatné
lokální srážky apod. Výstupy z meteorologického radaru byly zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách
Zlínského kraje (http://meteoradar.kr-zlinsky.cz).Meteoradar byl umístěn na střeše Technologického parku
Progress v průmyslové zóně Holešov.
Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy Zlínského kraje (KORIS)
V roce 2015 byla úspěšně dokončena realizace projektu KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné dopravy Zlínského kraje. V lednu 2015
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku zastávkových elektronických infopanelů. Vítězný uchazeč pak
v srpnu dodal 26 kusů infopanelů pro 17 nejdůležitějších přestupních bodů v kraji (na některých velkých zastávkách a terminálech jsou umístěny 2 panely). Infopanely byly poté na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Zlínského kraje darovány vlastníkům zastávek.
V roce 2015 se začalo s přípravou projektů ﬁnancovaných z evropských dotačních titulů v rámci nového
programovacího období 2014–2020:
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP)
KAP pro území Zlínského kraje stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky.
Prioritně bude zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které

se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací.
Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat. Z pohledu školské
soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory
podnikavosti. KAP má přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání jako nástroj pro zlepšení řízení škol,
hodnocení kvality a plánování strategických kroků
i jako prostředek pro podporu inkluze ve vzdělávání.
Předpokládaný rozpočet projektu je 20,6 milionu Kč,
realizován bude od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021.
Smart akcelerátor Zlínského kraje
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje inovačního
prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 strategie) a její
krajskou přílohou za Zlínský kraj. Jde o přípravu strategických projektů a realizaci dalších aktivit k naplnění
priorit a jejich strategických cílů deﬁnovaných v krajské
příloze RIS3 strategie. Jedná se o cíle zajištění kvaliﬁkovaných pracovníků pro potřeby VaVaI (výzkumu,
vývoje a inovací), zvýšení počtu inovací ve ﬁrmách
a zvýšení počtu osob zahajujících vlastní podnikání.
Dále budou v rámci realizace projektu také zpřesňovány a podporovány domény specializace Zlínského
kraje deﬁnované v krajské příloze RIS3 strategie (Inovativní aplikace polymerů, Inovace v konstrukčních činnostech, Inteligentní a úsporné elektronické systémy).
Předpokládaný rozpočet projektu je 26,9 milionu Kč,
realizován bude od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019.

Meteoradar Zlínského kraje

Regionální stálá konference ve Zlínském kraji, zajištění činnosti 2016–2017
Pro zajištění chodu Regionální stálé konference Zlínského kraje (RSK ZK) a jejího sekretariátu byla v říjnu
2015 vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc. Zlínský
kraj v rámci této výzvy zahájil přípravu projektu „Regionální stálá konference ve Zlínském kraji, zajištění
činnosti 2016–2017“, jehož cílem je právě zajištění
činnosti sekretariátu RSK ZK včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK ZK a jejích pracovních
skupin, příprava odborných podkladů k jednání, zpracování studií a analýz. Předpokládaný rozpočet projektu je 3,8 milionu Kč, jeho realizace je plánována
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
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Za strategický rozvoj odpovídá

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EU
Stejně jako v předchozích letech se Zlínský kraj snažil
pro svůj rozvoj maximálně využít dotace z fondů EU.
Rok 2015 byl posledním rokem pro realizaci projektů
z programového období 2007–2013. V roce 2015 byla
dokončena realizace celkem 32 evropských projektů
s celkovými náklady 1,05 miliardy Kč. Na realizaci těchto
projektů získal Zlínský kraj dotace ve výši 828,6 milionu
Kč. Největší objem dotací byl čerpán na realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu
Střední Morava, Integrovaného operačního programu
a Operačního programu Životní prostředí. U neinvestičních projektů byly využity dotace především z operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Mezi nejvýznamnější projekty, které Zlínský kraj realizoval
s využitím dotace EU a byly dokončené v roce 2015, patří:
Dotace z ROP Střední Morava
„Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ (celkové náklady
86,7 milionu Kč, dotace 50 milionů Kč)
„Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí“ (celkové náklady 96,8 milionu Kč, dotace 50 milionů Kč)
„Domov pro seniory Luhačovice“ (celkové náklady
56,2 milionu Kč, dotace 46,2 milionu Kč)
„Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“ (celkové náklady 43,9 milionu Kč, dotace 36,6 milionu Kč)
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov“ (celkové náklady 16,7 milionu Kč, dotace 13,2 milionu Kč)
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice-Slížany“ (celkové náklady
10,7 milionu Kč, dotace 7,6 milionu Kč)
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Dotace z Integrovaného operačního programu
„Technologické vybavení Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p.o.“ (celkové náklady 60,5 milionu Kč, dotace 51,2 milionu Kč)
„Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.“ (celkové náklady 29,6 milionu Kč, dotace 24,8 milionu Kč)
„Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji I a II“ (celkové náklady 127,8 milionu Kč, dotace 103,6 milionu Kč)
„Transformace pobytových sociálních služeb“ (5 projektů, celkové náklady 94,1 milionu Kč, dotace 82,4
milionu Kč)
Dotace z Operačního programu Životní prostředí
„Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“ (celkové náklady 42,8 milionu Kč, dotace 22,3 milionu Kč)
„Vsetínská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“ (celkové náklady 28,5 milionu Kč, dotace 8,1 milionu Kč)
„Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie
OPŽP (celkové náklady 13,8 milionu Kč, dotace 5,9 milionu Kč)
Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
„Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
a představitelů samosprávy Zlínského kraje a samospráv obcí Zlínského kraje“ (celkové náklady 5,5 milionu Kč, dotace 4,7 milionu Kč)
„Prevencí proti sociálnímu vyloučení“ (celkové náklady
97,1 milionu Kč, dotace 97,1 milionu Kč)

Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
„Centra přírodovědného a technického vzdělávání“ (celkové náklady 105,3 milionu Kč, dotace 105,3 milionu Kč)
„Nové přístupy k realizaci praktického vyučování
ve Zlínském kraji“ (celkové náklady 15 milionů Kč, dotace 15 milionů Kč)
V roce 2015 byla ukončena administrace globálních
grantů Zlínského kraje ﬁnancovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Od roku 2008 bylo v 7 globálních grantech Zlínským
krajem podpořeno a následně úspěšně zrealizováno
226 grantových projektů v celkové hodnotě 836 milionů Kč. Předmětem realizovaných projektů byla inovace
a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve školách, podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol i zkvalitnění
a rozšíření nabídky v oblasti dalšího vzdělávání.
V souvislosti s postupným vyhlašováním výzev z nového programového období 2014–2020 byla v roce
2015 zahájena příprava nových projektů. Z prostředků
evropského Fondu soudržnosti získal Zlínský kraj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
2014–2020 více než 155 milionů Kč na realizaci vlastního „Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje“ (tzv. kotlíkové dotace). V prosinci 2015
byl pak program Zlínským krajem vyhlášen a podpora na výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná
paliva bude jednotlivým domácnostem poskytována
v průběhu následujících let.

MVDr. Stanislav Mišák

V oblasti strategického rozvoje kraje je doménou posledních let kohezní politika a evropské fondy, které jsou významným zdrojem k ﬁnancování rozvojových projektů a zároveň vedou k strategickému řízení a plánování investic
s důrazem na jejich potřebnost, výsledek, ucelený přístup a partnerství.
Nejdůležitějším milníkem roku 2015 bylo nepochybně zahájení čerpání v novém programovém období 2014–2020.
Otevřením výzev jsme se dostali z fáze plánování do fáze realizace, ve které je naší prioritou efektivní a smysluplné
využití nabízených prostředků. Jedním z nástrojů k zajištění efektivity čerpání je nově ustavená platforma Regionální stálá konference, která sdružuje klíčové partnery, analyzuje problémy a potřeby území a iniciuje jejich řešení
za využití evropských i národních dotačních zdrojů. Podpora regionů z evropských fondů by měla vést k dalšímu
rozvoji v těch oblastech, které si kraj deﬁnoval jako prioritní. Ve Zlínském kraji je to konkurenceschopná ekonomika,
úspěšná společnost, efektivní infrastruktura, rozvoj venkova a atraktivní region.
Záměrně bych chtěl zdůraznit téma zaměstnanosti a problematiku trhu práce, které podmiňují růst konkurenceschopnosti Zlínského kraje a zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce je
v posledních letech jednou z nejvýznamnějších překážek rozvoje ekonomiky. Proto jsme zpracovali Koncepci podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji. Jedná se o dokument, který formuluje konkrétní kroky k vyšší a efektivnější
podpoře zaměstnanosti a sladění nabídky a poptávky na trhu práce.
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Brumov–Návojná
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Co se dělo v roce 2015

Zlínský kraj má ve svém vlastnictví cca 1 780 km
silnic II. a III. třídy, včetně 719 mostů. Majetkovým
správcem těchto silnic a mostů je krajská příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (dále
ŘSZK). Tato organizace zajišťuje průběžnou modernizaci, opravy a zimní údržbu těchto komunikací.
V rámci přenesené působnosti odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje ověřuje ﬁnanční a odbornou způsobilost dopravců, uděluje akreditace pro provozování školicích
středisek pro zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů, vydává oprávnění a osvědčení k provozování
stanic technické kontroly a vykonává řadu dalších
správních činností.
Zlínský kraj na svém území zajišťuje rovněž kontrolní vážení silničních vozidel a jízdních souprav na základě příslušných ustanovení zákona o pozemních
komunikacích. Hlavním smyslem této činnosti je
prevence přetěžování vozovek na území kraje a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Kraj také dlouhodobě podporuje formou dotací zajišťování prevence bezpečnosti silničního provozu
(BESIP), zejména v oblasti vzdělávání jeho účastníků.

Most v Záříčí v novém

Opravený úsek silnice u Šelešovic

Střílky–Lískovec

Uherský Ostroh–Hluk

Prostřední Bečva–Pustevny

Na modernizaci, opravy a zimní údržbu krajských silničních komunikací a mostů bylo v roce 2015 využito
více než 1 162 milionů Kč. Příspěvek na provoz a investice od zřizovatele, tj. Zlínského kraje, byl Ředitelství
silnic Zlínského kraje (ŘSZK) poskytnut ve výši cca 491
milionů Kč. Byly čerpány ﬁnanční prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (ROP)
ve výši cca 511 milionů Kč, ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) cca 170 milionů Kč a byla také využita návratná ﬁnanční výpomoc pro ŘSZK od zřizovatele ve výši 58,6 milionu Kč.

• Rekonstrukce silnice II/495 Uherský Ostroh–Hluk;
celkové náklady 99,8 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/487 Velké Karlovice, Beskydy,
(státní hranice); celkové náklady 96,9 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/492 Zádveřice–Horní Lhota;
celkové náklady 65,8 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice III/4837 Prostřední Bečva–Pustevny; celkové náklady 64,4 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/481 Prostřední Bečva–Hutisko; celkové náklady 22,1 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/432 Šelešovice–Olšina; celkové náklady 30,1 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/432 Střílky–Lískovec; celkové
náklady 26,5 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice III/50736 Nedašova Lhota; celkové náklady 50,7 milionu Kč
• Kašava, most 489–006; celkové náklady 28,3 milionu Kč

• Oprava silnice III/4932 Loučka–Haluzice; celkové náklady 21,7 milionu Kč
• Oprava silnice II/490 hranice kraje–Rymice; celkové
náklady 27,1 milionu Kč

bylo při této činnosti zjištěno 612 přetížených vozidel,
na mobilních vahách bylo zjištěno 33 přetížených vozidel. Tyto správní delikty byly následně řešeny ve správním řízení příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Díky evropským i státním dotacím mohly být v posledních letech investovány poměrně značné prostředky
do rekonstrukcí silnic a mostů, zejména silnic II. třídy,
tedy do vybrané silniční sítě, která spojuje větší sídla
a je také více dopravně zatížená. Aby se však stav silnic
začal výrazně zlepšovat, bylo by třeba mnohem více
prostředků také na silnice III. třídy.

V oblasti prevence BESIP byly krajem poskytnuty dotace v celkové výši 887 tisíc Kč. Poskytování těchto
dotací má již několikaletou tradici a je v souladu se
Strategií bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020, která byla schválena krajskou
radou v prosinci roku 2012. Největší část dotací v roce
2015 byla určena na zajištění provozu dopravních
hřišť ve Zlíně-Malenovicích, Rožnově pod Radhoštěm,
Vsetíně a Loukově, která provozuje státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu,
a dále také dopravních hřišť ve Valašském Meziříčí,
Otrokovicích, Kroměříži, Uherském Brodě a Uherském

Hradišti. Kromě toho Centrum služeb pro silniční dopravu dotaci využilo i na přípravu a realizaci aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží mladých cyklistů (včetně zajištění krajského ﬁnále
Dopravní soutěže mladých cyklistů Zlínského kraje).
Dále byly podpořeny aktivity na propagaci BESIP při
výukových programech zaměřených na prevenci při
poskytování první pomoci a úrazovosti mládeže i dopravní soutěže pro sluchově postižené. Byly také přiděleny dotace v celkové výši 80 tisíc Kč obcím Poličná
a Lešná na zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti.

Nejvýznamnější investice v roce 2015
• Rekonstrukce silnice III/50736: Brumov–Návojná;
celkové náklady 54 milionů Kč
• Rekonstrukce silnice II/495 a přestavba mostu, Rokytnice–Jestřabí; celkové náklady 60,3 milionu Kč
34

Co se týká kontrolního vážení silničních vozidel,
to bylo prováděno na stacionárním vážním zařízení ve Starém Hrozenkově a také na různých místech
kraje na mobilních vahách. V lokalitě Starý Hrozenkov

Ve veřejné dopravě pokračovaly v oblasti železniční
osobní dopravy aktivity směřující k optimalizaci oběhu
vozidel a minimalizaci provozních nákladů při zachování rozsahu nabídky.
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Za dopravu odpovídá
Ing. Jaroslav Kučera

V rámci přípravy železničních jízdních řádů 2015/2016
byly řešeny další úpravy pro dosažení maximálního
počtu návazností regionální dopravy na dálkové spoje.
Celkový rozsah dopravy zůstal zachován beze změn.
Ve spolupráci s Olomouckým krajem byl připraven
nový koncept taktové dopravy na trati 280 Hranice
na Moravě–Horní Lideč s přímou vazbou na Přerov
a ve špičkách na Olomouc. Dle tohoto konceptu byly
upraveny i návaznosti vlaků na přípojných tratích.
Společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského
kraje, s. r. o. řešila jako prioritní úkol přípravu dílčích
částí zadávací dokumentace výběrových řízení na veřejnou linkovou dopravu ve Zlínském kraji. Ve spolupráci s externími dodavateli byly řešeny tyto základní
okruhy:
• dopravní řešení a podklady pro kalkulaci ceny zakázky,
• ekonomický model a související výstupy do zadávací
dokumentace,
• technické a provozní zajištění systému linkové dopravy.
V rámci přípravy zadávací dokumentace byla zpracována podrobná studie pro řešení principů celokrajské integrované dopravy se zohledněním možností
uplatnění osvědčených principů již existujícího systému integrované dopravy Moravskoslezského kraje
a zkušeností dalších krajů s funkčními integrovanými
dopravními systémy (IDS). Součástí dokumentace je
posouzení základních požadavků na IDS, vliv dotčené
legislativy, analýza již podniknutých integračních kro36

Základní kámen stavby u Vizovic

ků, návrhy pro nastavení tarifního systému, deﬁnování
požadavků na odbavovací systém.
Vedle monitorování vývoje Zlínské integrované dopravy
byly řešeny další úkoly zejména v oblasti dopravní integrace a na to navazující výstupy pro informační systémy.
V roce 2015 došlo k zapojení dalších dopravců do systému sledování polohy, a tak je nyní Centrálním dispečinkem veřejné dopravy sledováno 5 linkových dopravců
a 1 železniční dopravce na celém území kraje.

Významnou investiční akcí Zlínského kraje bylo spuštění systému venkovních elektronických informačních panelů. Na 17 přestupních místech tyto panely
zobrazují odjezdy spojů včetně případného zpoždění.
Současně je zajištěno zobrazování odjezdů ze všech
zastávek ve Zlínském kraji na internetu.

Rok 2015 byl v resortu dopravy mimořádně úspěšným rokem. Nejenže navázal na velmi dobré výsledky dosažené v roce 2014, ale hlavně bylo dosaženo nejlepších výsledků v historii kraje.
Na rekonstrukci a celoplošné opravy silnic II. a III. třídy bylo v roce 2015 vynaloženo téměř 800 milionů Kč, k čemuž byl poprvé využit i příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 168 milionů Kč. Účinnou spoluprací kraje se Správou železniční dopravní cesty se, po dřívějších neúspěšných pokusech, podařilo zpracovat
a schválit Studii proveditelnosti stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice–Zlín–Vizovice“, která otevřela
deﬁnitivně cestu k realizaci této důležité stavby, zahrnující i novou výpravní budovu ve Zlíně.
V oblasti veřejné hromadné dopravy byl úspěšně dokončen projekt „Komplexní odbavovací, řídicí a informační
systém“. V rámci otevření trhu pro autobusové dopravce v našem kraji byla zpracována zadávací dokumentace
pro vyhlášení veřejné soutěže linkových dopravců, se zahájením provozování v roce 2018.
Pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu (BESIP) byly učiněny 2 důležité kroky. Předně se jedná o vytvoření
personálních podmínek pro realizaci systémových opatření a zlepšení spolupráce s městy a dotčenými institucemi. Druhým opatřením bylo výrazné zvýšení ﬁnančních prostředků na vyhlašované dotační tituly pro města
a obce, směrované zejména do zvýšení bezpečnosti chodců.
Pro další rozvoj dopravní infrastruktury v našem kraji je dobrou zprávou, že se nám podařilo prosadit zvýšení
alokace evropských prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to o téměř 500
milionů Kč na konečných 1,45 miliardy Kč.
Dosažené výsledky jsou podloženy týmovou prací Ředitelství silnic Zlínského kraje, Koordinátora veřejné dopravy
a odboru dopravy a silničního hospodářství, což z pozice radního pro dopravu hodnotím pozitivně.
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Sanitní vozy pro krajské záchranáře
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ZDRAVOTNICTVÍ
Krajská samospráva staví péči o zdraví občanů
na přední místa svého zájmu. Ve Zlínském kraji si
může veřejnost volit z široké palety zdravotnických
zařízení od ambulancí praktických lékařů i specialistů, nemocnic a lékáren, až po léčebné ústavy
a lázeňská zařízení.
Zlínský kraj je zakladatelem a jediným akcionářem
4 nemocnic ve významných krajských centrech:
Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice a.s., Kroměřížské nemocnice a.s. a Vsetínské nemocnice a.s., které vytvářejí
páteř ambulantní a lůžkové zdravotní péče v regionu. Odbornou pomoc lidem v přímém ohrožení
života nebo se závažným poškozením zdraví zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, krajská příspěvková organizace. V době mimo
ordinační hodiny praktických a zubních lékařů mohou občané využít lékařskou pohotovostní službu.
V komplexní nabídce služeb v oblasti zdravotnictví
nechybí ani provoz protialkoholní záchytné stanice v areálu Kroměřížské nemocnice. Atraktivnost
Zlínského kraje pro mladé lékaře-praktiky, kteří
zamýšlejí provozovat ambulance pro dospělé i děti
a dorost v kraji, se Zlínský kraj snaží podpořit příspěvkem po dobu jejich specializačního vzdělávání.
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Nový dispečnik Zdravotnické záchranné služby

Nově otevřená lékárna ve Vsetínské nemocnici

Předání vozidla Dětskému centru Zlín-Burešov

Výjezdové stanoviště záchranářů v Morkovicích-Slížanech

Ocenění zdravotníků Zlínského kraje

V krajských nemocnicích v roce 2015 pracovalo 4 746
zaměstnanců. Zdravotníci ošetřili 1 162 521 pacientů
v ambulancích a 97 697 pacientů na lůžkových odděleních. Celkem 352 zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje zajistilo bezodkladnou
péči 51 018 pacientům při 59 343 výjezdech ze svých
14 výjezdových základen. K tomu bylo využito 61 sanitních a doprovodných vozidel.

biologickou léčbu těžké chronické kopřivky. Aktuálně
nemocnice usiluje získat statut Centra specializované
traumatologické péče. Za podpory evropských fondů
a Zlínského kraje byly v rámci projektu „Modernizace
a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III“ pořízeny 3 nejmodernější zdravotnické přístroje (PET/CT, lineární urychlovač a magnetická rezonance) za více než 145 milionů Kč. V roce
2015 bylo také dokončeno rozsáhlé zateplení chirurgického monobloku, které zlepší tepelnou pohodu pacientů a přinese snížení spotřeby energií. Pro veřejnost
byla zprovozněna nová lékárna a v areálu nemocnice
vybudováno nových 47 parkovacích míst.

rovněž zahájila přípravy k výstavbě druhé etapy centrálního objektu – interního pavilonu a přístavbu stacionáře
a ambulance hematologie. Významný posun v úrovni
přístrojového vybavení znamenalo pořízení zdravotnické techniky za 20 milionů Kč a nového modelu přístroje
SPECT/CT, který budou moci pacienti využívat od jara
roku 2016 na oddělení nukleární medicíny. Zvýšení
komfortu pacientům přineslo nejen 230 nových elektricky polohovatelných lůžek pro interní obory a 4 nové
sanitní vozy, ale i možnost on-line objednávání do vybraných ambulancí. Nemocnice začala pacientům nabízet nadstandardní stravu. Zájemcům z řad veřejnosti
je nově určena nutriční poradna. Nutriční terapeutky
spolu s psycholožkou a dalšími odborníky z řad lékařů
uspořádaly tematické přednášky pro střední školy, veřejnost zaujala přednáška výživového specialisty Petra
Havlíčka. Pokračovalo se v tradici odborných lékařských

konferencí, beneﬁčních akcí a koncertů. Celoroční projekt Rok výživy přinesl nemocnici sponzorské příspěvky
v hodnotě téměř 2 milionů Kč.

záchytné stanice mimo zdravotnické obory do zrekonstruované části budovy H i další investice zaměřené na modernizaci tepelného hospodářství, tentokrát
v nejvýznamnějších pavilonech A a B. Rozběhly se také
přípravné práce na odstranění nepoužívané mazutové
kotelny, která představuje nejen nebezpečný, ale i esteticky rušivý prvek v nemocničním areálu. Na jejím
místě bude vybudováno nové odstavné parkoviště.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. obhájila certiﬁkát při
auditu ISO 9001:2009. Úspěšně proběhly také reakreditace Perinatologického centra a Komplexního onkologického centra. Neurologické oddělení obhájilo statut
Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem.
Nemocnice se umístila na předních místech v šetření
společnosti HealthCare Institute „Bezpečnost a spokojenost pacientů“. Svou činnost zahájilo Centrum pro

Rok 2015 byl pro Uherskohradišťskou nemocnici a.s.
především ve znamení „zaběhnutí“ provozu v novém
centrálním objektu chirurgických oborů. Nemocnice

Kroměřížská nemocnice a.s. již podruhé zvítězila
v anketě pořádané společností HealthCare Institute
v kategorii spokojenosti zaměstnanců v rámci Zlínského kraje. Oddělení gynekologie a porodnictví opakovaně získalo akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů.
Pro větší pohodlí klientek otevřela nemocnice nový
porodní pokoj, který má svou atmosférou navozovat
domácí prostředí. Novinkou, kterou ocenili pacienti
i návštěvníci, bylo vybudování bezplatné wi-ﬁ sítě dostupné ve všech hlavních budovách, a spuštění nových, přehlednějších webových stránek nemocnice,
propojených se sociálními sítěmi. Příjemnější prostředí
i efektivnější provoz přineslo přemístění protialkoholní

Vsetínská nemocnice a.s. s úspěchem absolvovala dozorovaný audit systému kvality ISO 9001, kterým prošla
celá nemocnice, i audit NASKL A na oddělení klinické
biochemie, lékařské mikrobiologie a na hematatologicko-transfuzním oddělení. Nemocnice pořídila 3 nejmodernější ultrazvukové přístroje za téměř 4 miliony Kč.
Radiodiagnostické oddělení se stalo prvním takovýmto oddělením v České republice, které má možnost
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Za zdravotnictví odpovídá
MUDr. Lubomír Nečas

pracovat s moderním ultrazvukem Philips Affinity 70G.
Pacientům LDN přinesl významné zlepšení nákup 85
moderních, elektricky polohovatelných lůžek a multifunkčních stolků za více než 3 miliony Kč. Maminky
ocenily dokončení rodinného porodního pokoje s relaxační zónou. Pokračovala příkladná spolupráce nemocnice s veřejností pořádáním nejrůznějších osvětových i beneﬁčních akcí (koncerty ZUŠ, Rodinný běh,
Den s nemocnicí, projekt Vánoční pokoj). Nemocnice
se tak může pochlubit nejen významnou sponzorskou
podporou, ale i dobrovolnickou pomocí. Otevření nové
lékárny, zateplení budov ředitelství a LDN (za přispění evropských fondů), rekonstrukce hlavního vstupu
do nemocnice i nové řešení dopravy a parkování v nemocničním areálu zvýšily komfort pro pacienty i návštěvníky nemocnice.
Nejvýznamnější událostí pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p.o. bylo v roce 2015 dokončení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem
tísňového volání zdravotnického operačního střediska.
Projekt přinesl významný technologický a organizační
posun, mohlo tak dojít k přechodu z jednostupňového
na dvojstupňový systém řízení tísňových výzev. Krajská
záchranná služba i v roce 2015 zajišťovala součinnost
jako složka Integrovaného záchranného systému při
likvidaci následků výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích. Otevřeny byly nové výjezdové základny
v Rožnově pod Radhoštěm a Morkovicích-Slížanech.
Pro zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče bylo
nově pořízeno 18 sanitních vozidel typu mobilní jednotky intenzivní péče, 4 deﬁbrilátory a 2 dýchací přístroje.
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Janského plakety pro dobrovolné dárce krve

Pro občany bylo na území kraje k dispozici 9 pracovišť
Lékařské pohotovostní služby pro dospělé a 5 pracovišť pro děti a dorost. Stomatologická pohotovost byla
zajištěna na 4 místech v kraji.
Nejvýznamnější investice v roce 2015
• Nové zdravotnické přístroje (PET/CT, lineární urychlovač a magnetická rezonance) včetně souvisejících
přístaveb budov v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.; celkové náklady 216 milionů Kč
• Přístavba provozu mikrobiologie ke stávající budově
OKB v Uherskohradišťské nemocnici a.s.; celkové náklady 24 milionů Kč

• Nové pracoviště protialkoholní záchytné stanice
v Kroměřížské nemocnici a.s.; celkové náklady 9 milionů Kč
• Zateplení budovy ředitelství a LDN ve Vsetínské nemocnici a.s.; celkové náklady 14 milionů Kč
• Pořízení 18 sanitních vozidel včetně služeb eHealth
pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p.o. a mobilního technologického vybavení výjezdových posádek; celkové náklady 61 milionů Kč

Občanům Zlínského kraje se každým rokem zlepšuje kvalita poskytované lékařské péče. V roce 2015 se nám
podařilo dovybavit nemocnice drahou přístrojovou technikou z evropských dotací za přispění ﬁnancí z rozpočtu
kraje. V rámci modernizace Komplexního onkologického centra v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně byl pořízen speciální hybridní přístroj PET/CT. Občané Zlínského kraje již nemusejí dojíždět na toto speciální vyšetření
do Brna či Olomouce.
Velký dluh vůči některým občanům Zlínského kraje měla Zdravotnická záchranná služba. Ne všude byla zajištěna
komfortní dojezdová doba záchranky k pacientovi. Proto dobudování a dovybavení výjezdových stanovišť se stalo prioritou. Dnes je vybudována nová výjezdová základna v Rožnově pod Radhoštěm a Morkovicích-Slížanech.
V roce 2016 bude otevřena v Buchlovicích a Suché Lozi. Tím bude krajská síť zdravotnické záchranné služby
dobudována a občané si mohou být jisti, že k nim pomoc dorazí vždy včas.
I přes celorepublikový nedostatek zdravotnických pracovníků se nám v roce 2015 podařilo v našich nemocnicích
udržet příznivou personální politiku. Aby tomu bylo tak i nadále, byly zahájeny kroky pro zavedení stipendijních
programů jak pro lékaře, tak pro střední zdravotnický personál.
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ŠKOLSTVÍ,
M LÁ D E Ž
A SPORT

Ocenění pedagogů v Uherském Brodě
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ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT
Kraj prostřednictvím svých školských organizací zajišťuje celou řadu služeb – střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání,
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, školskou poradenskou činnost, výkon
ústavní výchovy a služby v ubytovacích zařízeních
a v zařízeních školního stravování.
Školství ve Zlínském kraji spoluvytvářejí desítky
dalších zřizovatelů, zejména města a obce. Ty jsou
zřizovateli většiny mateřských škol a základních
škol, při nichž zároveň fungují školní družiny, školní kluby a školní jídelny. Obce zřizují také střediska
volného času. Další školy a školská zařízení jsou
zřizována soukromými osobami, církvemi nebo
ústředními orgány (ministerstvy). Celkem v kraji
funguje kolem 600 školských subjektů.
Kraj jako územní správní celek nemá vůči ostatním
zřizovatelům nadřízené postavení. Má pouze možnost částečně koncepčně ovlivňovat vývoj vzdělávání na svém území. V rámci přenesené působnosti
má kraj kompetence k rozdělování ﬁnančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu i pro
organizace ostatních zřizovatelů, dále některé
kompetence v rozhodování o změnách v rejstříku
škol a školských zařízení nebo v rozhodování v odvolacích řízeních.
Další z činností, které kraj vykonává, je podpora tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit mládeže.
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Soutěž mladých kuchařů v Kroměříži

Kraj již devátým rokem pokračoval v systémové podpoře
vybraných řemeslných oborů zejména z oblasti stavebnictví a strojírenství. Při splnění stanovených podmínek
je žákům středních škol během jejich profesní přípravy
v některém ze 14 učebních oborů poskytována ﬁnanční
podpora z rozpočtu kraje. V roce 2015 bylo podpořeno
1 428 učňů, a to celkovou částkou 4,360 milionu Kč.
Úspěšně byl dokončen projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku

žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.
Díky němu byla v kraji vytvořena regionální centra
přírodovědného a technického vzdělávání s moderním vybavením na celkem 16 středních školách. Pro
výuku a volnočasové aktivity budou využívána nejen
žáky těchto středních škol, ale také žáky partnerských
základních škol, kterých bylo do projektu zapojeno
celkem 71. Celková ﬁnanční alokace projektu činila
112 milionů Kč.

Odjezd výpravy Zlínského kraje na olympiádu dětí a mládeže

SOŠ J. Sousedíka Vsetín – nové pracoviště odborného výcviku

Nová přístavba Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
Valašské Meziříčí

Na praktickou přípravu středoškoláků převážně v oblasti služeb se zaměřil projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, který
byl v roce 2015 rovněž úspěšně dokončen. Do tohoto
projektu v hodnotě 16,4 milionu Kč se zapojilo celkem
6 krajských středních škol.

a žáků středních odborných škol do systému poradenství ve Zlínském kraji. Zástupci Zlínského kraje absolvovali v září 2015 závěrečnou konferenci projektu
v irském Galway.

chovy, akademické obce a také neziskové a občanské
sféry. Projekt byl shledán jako nejkvalitnější.

Zahájena byla realizace mezinárodního projektu Erasmus + The STEM Enagagement Europe zaměřeného na zvyšování kvality i atraktivity výuky technických
a přírodovědných oborů a matematiky. Úvodní projektový mítink se v listopadu 2015 uskutečnil ve Zlíně.
Do závěrečné fáze dospěl mezinárodní projekt Leonardo da Vinci – Transfer inovací „Safe Arrival. Jeho
hlavním tématem bylo zavedení nástroje odhalujícího
riziko předčasného opuštění školní docházky u žákyň

Přínosem v oblasti vzdělávání a předávání zahraničních zkušeností byla realizace mezinárodního projektu partnerství Comenius Regio Positive Integration
of Roma Communities in our Schools zaměřeného
na výměnu informací a příkladů dobré praxe v oblasti
vzdělávání romských dětí. Zástupci Zlínského kraje se
zúčastnili závěrečné konference v Cardiffu (Velká Británie) v červnu 2015. Projektu byla následně v České
republice udělena cena Pečeť kvality. Ocenění uděluje Dům zahraniční spolupráce na základě doporučení
odborné komise složené se zástupců Domu zahraniční spolupráce, Ministerstva školství, mládeže a tělový-

Kraj navštívila irská velvyslankyně Alison Kelly (červen
2015). Hlavním tématem návštěvy byla oblast školství,
a to zejména spolupráce škol a ﬁrem z obou zemí
a přizpůsobení obsahu vzdělávacích programů potřebám zaměstnavatelů.
Všechny střední školy zřizované krajem se zapojily
do pilotního ověřování nového modelu přijímacích
zkoušek do maturitních oborů včetně oborů víceletých gymnázií, které bylo vyhlášeno Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. K celkem 40 krajským
školám se připojily rovněž církevní školy v kraji (celkem
3 školy) a třetina soukromých středních škol (5 škol).
K přijímacím zkouškám s centrálně zadávanými testy
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Za školství, mládež a sport odpovídá
Ve dnech 15. a 16. května se uskutečnil druhý ročník multižánrového festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!, do jehož realizace
bylo zapojeno všech 20 základních uměleckých škol zřizovaných krajem. Festival proběhl ve znamení koncertů,
představení a happeningů v ulicích měst, ve kterých umělecké školy sídlí. Druhý den festivalu se představil výběr
talentů ze všech krajských základních uměleckých škol
na náměstí Míru ve Zlíně – pro veřejnost byla připravena
pestrá škála kulturních zážitků od hudby, přes divadlo, tanec až po výtvarné umění a interaktivní činnosti.

Den řemesel na Středním odborném učilišti Uherský Brod

z českého jazyka a matematiky se v kraji přihlásilo celkem 4 423 uchazečů, z toho 3 647 z 9. ročníků základních škol, 81 uchazečů ze 7. ročníků a 695 z 5. ročníků
základních škol. Průměrná úspěšnost uchazečů konajících testy na střední školy v kraji byla v českém jazyce
i v matematice nad republikovým průměrem.
Úspěšní byli žáci středních škol v kraji také u maturitních zkoušek. K nim se v kraji přihlásilo 4 455 prvomaturantů. Kromě povinné společné části z českého jazyka zvolila třetina z nich (32 %) pro volitelnou společnou
část maturity matematiku, dvě třetiny (68 %) cizí jazyk,
většinou angličtinu (65 %). Maturanti středních škol
v kraji byli úspěšnější ve všech uvedených předmětech
společné části maturitní zkoušky ve srovnání s celostátním průměrem.
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Výpravou v celkovém počtu 169 účastníků byl Zlínský kraj zastoupen na Hrách VII. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky 2015, které hostil Plzeňský
kraj ve dnech 14. – 19. června. Výprava mladých sportovců reprezentovala kraj ve 14 sportovních soutěžích
(atletika, basketbal, beachvolejbal, cyklistika, fotbal, házená, jachting, nohejbal, orientační běh, plavání, sportovní aerobik, střelba, tenis a triatlon) a ve 2 doprovodných soutěžích (psaní na klávesnici a fotograﬁcká
soutěž). Získala celkem 23 medailí, z toho bylo 7 zlatých, 9 stříbrných a 7 bronzových. V celkovém pořadí
všech krajů tak obsadila 5. místo.
Uskutečnily se krajské konference k primární prevenci pro mateřské, základní i střední školy.
Probíhala podstatná část prací na přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016.

nanční prostředky v celkové výši 16,4 milionu Kč. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na činnost subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které se systémově
věnují práci s dětmi a mládeží. V roce 2015 bylo podpořeno 66 subjektů.
Z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje byla
v roce 2015 podporována organizace sportovních akcí
a jednotliví sportovci zařazení do reprezentace České republiky. Celkem bylo podpořeno 24 sportovců
celkovou sumou 493 tisíc Kč a 325 sportovních akcí
celkovou částkou 3,796 milionu Kč.
Vyhlášena a předána byla tato tradiční ocenění v oblasti školství, mládeže a sportu:
• Sportovec roku Zlínského kraje za rok 2014
• Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje
za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace
• Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin
v období od dubna 2013 do dubna 2014
• Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže Zlínského kraje
• Ocenění školních metodiků prevence
• Ocenění žáků stavebních oborů středních škol v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje

PaeDr. Petr Navrátil

Rád konstatuji, že školství ve Zlínském kraji dosahuje stabilně velmi kvalitních výsledků, v rámci České republiky
patří výsledky našich žáků k těm nejlepším, ať už v rámci pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek
nebo výsledků společných částí maturitních zkoušek. To by nebylo možné bez kvalitních pedagogů, kterým především patří poděkování za velmi dobrou úroveň školství v našem regionu.
K rozvoji kvality výchovy a vzdělávání směřuje řada aktivit. Mezi ně patří dlouhodobá a systematická podpora
žáků vybraných řemeslných oborů, zejména těch z oblasti strojírenství a stavebnictví, k nimž se nově v roce 2015
zařadili i chemici. Kraj klade důraz na úzkou spolupráci škol a ﬁrem ve vzdělávací oblasti, ale také při prezentování
možností budoucího uplatnění absolventů v reálné praxi.
Řada prospěšných aktivit byla nastartována úspěšnou projektovou činností. To se týká například projektu Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji,
který již byl sice ukončen, ale nadále bude pokračovat spolupráce partnerských středních a základních škol, a to
například sdílením odborných učeben a laboratoří nebo vzájemnými stážemi pedagogů s cílem podporovat
mladé lidi v zájmu o technické a přírodovědné vzdělávání.
V krajských školách bylo v uplynulém roce významně investováno, realizovány byly rekonstrukce, modernizace
technologického vybavení, opatření k úsporám energií, přístavby odborných učeben. S přispěním fondů EU bylo
v roce 2015 do škol investováno cca 225 milionů Kč.
Systematickou pozornost věnujeme podpoře sportu, zejména sportu mládežnického. Na tuto podporu jsme
v roce 2015 vyčlenili celkem 16,4 milionu Kč. Dále jsme spoluﬁnancovali rozvojové projekty v oblasti sportu
a z Fondu mládeže a sportu jsme podpořili desítky aktivit.

Na dotační titul Podpora mládežnického sportu byly
v roce 2015 vyčleněny z rozpočtu Zlínského kraje ﬁ49

SOCIÁLNÍ
O B LA S T

Setkání seniorů v Luhačovicích
50
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Zlínský kraj zodpovídá za strategické plánování
sítě sociálních služeb. Vytváří Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb, který vzniká za přispění zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb a je pravidelně aktualizován. Tímto plánem
je určována síť sociálních služeb, které budou
v následujícím období podporovány. Plán rovněž
vymezuje, na které z oblastí, z hlediska zjištěných
potřeb, bude zaměřen rozvoj sociálních služeb.
Zlínský kraj je rovněž zřizovatelem největšího počtu pobytových sociálních zařízení (domovů pro
osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem), podporuje
rozvoj těchto zařízení, a to nejen v oblasti investiční, ale i co se týče kvality poskytovaných služeb.
Děje se tak například prostřednictvím podpory
transformačních procesů v zařízeních, zejména
pro osoby se zdravotním postižením. Jejich cílem
je začlenění těchto osob do plnohodnotného života komunity nebo alespoň zabránění jejich sociálnímu vyloučení. Dalším úkolem Zlínského kraje,
který byl krajům svěřen s účinností od 1. 1. 2015, je
ﬁnancování sociálních služeb na svém území, a to
v rozsahu ﬁnančních prostředků, které kraj obdrží
ze státního rozpočtu.
Kraj se zabývá také problematikou národnostních
menšin, integrací cizinců a prevencí rizikových
typů chování.
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Co se dělo v roce 2015

Muzikoterapie v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Vystoupení seniorů na Barvách života

Ocenění pracovníků v sociálních službách

Seminář Senioři a jejich bezpečí

V roce 2015 byly schváleny klíčové dokumenty, které
určují směr dalšího rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji:

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými
organizacemi Zlínského kraje na období 2015–2020
Je dokumentem deﬁnujícím směr rozvoje služeb Zlínského kraje pro osoby se zdravotním postižením. Tento
dokument završil více než dvouletou práci, která ve spolupráci s 11 zařízeními Zlínského kraje a za podpory více
než 30 externích odborníků probíhala od listopadu roku
2013 v rámci projektu Zvyšování kvality života uživatelů
sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji, ﬁnancovaného z Evropského sociálního fondu. V září
2015 byla realizována závěrečná konference k projektu,
na které byli přítomni zástupci poskytovatelů sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina. Na koncepci
navazují rozvojové plány zařízení, kterými by mělo dojít
k naplnění cílů deﬁnovaných v této koncepci.

Zlínský kraj vydal odborné publikace pro poskytovatele
sociálních služeb. Jako metodickou podporu pracovníků v sociálních službách vydal odbor sociálních věcí
Metodiku procesu případové práce, Právní kuchařku
sociálního pracovníka a Manuál sociálního pracovníka.
Tyto příručky pomáhají pracovníkům v náročných situacích v rámci sociální práce.

hoto projektu byla zapojena i zařízení školská – dětské
domovy. Jedním z výstupů projektu byl v roce 2015
dokument Prevence umísťování dětí do institucionální
péče ve Zlínském kraji. Podkladem pro vznik dokumentu byly analytické výstupy projektu. Dokument vymezuje koncept opatření směřujících k předcházení umisťování dětí do pobytových zařízení a k rozvoji služeb
ve vztahu k potřebám dětí. Tato opatření se týkají oblasti
sociální, školské a zdravotní, které se tématem ohrožených dětí zabývají. Odbor sociálních věcí koordinoval
tvorbu tohoto dokumentu se zástupci resortu školství
a externími odborníky. Významné pro deﬁnování směrů
a závěrů bylo i zapojení holandského spolupracovníka,
se kterým odbor sociálních věcí, díky realizovaným mezinárodním projektům, na tématech péče o ohrožené
děti spolupracuje již od roku 2012.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016–2018
Tvorba dokumentu, který ovlivňuje směřování rozvoje
sociálních služeb v tříletém horizontu, započala v roce
2014 a v roce 2015 vrcholilo její zpracování. Do tvorby
bylo prostřednictvím pracovních skupin zapojeno více
než 140 osob, a to z řad poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí a politické reprezentace obcí a kraje.
Koordinaci a tvorbu ﬁnálního výstupu zajišťovali pracovníci odboru sociálních věcí krajského úřadu. Střednědobý plán upravuje priority rozvoje sítě sociálních služeb
ve Zlínském kraji, zároveň se jedná o klíčový dokument
pro ﬁnancování sociálních služeb.

Od 1. 1. 2015 byly do gesce odboru sociálních věcí převedeny 2 organizace zřizované Zlínským krajem, a to
Dětské centrum Burešov a Kojenecké dětské centrum
Valašské Meziříčí. Obě tato zařízení zajišťovala ve významném rozsahu činnosti sociálně právní ochrany
dětí, což byl významný důvod pro změnu z gesce zdravotní do oblasti sociální. Pro vymezení dalšího směru
působení těchto zařízení byl zahájen od 1. 1. 2015 projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Do to-

V roce 2015 převzal Zlínský kraj z Ministerstva práce
a sociálních věcí odpovědnost za zajištění ﬁnancování
sociálních služeb na svém území. Na ﬁnancování sociálních služeb získává Zlínský kraj prostředky ze státního
rozpočtu. V roce 2015 poprvé přerozdělovali pracovníci odboru sociálních věcí prostředky v objemu cca 591
milionů Kč. Ve Zlínském kraji zajišťuje cca 100 poskytovatelů sociálních služeb více než 300 služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi
a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Transparentní
rozdělení ﬁnančních prostředků je administrativně mimořádně náročný úkol. V roce 2015 se podařilo celý
proces bez jakýchkoliv negativních důsledků pro poskytovatele sociálních služeb zvládnout.
V domovech pro osoby se zdravotním postižením
v Zašové a na Velehradě (ulice Salašská) byl v roce
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Za sociální oblast odpovídá
2015 dokončen transformační proces, jehož cílem
bylo převést stávající klienty do jiných typů služeb,
v nichž jim bude možné poskytovat péči dle jejich individuálních potřeb v menších objektech umístěných
v běžné zástavbě.

na příručka nazvaná Určitě si poradíte, která přináší užitečné informace a praktické rady pro nejrůznější životní
situace vyvolané například nemocí, nehodou nebo podobnými nešťastnými okolnostmi. Vydáním příručky byla
podpořena informovanost občanů v těchto oblastech.

Klienti opustili též nevyhovující areál Domova pro seniory Podlesí, a to díky tomu, že byla dokončena výstavba nových domovů pro seniory. Jednalo se o Domov
pro seniory Jasenka – Vsetín s kapacitou 51 lůžek a Seniorpark Valašské Meziříčí, kde je poskytována služba
domova pro seniory pro 49 klientů a služba domova
se zvláštním režimem s kapacitou 18 lůžek. Na rozdíl
od izolované lokality Domova pro seniory Podlesí se
nově vybudované objekty domovů nacházejí přímo
ve městech. Díky lepší dostupnosti služeb se seniorům
a zejména jejich blízkým otevírají větší příležitosti pro
udržování vzájemných vztahů. Dokončena byla také
výstavba dalšího domova pro seniory, a to v Luhačovicích, s kapacitou 40 lůžek. Nový objekt nahradil stávající
nevyhovující bariérovou budovu, která měla řadu technických handicapů pro poskytování sociálních služeb.

Tradiční kulturní akcí pořádanou pro klienty domovů
pro seniory zřizovaných krajem byl 11. ročník Barev
života. Při tomto setkání se senioři opět bavili vlastními hudebními, tanečními, pohybovými a recitačními
vystoupeními a také vystoupením oblíbeného umělce.
Pro seniorské kluby, spolky či organizace na území Zlínského kraje byl v Luhačovicích uspořádán turnaj ve hře
pétanque s názvem Senior Cup, který se stal po velkém
zájmu ze strany veřejnosti každoroční aktivitou zaštítěnou Zlínským krajem. Klienti domovů pro seniory se
mohli utkat v pétanque jak v krajském, tak celonárodním kole během Morava Cupu, vždy v areálu Domova
pro seniory Burešov ve Zlíně.

Ze Sociálního fondu Zlínského kraje bylo v roce 2015
podpořeno celkem 62 projektů ve výši dosahující téměř 2 milionů Kč. Projekty byly zaměřeny zejména
na vzdělávání osob pečujících o zdravotně postižené,
na vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením
či na podporu programů kondičního a rehabilitačního
cvičení skupin i jednotlivců. Podporu pro své aktivity obdržela též mateřská a rodinná centra.
V roce 2015 byla ve spolupráci se Zlínským krajem vydá54

V září 2015 byly v Baťově vile slavnostně vyhlášeny výsledky 6. ročníku ankety Pracovník roku Zlínského
kraje v sociálních službách. Ocenění si odnesli Marcela Fleischnerová, Marie Hanáčková, Monika Klapilová,
Ludmila Plevová a Karel Matocha.
Krajské zastupitelstvo schválilo Koncepci protidrogové
politiky Zlínského kraje na léta 2015–2019. Jedná se
o souhrnný strategický dokument v této oblasti navazující na předchozí koncepci pro roky 2010–2014.
Z Podprogramu na podporu integrace romské menšiny
podpořil Zlínský kraj 6 projektů. Mezi jejich organizátory

rozdělil celkovou částku 350 tisíc Kč. Podpořeny byly
zejména vzdělávací, výchovné, volnočasové a kulturní
aktivity neziskových organizací a škol.

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Již po šesté schválil Zlínský kraj dotaci na zajištění romských domovníků ve vybraných lokalitách.
V rámci protidrogové prevence spolupracoval kraj
na odborné konferenci k Mezinárodnímu dni boje proti
drogám v Kroměříži a uspořádal výstavu k této tematice
v sídle Zlínského kraje.
Nejvýznamnější investice v roce 2015
• Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí –
1. etapa; celkové náklady 96,76 milionu Kč
• Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí –
2. etapa, celkové náklady 43,92 milionu Kč
• Domov pro seniory Jasenka, Vsetín; celkové náklady
86,67 milionu Kč
• Domov pro seniory Luhačovice; celkové náklady
56,22 milionu Kč
• Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb – 1. etapa, celkové náklady
33,24 milionu Kč
• Transformace pobytových služeb Zašová – 1., 2., 4.
a 5. etapa – Domov pro zdravotně postižené Zašová, Domov pro zdravotně postižené Valašské Meziříčí,
Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm a Chráněné bydlení Vsetín-Rokytnice; celkové náklady 80,68
milionu Kč
• Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad
– 1. etapa – Chráněné bydlení Staré Město; celkové
náklady 13,43 milionu Kč

Sociální oblast je velmi obsáhlá, dotýká se všech generací a souvisí se všemi ostatními oblastmi života. Významný
díl kompetencí a povinností veřejné správy v rezortu sociálních věcí řeší kraje. V prvé řadě je to plánování a zajišťování sítě sociálních služeb. To lze jen na základě znalosti potřeb občanů na svém území. Proto Zlínský kraj úzce
spolupracuje s obcemi, které prostřednictvím „komunitního plánování“ ovlivňují podobu existující sítě služeb.
Důležitým faktorem udržitelnosti a rozvoje služeb je objem ﬁnančních prostředků a systém ﬁnancování. Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje byly učiněny všechny kroky, aby ﬁnancování sociálních
služeb bezpečně přešlo ze státu na Zlínský kraj, což se bezezbytku podařilo.
Významným tématem pro Zlínský kraj je též péče o ohrožené děti. Věnujeme mu výraznou pozornost, i prostřednictvím mezinárodní spolupráce tak, aby péče byla dostupná a efektivní. Kojenecká a dětská centra vstoupila
do procesu změn, jehož cílem jsou komplexní centra služeb pro rodiny. Kraj podporuje též prevenci kriminality
a rizikových typů chování. Realizovali jsme projekt zaměřený proti nekalým obchodním praktikám (tzv. šmejdům).
Podpořeno bylo též dobrovolnictví, integrace romské menšiny či prevence a řešení zadluženosti občanů. Nezanedbatelnou pomoc kraj poskytuje také seniorským organizacím, spolkům zdravotně postižených, rodinným
a mateřským centrům, dárcům krve či rodinám s nemocnými dětmi, jejichž zdravotní péči nehradí zdravotní
pojišťovny.
Nezapomínáme ani na pořádání našich pravidelných akcí a aktivit, jakými jsou ocenění příkladných pracovníků
sociálních služeb, seniorské turnaje v pétanque, festival „Nad oblaky“ pro osoby s handicapem a další.
I v roce 2015 se nám podařilo učinit celou řadu kroků s cílem zlepšit kvalitu života občanů našeho kraje. Všem,
kteří se na tom podíleli, patří můj velký dík.
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Co se dělo v roce 2015

Za zemědělství odpovídá
doc. Ing. František Čuba, CSc.

Přestože je Zlínský kraj veřejnoprávní korporací,
která nemůže přímo zasahovat do zemědělské
prvovýroby, alespoň nepřímo ﬁnančně podporuje
a propaguje regionální producenty zemědělských
a potravinářských výrobků ve spolupráci s Agrární komorou Zlínského kraje. Dlouhodobě (již
od roku 2006) rovněž pomáhá začínajícím včelařům, kdy jim poskytuje ﬁnanční podporu na nákup
základního a doporučeného vybavení.

TOP Víno Slovácka

Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži

Z Podprogramu pro začínající včelaře byla mezi úspěšné žadatele rozdělena celková částka 468 934 Kč. Podpořeno bylo 48 včelařů, kteří peníze použili na zakoupení 144 nových úlů a 132 včelstev.

S Okresní agrární komorou Kroměříž byly 22. srpna
2015 v Kroměříži uspořádány tradiční Dožínky Zlínského kraje.

Zlínský kraj se na základě dobré spolupráce s Agrární komorou Zlínského kraje ﬁnančně spolupodílel
na propagaci zemědělství formou pořádání odborných vzdělávacích seminářů a zejména pak speciﬁckých regionálních akcí v součinnosti s jednotlivými
oblastními agrárními komorami:

Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště dne 22. srpna 2015 uspořádala vinařskou slavnost
v Polešovicích spojenou s vyhlášením výsledků osmého ročníku soutěže TOP víno Slovácka.

Přestože jsme jako Zlínský kraj veřejnoprávní korporací, která nemůže přímo zasahovat do zemědělské prvovýroby, alespoň nepřímo ﬁnančně podporujeme a propagujeme regionální producenty zemědělských a potravinářských výrobků ve spolupráci s Agrární komorou Zlínského kraje. Dlouhodobě, již od roku 2006, rovněž pomáháme začínajícím včelařům, kdy jim poskytujeme ﬁnanční podporu na nákup základního a doporučeného vybavení.
Společně s Agrární komorou Zlínského kraje jsme se podíleli na organizaci oblíbených akcí, které mají za cíl
propagovat místní zemědělce a producenty potravin – šlo o Ovčácký den na Valašsku konaný v Prlově, Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži, vinařskou slavnost v Polešovicích, kde byly zároveň vyhlášeny výsledky soutěže
o TOP víno Slovácka, a soutěž Perla Zlínska, jejíž výsledky byly vyhlášeny na Dni Zlínského kraje.
Všechny tyto aktivity významně pomáhají k rozvoji zemědělské a potravinářské produkce Zlínského kraje a k rozvoji regionálních produktů v potravinářské výrobě. Vždyť rozvoj regionálních potravinářských výrobků pomáhá
k uvědomění si vlastních tradic. Typické produkty v oblasti gastronomie jsou navíc velmi žádané a přispívají k rozvoji dalších navazujících oborů, například cestovního ruchu.

V sobotu 3. října 2015 byly na Dni Zlínského kraje předány certiﬁkáty a ceny vítězným výrobcům v soutěži
Perla Zlínska vyhlašované Agrární komorou Zlín.

Agrární komora Valašska uspořádala Ovčácký den
na Valašsku. Devátý ročník této akce proběhl 27. června 2015 v Prlově.
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Podzim v kraji
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co se dělo v roce 2015

V oblasti životního prostředí plní kraj několik rolí.
Zabývá se přípravou koncepčních a prognózních
materiálů pro další úřady a instituce. Přezkoumává rozhodnutí obcí v odvolacích řízeních. Podporuje ekologickou výchovu. Zabezpečuje hodnocení ekologických rizik (např. posuzováním staveb
a investičních záměrů), stará se o ochranu přírody,
krajiny i ovzduší, koriguje odpadové hospodářství.
Kraj má také kompetence ve vodním hospodářství
(včetně povodňových orgánů kraje), lesním hospodářství, myslivosti či rybářství.
Orsej jarní

Prohlídka čistírny odpadních vod

Pohled z Kelčského Javorníku

Skalní útvar u Pulčína

O Keramickou popelnici - předávání ocenění

V rámci podpory rozvoje vodohospodářské infrastruktury v obcích Zlínského kraje bylo z rozpočtu
kraje v roce 2015 podpořeno celkem 10 akcí, a to jak
přímou dotací, tak vyhlášením programu. Celková výše
alokovaných ﬁnancí byla 19 milionů Kč. Vyplaceno
bylo celkem 4,081 milionu Kč, ostatní prostředky byly
převedeny do následujícího roku z důvodu pozdějšího
ukončení realizace stavby.

V oblasti ochrany přírody a krajiny byl proveden aktivní management v 60 chráněných územích a byla provedena údržba značení a informačních panelů celkem
ve 102 maloplošných zvláště chráněných územích
a 6 přírodních parcích Zlínského kraje. V rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 realizoval Zlínský kraj v roce 2015 na svém území další etapu projektu z OPŽP – Implementace soustavy Natura
2000 I. a II. Vyhlášeno bylo nově 6 přírodních památek a 1 přírodní rezervace, provedeno vyznačení jejich
hranic a zabudováno označení v souladu s požadavky
zákona. Pokračovala také závěrečná etapa projektu
Eliminace javoru jasanolistého v evropsky významné
lokalitě Kněžpolský les. Probíhala i další etapa aktivní
péče o vybrané ohrožené druhy chráněných rostlin
a živočichů Zlínského kraje.

Na úseku EVVO – environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – kraj podpořil projekty, výukové aktivity a akce částkou 848 tisíc Kč. S podporou kraje byl
uskutečněn XII. Krajský veletrh výukových programů
a aktivit EVVO „Den pro přírodu“ na hradě Malenovice
a uskutečněna XV. Krajská konference EVVO ve Zlínském kraji v 14I15 BAŤOVĚ INSTITUTU ve Zlíně s oceněním osobností EVVO Zlínského kraje.

ní sítě kontejnerů a nádob určených ke třídění zpětně
odebraných elektrozařízení. V této komoditě se Zlínský
kraj umístil, stejně jako v předchozích letech, v rámci
České republice na prvním místě.

V létě a na začátku podzimu byl realizován projekt Pohádková recyklace. Jednalo se o úspěšné pokračování akce s pohádkou O zakleté Elektrolhotě realizované v roce 2014. Večerní prohlídky vybraných památek
ve Zlínském kraji akce byly spojeny s předáním informací
o třídění elektroodpadu malým i velkým návštěvníkům
formou pohádky i zábavných her. Celá akce byla spojená s vědomostní soutěží na podporu informovanosti veřejnosti o správném nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči, jejich třídění a následném materiálovém využití.

Jednalo se o podporu na vybudování kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích Zděchov, Kudlovice,
Žalkovice a kanalizací v obcích Kyselovice, Vlčková,
Skaštice a Nedašova Lhota. V oblasti zásobení obyvatelstva pitnou vodou byly podpořeny výstavby vodovodu v obcích Lhotsko, Dobrkovice a Boršice u Blatnice.
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Již devátým rokem pokračovala krajská komunikační
kampaň zaměřená na třídění odpadů ve spolupráci
se společností EKO-KOM a.s. a kolektivními systémy
ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s. a ECOBAT a.s. Kampaň zahrnuje rozšiřování a obnovu sítě míst k třídění
využitelných složek komunálního odpadu (v kraji bylo
v roce 2015 rozmístěno více než 13 500 kontejnerů
na tříděný odpad). V roce 2015 došlo opět k rozšíře-

Významnou aktivitou je pořádání motivační soutěže
pro obce o nejlépe třídící obec nebo město v kraji
s názvem O keramickou popelnici. V kategorii měst
a městysů zvítězilo město Luhačovice, mezi obcemi
nad 500 obyvatel vyhrála obec Rymice a v kategorii
obcí do 500 obyvatel získaly prvenství Haluzice.
Součástí kampaně byla účast na venkovních akcích,
jako jsou Dny Země, vánoční trhy apod., kde probíhala
propagace a osvěta v oblasti třídění papíru, skla, nápojových kartónů, plastů, vyřazených elektrospotřebičů
i baterií.

Podpořen byl vznik zařízení k dalšímu nakládání s odpady místního i regionálního významu, s přednostním
zaměřením na jejich materiálové využití. V řadě obcí
začaly fungovat nové sběrné dvory a kompostárny
a byl podpořen také nákup svozové techniky na tříděné odpady i vybavení obcí nádobami a kompostéry.
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Za životní prostředí odpovídá
Opět, jako každým rokem, byla uspořádána řada seminářů pro obce Zlínského kraje na téma nakládání
s komunálními odpady se zaměřením na třídění využitelných složek komunálních odpadů a vyřazených
elektrozařízení i speciální seminář spojený s exkurzemi
do zařízení na využití odpadního skla z komunální sféry pro pracovníky obcí s rozšířenou působností.
Na počátku roku byla vydána a distribuována příručka
„Odpady a obce“, obsahující základní informace o legislativě na úseku nakládání s komunálními odpady
i praktické rady z této oblasti, která je primárně určena
pro pracovníky a zastupitele obcí Zlínského kraje, ale
také pro případné zájemce z řad veřejnosti o tuto problematiku.
V oblasti ochrany ovzduší byl prováděn monitoring
k doplnění celostátní sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zlínský kraj spolupracoval
na rozšíření celostátní sítě stanic imisního monitoringu.

vhodné směřovat prostředky určené na výměnu lokálních zdrojů vytápění a kde následně ověřit účinnost
přijatých opatření měřením kvality ovzduší. Její výsledky pak bylo možné využít i při zpracovávání odborné
části podkladů pro tzv. kotlíkové dotace.
I v roce 2015 byl v provozu Informační systém kvality
ovzduší ve Zlínském kraji, tzv. ISKOZ, který poskytuje
široké veřejnosti on-line informace z měřících stanic
ve Zlínském kraji a nejbližším okolí. Zlínský kraj úzce
spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí
na přípravě a připomínkování celostátních koncepcí
a připravovaných legislativních změn v oblasti ochrany
ovzduší.
Na podzim byl uspořádán seminář pro pracovníky státní správy v oblasti ochrany ovzduší obcí Zlínského kraje s cílem seznámit je jak s výsledky výše uvedených
měření či analýz, tak i s novinkami v legislativě.

Realizována byla druhá část náročného ambulantního měření v lokalitě Zubří s rozšířením o stanovení
benzo(a)pyrenu, tentokrát mimo topnou sezónu, které
doplnilo předchozí měření ve stejné lokalitě v topné
sezóně. Tak byly získány základní informace zejména
o tom, do jaké míry je ovlivňována kvalita ovzduší provozem lokálních topenišť v běžné lokalitě.

Zlínský kraj pomohl druhým rokem zprostředkovat provedení opatření na ochranu účastníků silniční
dopravy před střety se zvěří pomocí tzv. pachových
ohradníků, které zvěř odrazují od vstupu na vozovku
nebo alespoň zvyšují její ostražitost v blízkosti komunikací. Bezpečnostní opatření mohlo být provedeno díky
podpoře Nadace pojišťovny Generali, která opakovaně
věnovala na tyto účely částku 150 tisíc Kč.

Současně byla zpracována Analýza problematiky
kvality ovzduší ve Zlínském kraji ve vztahu k lokálním
topeništím. Tato studie umožňuje lépe posoudit potřeby území Zlínského kraje a určit oblasti, kam by bylo

Byla zpracována analýza o provedeném odlovu
za uplynulý myslivecký rok a výsledky tohoto odlovu
a jejich vliv na chov zvěře byly představeny veřejnosti
na chovatelských přehlídkách v Holešově, Starém Městě
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u Uherského Hradiště, Pozděchově a Brumově-Bylnici.
Provedeny byly kontroly plnění podmínek, za kterých
byl povolen výkon rybářského práva a kontroly splnění zarybňovací povinnosti podle druhů, počtu a věkové kategorie vysazovaných ryb celkem u 21 organizací
vykonávajících rybářské právo.
Krajem byly poskytovány příspěvky na hospodaření
v lesích vlastníkům a nájemcům lesů u činností, které
motivují k využití vhodnějších dřevin při obnově porostů nebo které zvyšují odolnost lesních porostů. Celkem 444 žadatelům byla přiznána a vyplacena podpora v celkové výši 12,629 milionu Kč. Navíc krajský
úřad pomohl zprostředkovat celkem 322 žadatelům
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vybrané
činnosti lesnického a mysliveckého hospodaření.
Bylo schváleno celkem 9 lesních hospodářských
plánů předložených vlastníky lesa zejména z oblasti
Chřibů a provedeny změny 12 lesních hospodářských
plánů především z důvodů změn vlastnictví lesa a mimořádných kalamitních kůrovcových těžeb.

Ing. Ivan Mařák

Kraj plní v oblasti životního prostředí řadu rolí. Především se zabývá zpracováním a naplňováním aktuálních koncepčních a prognózních materiálů, které ovlivňují rozvoj území a kvalitu života občanů.
V roce 2015 bylo snad nejvýznamnějším takovým opatřením zpracování analýzy kvality ovzduší ve vztahu k lokálním topeništím, která umožnila posoudit potřeby území Zlínského kraje a určit oblasti, kam by bylo vhodné
směřovat prostředky určené na výměnu lokálních zdrojů vytápění. Její výsledky pak byly využity při zpracovávání
programu tzv. „kotlíkových dotací“.
Kraj trvale podporuje ekologickou výchovu zejména v oblasti vztahu člověka k přírodě, ale i např. ve vztahu
k odpovědnému nakládání s odpady a vodními zdroji. Nezanedbatelné jsou kompetence kraje v ochraně přírody,
lesním hospodářství, myslivosti, rybářství i vodním hospodářství, včetně povodňových orgánů.

Bylo prováděno hrazení lesních bystřin ve veřejném
zájmu, včetně zabezpečení ﬁnančních prostředků
ze státního rozpočtu k jejich vlastnímu provedení.
Nové stavební práce byly zahájeny na bezejmenném
levostranném přítoku Hvozdenského potoka a dokončena byla opatření na přítoku Říky v katastrálním
území Lipová u Slavičína. Objem využitých ﬁnančních
prostředků na práce spojené s hrazením bystřin a melioracemi v lesích činil v roce 2015 celkem 2,355 milionu Kč.
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Typický ráz krajiny ve Zlínském kraji
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Kraj v přenesené působnosti pro své území pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně
plánovací podklady. Povinnou územně plánovací
dokumentací kraje jsou zásady územního rozvoje,
které se dle potřeby aktualizují. Zásady stanovují
základní nadregionální požadavky na využití území kraje s ohledem na jeho další rozvoj. Po vydání
jsou závazné pro územně plánovací činnost měst
a obcí celého kraje.
Kraj dále povinně pořizuje a v pravidelných lhůtách aktualizuje územně analytické podklady. Ty
tvoří soubory map a popisných údajů, obsahující veškeré aktuální a důležité informace o území kraje. Charakterizují tedy aktuální stav kraje
a možnosti jeho dalšího rozvoje.
Kraj může, pro podrobnější prověření územně
plánovací problematiky, pořizovat regulační plány
a územní studie.

Co se dělo v roce 2015

Za územní plánování odpovídá
Ing. Ivan Mařák

Krajské město Zlín

Územní studie – Nezastavitelná krajina Zlínského kraje

Dokončena byla třetí úplná aktualizace územně
analytických podkladů pro správní území Zlínského
kraje. Územně analytické podklady se ve Zlínském
kraji zpracovávají jednotným způsobem, kdy krajská
datová základna vzniká seskládáním dat jednotlivých
obcí s rozšířenou působností pořizovaných příslušnými úřady územního plánování. Celé toto řešení je
zastřešeno službou – webovým portálem jednotných
územně analytických podkladů a územních plánů
JUAP a je zajištěno prostřednictvím Smlouvy o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů minimálně do roku 2018.

lo práce na územním plánu, či pokračovalo v jejich
rozpracovanosti. Do úplného pokrytí území Zlínského
kraje (307 obcí) zbývá již zahájit zpracování pouze 14
územních plánů obcí. Tento projekt je podporován
i v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova, který poskytuje příspěvky na zpracování návrhu
územního plánu. Žádost podalo 15 obcí, kterým byla
v roce 2015 přidělena dotace v celkové výši 1,043
milionu Kč. Celková částka podpory Zlínského kraje
v této oblasti již dosáhla výše 31 milionů Kč.

V oblasti územního plánování jsme v roce 2015 dokončili třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů pro správní území Zlínského kraje. Jedná se o soubor veškerých informací o území udržovaných z jednoho
místa, neustále aktualizovaných. Slouží jako podklad pro zpracování územních plánů, studií, pro rozhodování
v území a mohou být kromě územního plánování využívány i ve všech ostatních oblastech veřejné správy. Třetí
úplná aktualizace územně analytických podkladů byla projednána v krajském zastupitelstvu.
Pokračovali jsme i v projektu jednotné tvorby územních plánů obcí ve správním obvodu Zlínského kraje, jehož
výstupem jsou stejným způsobem zpracované územní plány pro všechny obce, čímž je umožněn jednotný
náhled na výkresy a data územního plánování. To oprávněným subjektům a veřejnosti zjednodušuje čitelnost
a využitelnost územních plánů, a v neposlední řadě tyto postupy také umožňují vzdálenou prezentaci územních
plánů pomocí webových technologií z jednoho místa – portálu jednotných územně analytických podkladů
a územních plánů Zlínského kraje (JUAP).

Pokračoval projekt jednotné tvorby územních plánů
obcí ve správním obvodu Zlínského kraje. Za rok bylo
2015 tímto způsobem dokončeno cca 35 územních
plánů, resp. jejich změn, dalších cca 60 obcí zaháji68

69

ROZVOJ
V E N K O VA

Motivační seminář k Vesnici roku v Kateřinicích
70

ZLÍNSKÝ KRAJ 2015 / ROZVOJ VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA
Rozvoji venkova je ze strany Zlínského kraje věnována značná pozornost. Základním koncepčním
dokumentem pro tuto oblast je Strategie rozvoje
venkova ve Zlínském kraji, která identiﬁkuje bariéry a problémy venkova a nastavuje možnosti řešení jeho rozvojových problémů. Hlavní vizí rozvoje
venkova je živý, rozmanitý a rozvíjející se venkov
Zlínského kraje, který bude prostorem pro kvalitní
život lidí, pro úspěšné podnikání i konkurenceschopné zemědělství a zároveň bude atraktivní
pro návštěvníky. Nástrojem podpory rozvoje venkova jsou programové dotační zdroje Zlínského
kraje, především Podprogram na podporu obnovy
venkova.
Zlínský kraj významně podporuje soutěž Vesnice
roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo
pro místní rozvoj spolu s dalšími institucemi. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, propagovat
rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova. Nesporným přínosem účasti
v soutěži je pro každou přihlášenou obec získávání zkušeností, příkladů dobré praxe a publicita
výsledků práce. Přínosy pro oceněné obce se násobí možností získání ﬁnanční odměny, a to jak ze
strany vyhlašovatelů, tak Zlínského kraje.

Co se dělo v roce 2015

Ing. Ivan Mařák

Vesnice roku Zlínského kraje – slavnostní vyhlášení výsledků

Nová čistírna odpadních vod v Horním Němčí

Prostřednictvím Podprogramu na podporu obnovy
venkova mohly obce do 2 000 obyvatel získat dotace
na obnovu obecního majetku a na zpracování územních plánů. V roce 2015 byla z podprogramu rozdělena částka 25,283 milionu Kč, podpořeno bylo 31
rekonstrukcí místních komunikací, 25 revitalizací veřejných prostranství a 15 návrhů územních plánů. Celkem
bylo uspokojeno všech 71 žadatelů. Nedočerpané ﬁnanční prostředky byly převedeny na Program obnovy
objektů hasičských zbrojnic, ve kterém bylo všem 18
žadatelům rozděleno téměř 2,7 milionu Kč. Na podporu vodohospodářské infrastruktury byla alokována
částka 19 milionů Kč, podpory se dočkalo 10 projektů.

3. místo obec Pitín – zelená stuha
4. místo obec Slavkov – modrá stuha
5. místo obec Rajnochovice – oranžová stuha

Vesnice roku – výsledky krajského kola 2015
1. místo obec Babice – zlatá stuha
2. místo obec Hošťálková – bílá stuha
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Za rozvoj venkova odpovídá

• Diplom za moderní knihovnické a informační služby
– obec Slavkov
• Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
– obec Topolná
• Diplom za udržování lidových tradic
– obec Březová
• Diplom Zlatá cihla
– obec Březnice – kostel sv. Bartoloměje
– obec Babice – Muzeum myslivosti a pytláctví
– obec Osíčko – autobusové zastávky v obci
• Cena naděje pro živý venkov – obec Vítonice
• Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji
– Ludvík Zimčík, Jindřiška Švajdová

Zlínský kraj realizuje řadu aktivit, kterými podporuje rozvoj venkova. Nejvýznamnější z nich je Podprogram
na podporu obnovy venkova. V roce 2015 Zlínský kraj vyčlenil na aktivity spojené s obnovou obecního majetku
a projekty na zpracování územních plánů 26,9 milionu Kč. Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo
vyčleněno 19 milionů Kč, dotace směřovaly především na projekty spoluﬁnancované ze zdrojů EU a státního
rozpočtu.
Ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov a dalšími partnery pořádá Zlínský kraj semináře zaměřené na aktuální témata spojená s rozvojem venkova. V roce 2015 proběhly 3 semináře, kterých se zúčastnily
více než dvě stovky zástupců obecních samospráv a organizací zabývajících se rozvojem venkova.
Významnou akcí v oblasti rozvoje venkova je bezesporu Národní konference VENKOV, která se v roce 2015 uskutečnila na půdě Zlínského kraje, a to v obcích Velehrad a Modrá. Cílem konference bylo společné setkání aktérů
rozvoje venkova ze všech sektorů od národní až po místní úroveň a vytvoření podmínek pro společnou diskusi
mezi zemědělci, podnikateli a zástupci obcí, místních akčních skupin i krajů. Tématem pro rok 2015 byla „půda“.
Konference se účastnilo na 320 příznivců venkova. Zlínský kraj tuto akci spoluﬁnancoval ze svého rozpočtu
částkou 300 tisíc Kč.
Ze strany kraje není opomíjena ani podpora soutěže Vesnice roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro
místní rozvoj spolu s dalšími institucemi. Vítězi krajského kola soutěže, obci Babice, byl na slavnostním vyhlášení
předán z rukou hejtmana Zlínského kraje šek na 500 tisíc Kč. V celostátním kole obec Babice získala Cenu veřejnosti. Oceněným v krajském kole soutěže bylo celkově rozděleno 1,2 milionu Kč.

73

K U L T U RA
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Zrestaurovaná kaple vizovického zámku
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KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE Co se dělo v roce 2015
Speciﬁky Zlínského kraje jsou různobarevný
folklor, hudební tradice nebo zrod legendy moderního podnikání baťovského impéria. Zlínský
kraj je rovněž kolébkou prvního státního útvaru západních Slovanů – Velké Moravy. Všechny
tyto příběhy lze prožívat díky kulturnímu dědictví, které uchovává 8 příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti kultury.
Filharmonie Bohuslava Martinů je obecně prospěšná společnost, kterou kraj spravuje společně
se statutárním městem Zlín. Ve vztahu k veřejnosti
si organizace vybudovaly dobré jméno, poskytují kvalitní dostupné služby, podporují veřejný život a významně přispívají k budování pozitivního
vztahu občanů kraje ke svému území a podílí se
rovněž na rozvoji vzdělávání a výchovy mladší generace. O tom svědčí také velmi dobrá návštěvnost, která je úctyhodná i v rámci celorepublikového srovnání.

Koncert zlínské ﬁlharmonie pod širým nebem

Ocenění knihoven a knihovníků

Ocenění mistrů tradiční rukodělné výroby

Věra Kovářů – držitelka ocenění PRO AMICIS MUSAE

Prohlídka zrekonstruovaných expozic vsetínského zámku

Otevřené brány – kostel v Rajnochovicích

Lidová stavba roku 2015

Ocenění za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu PRO AMICIS MUSAE
bylo v roce 2015 uděleno již po jedenácté, a to 2 laureátkám. Paní Vlasta Grycová získala cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména
za péči o lidové tradice v oblasti písňové tvorby a zásluhy při spoluzaložení Ženského pěveckého sboru
ve Strání. Paní Věra Kovářů byla oceněna za celoživotní přínos zasahující do celé řady kulturních oblastí,
od dokumentace a záchrany tradičních lidových sta76

veb v terénu až po lektorskou činnost či roli etnografky
a organizátorky/autorky mnoha kulturních pořadů.
V rámci čtvrtého ročníku se stali nositeli titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje pan Antonín Hájek v oboru práce se dřevem (soustružení, zdobení cínem, intarzie), paní Lenka Macečková v oboru
textilní techniky síťování (necování) a paní Marie Sekaninová v oboru drobné zvykoslovné předměty (vyškrabované kraslice).
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Za kulturu a památkovou péči odpovídá
Ing. Ladislav Kryštof

Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského
kraje putovalo do Obecní knihovny Rusava, Městské
knihovny Bojkovice, Obecní Karasovy knihovny Hutisko-Solanec a Městské knihovny Valašské Klobouky.
Zvláštní uznání bylo uděleno 4 knihovnicím – paní Evě
Zajícové z Obecní knihovny v Roštění, Karolíně Švecové
z Obecní knihovny Střítež nad Bečvou, Věře Lovecké
z Městské knihovny Františka Kožíška v Uherském Brodě a paní Janě Řehákové z Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně. Další mimořádné osobní ocenění bylo
uděleno panu Ladislavu Paukovi z Obecní knihovny
v Komárně.
Ocenění Lidová stavba roku za příkladnou obnovu
stavby lidové architektury ve Zlínském kraji bylo v roce
2015 uděleno Jarmile Semerákové za obnovu domku
č.p. 256 v ulici Říčanská ve Vizovicích.
Projekt Barokní Velehrad, zaměřený na restaurování a stavební obnovu vybraných prostor kláštera, kaplí
baziliky a obnovu kaple svatého Vendelína, byl v roce
2015 úspěšně ukončen. Dále pokračoval projekt, v rámci něhož byla na Velehradě provedena úprava hlavního vstupu do celého areálu kláštera v místě křížení ulic
Hradišťské a U Lípy, jako centrálního nástupu z přirozeného centra obce Velehrad (od hlavní přístupové komunikace). Jeho součástí byla rekonstrukce rozvodů
silnoproudu, osvětlení, kanalizace a vodovodu v budovaných konstrukcích a pod výjezdovou komunikací
a postaven byl i skladovací přístřešek ve farní zahradě.
Úspěšně pokračoval projekt Otevřené brány zpřístupňující významné sakrální památky v kraji, který se těší
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Velehradská bazilika

stále většímu zájmu veřejnosti. Svědčí o tom vysoká
návštěvnost, která v roce 2015 přesáhla 140 tisíc návštěvníků. Zájemci měli možnost navštívit 26 sakrálních památek ve Zlínském kraji, kde jim poskytli odborný výklad proškolení průvodci.
Z Fondu kultury Zlínského kraje bylo uvolněno 8,7
milionu Kč, podpořeno z něj bylo 109 kulturních akcí
všech žánrů a 36 obnov památkových objektů.

Nejvýznamnější investice v roce 2015
• Muzeum regionu Valašsko – Stavební úpravy zámku
Vsetín – 1. etapa; celkové náklady 34,12 milionu Kč

V roce 2015 jsme si připomněli šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa. Toto výročí bylo připomenuto divadelním představením a koncerty. Významnému výročí ukončení druhé světové války a 70 letům žití v míru bylo
věnováno spousta pietních aktů a výstav. V roce 2015 jsme také oslavili sedmdesátou sezónu Filharmonie Bohuslava Martinů a obou městských divadel; ve Zlíně i v Uherském Hradišti. Na uvedených vzpomínkových akcích
se Zlínský kraj ﬁnančně podílel.
V oblasti kultury a památkové péče se podařilo realizovat řadu investičních i neinvestičních projektů. Úspěšně si
vedla všechna 4 muzea, krajská knihovna, galerie, Baťův institut a zejména hvězdárna ve Valašském Meziříčí, která
ve spolupráci se zahraničním partnerem Krajská hvezdáreň v Žilině vytvořila zcela nový observační systém pro
pozorování slabých meteorů pomocí úzkoúhlých kamer.
Novodobé trendy našly svoje završení v projektu rozvoje digitálních a on-line forem prezentace knihovních
a sbírkových fondů. Ve snaze o efektivní spolupráci a možnost vzájemného využití výsledků vědy a výzkumu byla
uzavřena i rámcová smlouva o spolupráci mezi Zlínským krajem a Akademií věd České republiky.
Zlínský kraj v roce 2015 také udělil ocenění Lidová stavba roku, PRO AMICIS MUSAE, Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje a proběhl také již třetí ročník Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje.
Dařilo se také výjimečnému projektu Zlínského kraje, Otevřeným branám. Více než 140 tisíc návštěvníků v kostelích zapojených do projektu dokazuje správnost rozhodnutí, kdy Zlínský kraj v roce 2008 navázal spolupráci
s obcemi a církví a od té doby věhlas projektu překročil hranice regionu i státu. Propojení kultury a cestovního
ruchu, hledání synergických efektů a spolupráce různých subjektů se ukazuje jako správná cesta, po které lze
kráčet i v dalších letech.
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Západ slunce na Valašsku
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CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které
patří mezi nejvýznamnější součásti národní i světové ekonomiky a je mimo jiné ukazatelem životní
úrovně obyvatelstva. Cestovní ruch je významným
zdrojem příjmů národní i krajské ekonomiky. Aktivity pro podporu cestovního ruchu Zlínského kraje
vykonává obecně prospěšná společnost Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (dále
jen „Centrála“), která byla Zlínským krajem pro
tento účel založena v roce 2007. Spolupracuje při
tom se subjekty veřejné (města, obce) i komerční
(podnikatelské subjekty) sféry, jejichž společným
zájmem je zvýšit výkonnost cestovního ruchu
v regionu a podílet se na zaměstnanosti v regionu.
V průběhu roku zajišťuje Centrála marketingové
kampaně, výrobu a distribuci tiskovin, publicitu,
administraci a čerpání dotačních projektů i jiné
činnosti vedoucí k posílení aktivit cestovního ruchu Zlínského kraje, a tím ke zvýšení využití nabídky cestovního ruchu regionu.
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Co se dělo v roce 2015

Zámek Vizovice

Zvonice na Soláni

Betlém v Horní Lidči

Hrad Lukov

Lázně Luhačovice

V roce 2015 ve Zlínském kraji 663 412 hostů realizovalo
2 002 085 přenocování. V meziročním srovnání s předchozím rokem jsou výsledky roku 2015 velmi dobré –
hodnota celkového počtu hostů vzrostla o 9,9 % a počtu přenocování o 8,1 %.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji v roce 2015 poprvé od roku
2003 přesáhl hodnotu 2 milionů. Oproti roku 2014
ve Zlínském kraji hosté strávili o 150 762 nocí více, což
představuje růst o již zmíněných 8,1 %.

zaměřených na konkrétní celonárodní témata s dopady
do více cílových skupin.

cyklotrasy, nabídku turistických a cykloturistických
akcí i bohatou obrazovou galerii zajímavých lokalit
a cílů.

Z hlediska struktury návštěvnosti je pozitivní růst počtu tuzemských hostů (+10,9 %) a jejich přenocování
(+10,2 %). Počet hostů ze zahraničí vzrostl o 5 %, ale
počet přenocování se o 4,6 % snížil. Tento pokles je
z velké části způsoben čtyřicetiprocentním poklesem
počtu přenocování u ruské klientely, dílčí pokles doby
přenocování je zaznamenán také u klientů z Itálie
a Německa. Naopak velmi pozitivní je vývoj u hostů
z Polska, kde se počet hostů i jejich přenocování zvýšil
o necelých 12 %.

Velmi dobré výsledky vykazuje také návštěvnost tzv.
jednodenních cílů, tedy turistických atraktivit jako jsou
hrady, zámky, muzea, zoo, rozhledny a podobně. Zde
Centrála sleduje dlouhodobě vývoj návštěvnosti u necelé čtyřicítky tzv. referenčních turistických cílů a vybraných turistických informačních center. Sledované turistické atraktivity navštívilo v roce 2015 téměř 2 miliony
návštěvníků, což je ve srovnání s rokem 2014 růst o 9 %.

Největší rozsah i dosah měl projekt Cyril a Metoděj –
autentický příběh naší země. V projektu bylo prezentováno území 7 regionů České republiky, a sice Zlínský kraj
(Východní Morava), Jihomoravský, kraj, Olomoucký kraj,
Moravskoslezský kraj, Vysočina, Pardubický kraj a hlavní
město Praha. Cílem projektu bylo především zvýšit počet návštěvníků a také prohloubení zájmu o poznání míst
spojených s tématem Velké Moravy. K tomuto účelu bylo
využito marketingové komunikace založené na principu
příběhu. Marketingová kampaň k projektu získala na veletrhu GO Regiontour v Brně národní Velkou cenu.

níků Východní Moravy, kteří preferují zdravý životní
styl. Oslovil tuzemské turisty a byl postaven tak, aby
návštěvníci více vnímali Východní Moravu jako atraktivní destinaci, do níž se vyplatí směřovat za zdravím
a zdravým životním stylem a současně za aktivitami
a návštěvou atraktivit spojených se zdravým životním
stylem (lázeňství, wellness, turistika, sport, kultura atd).

Propagace na podporu cestovního ruchu Zlínského
kraje byla realizována zejména prostřednictvím projektů

Projekt Východní Morava – cesty za zdravím byl cílen
na zvýšení návštěvnosti a prodloužení pobytu návštěv-

Projekt Marketingová podpora turistiky a cykloturistiky na Východní Moravě umožnil realizovat detailní
pasport stavu značených turistických a cykloturistických tras na území Zlínského kraje. Výstupy z pasportu
byly využity jak pro tvorbu tištěných letáků s doporučenými trasami pro 5 cílových skupin (bikeři, aktivní
turisté, rodiny s dětmi, zájemci o poutní trasy, zájemci
o vinařskou turistiku), tak pro realizaci webových stránek www.vmnakole.cz, které obsahují doporučené

Atraktivita města Kroměříže a jeho turistická nabídka
byla podpořena projektem Kroměříž žádanou destinací. Tento projekt, spoluﬁnancovaný městem Kroměříží, měl za cíl ukázat jiné turistické atraktivity města
než pouze památky UNESCO, prodloužit dobu pobytu
turistů ve městě a rozšířit počet cílových skupin, pro
které může být Kroměříž zajímavou destinací.
V průběhu roku bylo dále realizováno 13 prezentací
a press tripů pro zástupce významných médií a cestovních kanceláří především z příhraničních států
a dotčených zahraničních trhů (Slovensko, Rakousko,
Itálie, Polsko a Německo).
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Za cestovní ruch odpovídá
kraja zo sedla bicykla, jehož praktickým výstupem je
mimo jiné cykloturistická mapa obou krajů.
Centrála již 6 let motivuje soutěží HIT SEZONY nejen
podnikatele, ale také veřejný a neziskový sektor k přípravě produktové nabídky resp. projektů, které podporují cestovní ruch v turistických destinacích. Ocenění
v roce 2015 získal projekt KROMĚŘÍŽ 2016 – V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ, jehož autorem je město Kroměříž. V kategorii podnikatelů odbornou porotu nejvíce zaujal projekt Centrum Slováckých tradic, který
předložila společnosti Skanzen Modrá, s.r.o.
Poutníci z Itálie na své zastávce ve Zlíně

Prezentace Zlínského kraje na Regiontouru

Centrála ocenila za Významný počin v cestovním
ruchu v roce 2015 Podhostýnský mikroregion, a to
za realizaci projektu Rozhledna Kelčský Javorník.
Významnou složkou propagace jsou vlastní výkony
v oblasti marketingu a publicity. V průběhu roku 2015
byla provedena zásadní modiﬁkace a redesign webových stránek www.vychodni-morava.cz.
K 15. výročí existence Zlínského kraje zorganizovala Centrála anketu mezi obyvateli a návštěvníky kraje
s názvem 15 NEJ Zlínského kraje, jejímž cílem bylo
zjistit, které turistické atraktivity jsou mezi lidmi nejvíce
oblíbené.
K tématu cykloturistiky na Východní Moravě uspořádala Centrála v Praze tiskovou konferenci, k prezentaci
regionu na Slovensku pak přispěla i tisková konference
a prezentace v Bratislavě. Pro zejména zahraniční novináře a touroperátory realizovala Centrála v průběhu
roku 11 studijních cest pro podporu těchto trhů: Česká
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republika, Polsko, Itálie, Jižní Korea, Německo, Skandinávie, Španělsko, Velká Británie, Rakousko. Součástí
propagace regionu a jeho nabídky je také účast na veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí. V průběhu roku se Centrála zúčastnila celkem
5 tuzemských a 6 zahraničních veletrhů (Rakousko,
Slovensko, Polsko, Německo, Itálie).
V roce 2015 byl realizován společný projekt 4 moravských krajů, jehož výstupem byly jednak tiskoviny
Mapa zážitků Moravy a Slezska a Cykloturistický průvodce Moravy a Slezska, jednak společná účast na veletrhu GOOD v Udine (Itálie) a veletrhu cykloturistiky
AGRUS ve Vídni (Rakousko) začátkem roku 2016.
V partnerství s Trenčínským krajem byl realizován projekt Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho

Kraj nabízí pestrou nabídku akcí, mezi ty nejznámější
patří:
Slovácká Jízda králů (Vlčnov, Hluk, Kunovice), Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti, Slavnosti česneku v Buchlovicích, Na kole
vinohrady v Uherském Hradišti, Letní filmová škola
Uherské Hradiště, Karlovský gastrofestival ve Velkých
Karlovicích, programy Valašský rok v rožnovském
Valašském muzeu v přírodě, Haferové mlsání či Malířská škola na Soláni, Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži, Holešovská regata, Zlín Film Festival, Barum
Czech Rally Zlín, Slavnosti otevírání pramenů Luhačovice, Svatováclavské slavnosti Napajedla, Valašský
mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, Fašank
ve Strání.

Ing. Ladislav Kryštof

V roce 2015 zaznamenalo odvětví cestovního ruchu další povzbudivé zlepšení z hlediska návštěvnosti kraje, ale
také zvýšení podílu zahraničních hostů i dílčího prodloužení délky pobytu. Počet přenocování v hromadných
ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji poprvé přesáhl hodnotu 2 milionů nocí. Ve srovnání s předešlým rokem
v našem kraji hosté strávili o 150 762 nocí více, což představuje růst o 8,1 %. Tento ukazatel je z hlediska ekonomiky kraje velmi významný – z počtu přenocování jsou generovány obraty a výnosy za služby v cestovním ruchu.
Velká pozornost byla v roce 2015 věnována blízkým zahraničním trhům – Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu a Itálii. U hostů z těchto zemí dochází ke zvýšení zájmu o návštěvu Zlínského kraje, nejvíce pak u Poláků.
Cenné na těchto ukazatelích je zejména to, že se nejedná o nahodilý výsledek, ale potvrzení dlouhodobého
trendu. Pozornost, kterou Zlínský kraj cestovnímu ruchu dosud věnuje jak v podpoře investic, tak marketingu, má
ve výsledcích celého odvětví svou pozitivní odezvu.
V celostátním srovnání si velmi dobře vede Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Marketingové kampaně,
které připravuje, patří dlouhodobě k těm nejvíce účinným a také se to odráží na oceněních, která Centrála získává
v celostátním měřítku. V právě uplynulém roce získala národní Velkou cenu cestovního ruchu za marketingovou
kampaň k projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“. Celý tento projekt mimo jiné ukázal, že témata
tzv. kulturního turismu mají značný okruh příznivců. Proto jsme mohli v roce 2015 připravovat k samostatnému
fungování zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“. Toto sdružení má
16 členů, přičemž plná desítka členů přistoupila ke sdružení právě v roce 2015.
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Prezident Miloš Zeman ve Zdounkách
86

ZLÍNSKÝ KRAJ 2015 / VNĚJŠÍ VZTAHY

VNĚJŠÍ VZTAHY
V oblasti zahraničních vztahů spolupracuje Zlínský kraj s polským Podkarpatským vojvodstvím,
ruskou Samarskou a Jaroslavskou oblastí, čínským městem Shenyang a provincií Shandong,
norským regionem Hedmark a slovenským Trenčianským a Žilinským krajem. Kromě rozvoje
hospodářských vazeb subjektů ze Zlínského kraje
na trzích států, kde sídlí jeho partnerské regiony,
věnuje kraj při zahraniční spolupráci pozornost
také oblasti cestovního ruchu, kultury, zemědělství či školství.
Samostatnou část vnějších vztahů tvoří činnost
související s Evropskou unií, kde jsou pro Zlínský kraj hlavními tématy programovací období
2014–2020, evropská infrastruktura (dálnice, letiště, železnice) a rozvoj cestovního ruchu.

Co se dělo v roce 2015

Delegace Zlínského kraje v Číně

Francouzský velvyslanec

Ve dnech 14. – 16. října pobýval na návštěvě Zlínského
kraje prezident České republiky Miloš Zeman se svou
manželkou Ivanou. Během třídenního oﬁciálního
programu se hlava státu v doprovodu hejtmana Stanislava Mišáka setkala při veřejných besedách s občany
Zlína, Zdounek, Slavičína, Rožnova pod Radhoštěm
a Holešova, zavítala mezi zaměstnance několika ﬁrem
na Valašsku, Slovácku i Hané a pozdravila se rovněž se
starosty Zlínského kraje. Pro manželku prezidenta Ivanu
Zemanovou byl připraven separátní program, do kterého patřila například návštěva NADĚJE ve Zlíně, Živého
muzea gobelínů ve Valašském Meziříčí, Střední školy
hotelové Zlín a Mateřské školy Zlín, Štefánikova.

zavítaly ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová
a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. K dalším významným hostům patřili velvyslanci
Ázerbájdžánu, Běloruska, Francie a Německa.

V září navštívil Zlínský kraj předseda české vlády Bohuslav
Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová. V listopadu pak do Zlínského kraje
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Setkání starostů s vedením kraje

Prezidentský pár při příjezdu do Zlínského kraje

Momentka ze Dne Zlínského kraje

Setkání hejtmana s běloruským velvyslancem

Novoroční koncert ve Zlíně

Mladí ﬂorbalisté z Uherského Brodu na návštěvě krajského
úřadu

Kromě toho se v průběhu roku hejtman Stanislav Mišák
setkal s řadou osobností veřejného života (například
se zástupci Organizačního výboru Mistrovství Evropy
ve fotbale do 21 let). Počátkem května hejtman tradičně
ocenil dobrovolné i profesionální hasiče za jejich záslužnou činnost.
Svoje místo v kalendáři již napevno získala setkání
se starosty měst a obcí Zlínského kraje, pravidelně
konaná v Luhačovicích, na nichž jsou starostové ze
strany vedení kraje informováni o důležitých aktualitách
v rámci jednotlivých resortů. V roce 2015 toto setkání
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Za vnější vztahy odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

Setkání představitelů kraje a české vlády

Zasedání Asociace krajů ČR v Luhačovicích

Zápis německého velvyslance do návštěvní knihy

proběhlo hned dvakrát, a to v únoru a září. Kromě starostů se krajští radní rovněž pravidelně setkávají s řediteli
organizací zřizovaných a založených Zlínským krajem.

Zlínského kraje, s Anno Museem z partnerského regionu Hedmark (Norsko). Muzea spolupracují formou
každoročních měsíčních zahraničních stáží odborných
pracovníků v partnerských institucích a tuto formu spolupráce mají zájem blíže rozvíjet také v nadcházejících
letech. Odborní pracovníci muzeí zpracovali výzkumně-vzdělávací projekt mezinárodní výstavy.

a na projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži.

V oblasti zahraniční spolupráce pokračoval projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci v sociálně právní
ochraně dětí, který položil základ velmi kvalitního
a přínosného dialogu se zahraničním partnerem z provincie Groningen (Nizozemí). V roce 2015 byl zahájen
navazující projekt Ohrožené děti ve Zlínském kraji,
během něhož pokračovala aktivní spolupráce formou
konzultací a zahraničních stáží jak zástupců veřejné,
tak i soukromé sféry. Ve spolupráci chtějí obě strany
pokračovat i v nadcházejících letech.
Nadále pokračovala spolupráce Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, které je příspěvkovou organizací
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V květnu proběhl v Podkarpatském vojvodství v Polsku
veletrh EKOGALA. Producenty regionálních potravin
a regionální produkty Zlínského kraje zde prezentovala
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, gastronomický obor. Studenti prezentaci doplnili o ukázky gastronomických technik.
Na veletrhu se také projednala účast producentů
potravin z Podkarpatského vojvodství na Perle Zlínska

V říjnu se uskutečnila Obchodní mise do Kazachstánu
(Karaganda, Astana), cílem bylo představit Zlínský kraj jako
region s dlouholetou průmyslovou tradicí, který nabízí
řadu obchodních a investičních příležitostí. Program mise
zahrnoval obchodní semináře, prezentace a obchodní
jednání, ale i jednání Zlínského kraje s představiteli Karagandské oblasti. Ve stejném měsíci v rámci pracovní cesty
do Číny za účasti zástupců Zlínského kraje a Kontaktního
centra pro východní trhy byla navštívena města Peking,
Shenyang (v provincii Liaoning, se kterým má Zlínský
kraj dlouhodobou spolupráci) a Shanghai. Proběhla zde
řada jednání týkajících se Strategické průmyslové zóny
Holešov, spolupráce výrobních podniků, výměny zboží,
příležitosti v oblasti vyspělých technologií atd.

V oblasti vnějších vztahů jsme uskutečňovali aktivity zacílené na navazování a upevňování kontaktů Zlínského
kraje s partnery v regionu i s partnery na úrovni republikové a mezinárodní. Samozřejmě jsme také spolupracovali
s Asociací krajů České republiky a s jejími odbornými útvary, které pomáhají prosazovat názor krajů ve vztahu
ke státu.
Prožili jsme podzim bohatý na významné návštěvy: v říjnu jsme měli možnost přivítat na třetí oﬁciální návštěvě
Zlínského kraje prezidenta České republiky Miloše Zemana s manželkou Ivanou. V září navštívil náš kraj předseda
české vlády Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. V listopadu pak
do Zlínského kraje zavítaly ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. K dalším významným hostům patřili velvyslanci Ázerbájdžánu, Běloruska, Francie a Německa.
Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jsme uspořádali 2 obchodní mise zaměřené na východní trhy
(do Kazachstánu a do Číny).
Za velmi důležitý považuji také pravidelný kontakt se starosty měst a obcí Zlínského kraje, který uskutečňujeme
zpravidla dvakrát ročně formou dvoudenních setkání. V roce 2015 se Rada Zlínského kraje setkala se starosty
regionu v únoru a v září v Luhačovicích. Jednali jsme o tématech, která zástupce místních samospráv aktuálně
nejvíce zajímají. Na těchto shromážděních bývají vždy přítomni vedoucí odborů krajského úřadu včetně ředitele,
i řada přizvaných hostů – odborníků na problematiku, k níž starostové potřebují získat maximum informací.
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Výstava nevidomých umělců v Baťově mrakodrapu
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NEZISKOVÝ SEKTOR

Co se dělo v roce 2015
Pro efektivní vzájemnou vnitřní spolupráci odborů
krajského úřadu pracovali vybraní úředníci v Pracovní
skupině pro nestátní neziskové organizace, která se
v roce 2015 sešla třikrát.

Tři králové na návštěvě u hejtmana

Neziskové organizace mají různá zaměření a oblasti
činností, důležitou součástí jsou například v sociální
oblasti, kde je po nich vyžadována odbornost a splnění zákonných povinností, nebo například v oblastech sportovní, kulturní či vzdělávací, které jsou
charakteristické svojí zájmovou činností. Potřebnou
pomocí, kterou si kraj uvědomuje a velmi si jí váží,
jsou neziskové organizace v oblasti krizových situací
(například dobrovolní hasiči), ale také v oblasti charitativní či zdravotní (Červený kříž, různé nadace a nadační fondy). Neziskové organizace se však objevují
také v agendách výkonu státní správy jako účastníci správních řízení, a to v oblasti dopravy, životního
prostředí či územního plánování. Zde krajský úřad
dodržuje striktně právní předpisy pro každý případ,
ale i toto je dokladem rozvoje naší občanské společnosti, pro kterou je sdružování osob do spolků, sdružení a klubů jedním ze základních občanských práv.
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Pro tzv. „vnější“ spolupráci přináší již sedmým rokem
užitečné informace portál pro neziskové organizace
www.zlk.neziskovka.cz, zřízený Zlínským krajem. Informace na tomto portále míří vzájemně, nejen ve směru
úřad – neziskové organizace, ale také neziskové organizace mohou informovat jak veřejnou správu, tak
veřejnost o vlastních aktivitách. Portál administruje oddělení neziskového sektoru a zveřejňuje na něm také
důležité informace týkající se ﬁnancování neziskových
organizací.
Aktivní činnost vykazoval také Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského
kraje, který pořádal tzv. výjezdní zasedání do konkrétních míst a měst Zlínského kraje, na kterých členové
navštěvovali neziskové organizace a diskutovali s nimi
o široké problematice týkající se neziskového sektoru.
V roce 2015 se výbor sešel pětkrát.
V roce 2015 byla také opětovně vyhodnocena Dohoda o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství
uzavřená mezi Zlínským krajem a Asociací nestátních
neziskových organizací Zlínského kraje. Dále společně
s touto zastřešující organizací pokračoval Zlínský kraj
ve spolupráci v rámci neformálního uskupení Kooperace, který navázal na ukončený projekt Univerzity
Tomáše Bati nazvaný Kooperace vysokého školství,
veřejné správy, podnikatelského a neziskového sekto-

Za neziskový sektor odpovídá
ru pro socio-ekonomický rozvoj regionu z roku 2013.
Uskupení se věnovalo oblasti sociálního podnikání
a stáže studentů. Toto neformální uskupení, ve kterém
jsou mimo Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně zapojeny
i statutární město Zlín a Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje, se sešlo v roce 2015 celkem šestkrát.
Uspořádáno bylo také několik seminářů pro neziskové
organizace, například semináře týkající se dluhového
poradenství, účetnictví neziskových organizací nebo
jejich společenské odpovědnosti. Pokračovaly také
semináře v předávání informací ke spolkovému právu
v novém občanském zákoníku, který přinesl hodně
změn pro neziskové organizace.
Od května do listopadu probíhal projekt Zlínského kraje Senioři a jejich bezpečí, jehož hlavním cílem byla
ochrana této skupiny obyvatel před nekalými obchodními praktikami. Na projektu kraj velmi úzce spolupracoval s Krajským ředitelstvím Policie ČR. Kromě okresních seminářů, kterých se dohromady zúčastnilo 250
zástupců seniorských organizací, a závěrečné krajské
konference byla jeho součástí i informační kampaň.

MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2015 jsme tradičně směřovali krajskou pomoc do neziskového sektoru formou dotací nebo záštit vyjadřujících morální podporu organizacím aktivním v této sféře.
Neziskový sektor je velmi důležitým pojítkem vztahů mezi lidmi rozmanitých profesí i rozdílného společenského postavení, které sbližuje společný zájem o určitou oblast. Právě díky činnosti neziskových organizací se daří
poskytnout podmínky důstojného života těm, kdo jsou z nejrůznějších důvodů znevýhodněni a mají možnost
se takto aktivně a plnohodnotně zapojit do života společnosti. Také se díky „neziskovkám“ daří udržovat tradice
patřící do našeho kraje a podtrhující jeho charakter.
Neziskové organizace mají mimořádný význam v aktivitách zaměřených na podporu zdraví a sociální výpomoci,
ať už prostřednictvím dobrovolného dárcovství nebo jinými formami, a podporují mezilidskou solidaritu i příležitost k seberealizaci každého jedince od nejútlejšího dětství až po seniorský věk. A díky neziskovému sektoru se
zase mohou o mnoho lépe cítit lidé, kteří potřebují podat pomocnou ruku.
Právě nezisková sféra umožňuje, aby si každý člověk ve společnosti našel své místo. Je to prostor, v němž každý
může uskutečnit svou touhu být užitečný a prospět druhým.
V neziskovém sektoru představuje nezastupitelnou roli činnost dobrovolných hasičů, organizací kulturních, volnočasových nebo zaměřených na pomoc lidem sociálně vyloučeným, drogově závislým nebo jinak potřebným.
V roce 2015 poskytl Zlínský kraj na činnost nestátních neziskových organizací významné dotace z vlastního rozpočtu i ze státních zdrojů.
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LEDEN

ÚNOR

5. 1. Hejtman navštívil prvního občánka v kraji narozeného v novém roce
První miminko, které se v roce 2015 narodilo na území Zlínského kraje, chlapečka Vítka Gajdoše, navštívil hejtman Stanislav Mišák v porodnickém oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí.
Vítek přišel na svět v noci 1. ledna 2015 v čase 2:37. Celé rodině, do níž patří i školou povinná
dvojčata, popřál nejvyšší představitel Zlínského kraje pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Šťastné
mamince předal květiny a ﬁnanční dar 10 tisíc Kč, malému Vítkovi věnoval velkého plyšového
krtečka.

5. 2. Povodí Moravy prezentovalo plánované investice ve Zlínském kraji
Celkem 10 investičních akcí plánuje do konce roku 2018 Povodí Moravy ve Zlínském kraji. Vyplynulo to z prezentace, kterou představil management Povodí Moravy vedení Zlínského kraje.
Povodí Moravy počítá ve Zlínském kraji s celkovou investicí 638 milionů Kč. Mezi největší akce
bude patřit rekonstrukce vodního díla v Koryčanech za 135 milionů Kč a stavba poldru v Mysločovicích. Plánovány jsou také stavby ochranných hrází v oblastech s významným povodňovým
rizikem – například v Tlumačově, Brumově-Bylnici, Starém Městě u Uherského Hradiště, Rokytnici,
Uherském Brodě nebo Kunovicích.

9. 1. Jubilejní Novoroční charitativní koncert přinesl rekordní částku
Rekordních 431 tisíc Kč bylo rozděleno mezi 6 neziskových organizací na v pořadí již desátém ročníku Novoročního charitativního koncertu, který se uskutečnil v Kongresovém centru
ve Zlíně. Pořadatelem koncertu byly již tradičně Zlínský kraj společně se Statutárním městem
Zlín. Koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením Stanislava Vavřínka se zúčastnil
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, primátor Zlína Miroslav Adámek a řada čestných hostů
i zástupců veřejného, společenského, kulturního a podnikatelského života. Jako host již tradičně vystoupil i sólista Václav Hudeček (housle) a také mladá sólistka Zlata Hložková (klavír)
ze Základní umělecké školy Hulín.
15. 1. Východní Morava získala Velkou cenu cestovního ruchu
Zlínský kraj a jeho Centrála cestovního ruchu Východní Moravy získaly na brněnském veletrhu
Regiontour prvenství ve Velké ceně cestovního ruchu za marketingovou kampaň „Východní
Morava má jiskru“. Porotci ocenili široký záběr kampaně Východní Moravy s množstvím využitých komunikačních nástrojů. Jasné poselství, zajímavý slogan, ale také třeba také dobrý
radiospot. Cenu z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předsedy Asociace
krajů ČR a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška převzali Ladislav Kryštof, člen Rady
Zlínského kraje, a Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
29. 1. Na krajském úřadě jednal Tým pro dohodu, mluvilo se o sociálních službách
Setkání Týmu pro dohodu, který je platformou pro vzájemný dialog mezi krajem a obcemi, se
uskutečnilo na půdě Krajského úřadu Zlínského kraje. Svolala jej Taťána Valentová Nersesjan,
krajská radní pro sociální oblast. Zaměřeno bylo hlavně na seznámení nových členů týmu s jeho
fungováním a činností, kam patří zejména plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje
a následné nastavení jejich sítě s přihlédnutím k potřebám a prioritám kraje jako celku. Řeč tak
byla například o právě probíhajícím vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro období 2016–2018.
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18. 2. Hejtman Mišák jednal o možnosti podpory leteckého průmyslu ze zdrojů EU
Se zástupci agentury Clean Sky, zřízené ve spolupráci s Evropskou komisí pro podporu rozvoje leteckého průmyslu v Evropské unii, jednali zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem
Stanislavem Mišákem. Jednání se zúčastnili také zástupci některých leteckých ﬁrem ze Zlínského kraje. Jednalo se o první informativní schůzku na této úrovni, kdy šlo hlavně o to vyjádřit
podporu rozvoji leteckého průmyslu ve Zlínském kraji. Výrobou letadel se ve Zlínském kraji
aktuálně zabývá desítka ﬁrem, které zaměstnávají přibližně 1 600 pracovníků. Proto je rozvoj letectví v eminentním zájmu kraje. Po tomto prvním informativním setkání je plánováno
konkrétnější jednání o možnostech intenzivnějších kontaktů a spolupráce s členskými státy
a regiony Evropské unie.
19. 2.–20. 2. Představitelé Zlínského kraje se tradičně setkali se starosty měst a obcí
Více než 200 starostů měst a obcí ze Zlínského kraje se zúčastnilo tradičního setkání s představiteli kraje a krajského úřadu v Luhačovicích, které bylo tentokrát zaměřeno na novinky
a rady související především s novou legislativou a povinnostmi obcí vůči krajskému úřadu.
Tyto informace ocenilo zejména 96 nových starostů, kteří vzešli z podzimních komunálních
voleb. Velká pozornost byla věnována také oblasti krizového řízení. Druhý den setkání pak
byl ve znamení prezentací institucí, jejichž činnost se rovněž bezprostředně dotýká výkonu
funkce starosty (Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství policie, krajská
pobočka Úřadu práce, Zdravotnická záchranná služba apod.).
25. 2. Hejtman svolal školení pro předsedy a tajemníky povodňových komisí
Pravidelné odborné školení předsedů a tajemníků povodňových komisí obcí s rozšířenou působností na téma Krizové řízení a ochrana před povodněmi, které se koná minimálně jedenkrát
ročně, svolal do sídla Zlínského kraje hejtman a předseda krajské povodňové komise Stanislav
Mišák. Účastníci si vyslechli informace o tom, jak funguje předpovědní povodňová služba Českého
hydrometeorologického ústavu, dozvěděli se aktuality o činnosti vodohospodářského dispečinku

Povodí Moravy a seznámeni byli rovněž s povinnostmi obcí s rozšířenou působností v krizovém
řízení, kterým musí dostát při řešení povodní.

BŘEZEN
3. 3. Zaměstnanost v regionu byla tématem pro krajskou ekonomickou radu
Podpora zaměstnanosti z pohledu kraje, státu i Evropské unie byla tématem dalšího jednání
Krajské ekonomické rady Východní Moravy, které se uskutečnilo v sídle Zlínského kraje. Vedení
kraje spolu s významnými regionálními zaměstnavateli, zástupci komor i odborů a akademiky
jednalo o vzniku Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji, jejímž cílem je využití
všech dostupných zdrojů ﬁnancování v oblasti podpory zaměstnanosti. Jako host byla na jednání pozvána poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová. Ve svém vystoupení prezentovala evropské zdroje, které by mohly být využitelné přímo ve Zlínském kraji, například v oblasti
vytváření motivačních pracovních příležitostí pro mladé lidi.
3. 3. Ve Zlíně se hovořilo o možnostech založení potravinové banky
Možnostem založení potravinové banky ve Zlínském kraji byl věnován seminář, který se
uskutečnil na krajském úřadě. Princip fungování potravinových bank stojí na získávání potravin formou darů, jejich skladování a následné distribuci dobročinným organizacím. Akci
svolala krajská radní Taťána Valentová Nersesjan, která byla oslovena řediteli 2 azylových
domů s tím, že by rádi projednali možnosti založení potravinové banky, která ve Zlínském
kraji zatím nefunguje. Jednání se zúčastnilo zhruba 30 zájemců o vstupní informace. Bylo
dohodnuto, že případná konkrétní lokalita pro fungování potravinové banky ve Zlínském kraji
vyplyne ještě z dalších návazných jednání.

kultury, bylo hlavním obsahem metodického dne, který zorganizoval odbor kultury krajského
úřadu. Semináře se zúčastnilo asi 60 zájemců, nejčastěji zástupců měst a obcí, ale také neziskových organizací. Pracovníci krajského úřadu jim poradili, za jakých podmínek a v rámci
jakých národních i zahraničních programů bude možné získat peníze. Kromě toho je zástupci
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy obeznámili s možnostmi propagace místní kultury prostřednictvím Centrály a představili jim rovněž projekt Evropské kulturní stezky sv. Cyrila
a Metoděje.

DUBEN
1. 4. Zlínský kraj navštívila veřejná ochránkyně práv
Obyvatelé Zlínského kraje měli možnost se na krajském úřadě osobně setkat s veřejnou
ochránkyní práv Annou Šabatovou, případně využít této příležitosti k podání svého podnětu,
respektive stížnosti. Veřejná ochránkyně práv navštívila Zlínský kraj v rámci osvětové kampaně
„Zajímáte nás“, jejímž cílem je postupnými cestami do jednotlivých krajů zvyšovat právní povědomí občanů, povzbudit je v řešení problémů a vysvětlit jim, v čem jim může ombudsman
pomoci. Návštěva Zlínského kraje byla v pořadí šestou cestou Anny Šabatové v sérii výjezdů
do regionů.
2. 4. Kraj se připojil ke kampani na podporu lidí s autismem
Do modré barvy se ponořil vchod do Baťova mrakodrapu směrem ze třídy Tomáše Bati. Zlínský
kraj, který má v budově své sídlo, se tak připojil k celostátní kampani, jejímž cílem bylo vyjádřit
podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Druhému ročníku
kampaně poskytla záštitu Asociace krajů České republiky. Zlínský kraj se do kampaně zapojil
také v roce 2014.

20. 3. Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži má nové moderní přístroje
Slavnostní otevření nově vybudovaných odborných pracovišť se uskutečnilo na Střední škole-Centru odborné přípravy technické (SŠ-COPT) v Kroměříži. Nová pracoviště vznikla v rámci
projektu „Modernizace technologického vybavení SŠ-COPT Kroměříž“. Investorem byl Zlínský
kraj, který je zřizovatelem školy. Na škole byly vybudovány učebna pro CNC frézování, frézovací centrum, soustružnická centra, laser, výukové panely tekutinových mechanismů a 3D
tiskárna, které poslouží studentům maturitního oboru mechanik seřizovač – mechatronik.
Modernizace přišla na cca 10 milionů Kč, z čehož zhruba 75 % bylo hrazeno z Regionálního
operačního programu Střední Morava, zbylá část z rozpočtu kraje a investičního fondu školy.

9. 4. V Otrokovicích se setkali ředitelé školských zařízení zřizovaných krajem
Pracovní setkání ředitelů školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem se uskutečnilo v prostorách otrokovického penzionu Jezerka. Vedle samotných ředitelů byli na setkání přítomni
také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, krajský radní pro oblast školství Petr Navrátil,
pracovníci krajského úřadu z odboru školství, mládeže a sportu i dalších odborů nebo zástupci České školní inspekce a Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.
Na setkání byla mimo jiné řeč o problematice reformy ﬁnancování regionálního školství nebo
o procesu vytváření nového Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Zlínského kraje. V závěru byl věnován prostor diskuzi a dotazům přítomných.

31. 3. Krajský úřad informoval o aktuálních možnostech ﬁnancování kulturních projektů
Jaké dotace bude možné čerpat od současnosti až do roku 2020, a to konkrétně v oblasti

17. 4.–19. 4. Představitelé Zlínského kraje uctili památku padlých ve 2. světové válce
Třetí dubnový víkend byl ve znamení pietních aktů připomínajících si události související
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s koncem druhé světové války ve Zlínském kraji. Zúčastnili se jich také představitelé Zlínského
kraje. První pietní vzpomínka proběhla v obci Leskovec, kde byl 3. dubna 1945 vypálen Juříčkův mlýn. Následovala obec Prlov, kde bylo 20. dubna 1945 vypáleno 9 domů a zavražděno 23
lidí. Poslední vzpomínková akce byla uspořádaná u památníku v obci Ploština. Zde 19. dubna
1945 komanda SS přepadla nic netušící občany Ploštiny, zavraždila 27 občanů a vypálila prakticky celou vesnici za přispění 2 zrádců.
22. 4. Projekt „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ byl zahájen úvodní konferencí
Zahajovací konference k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ se uskutečnila
ve zlínském Kongresovém centru. Zúčastnili se jí představitelé Zlínského kraje, pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, zástupci zapojených zařízení, odborníci působící v oblasti péče
o ohrožené děti či zástupci obcí, v nichž jsou umístěna ústavní zařízení pro děti. Hlavními cíli
projektu jsou nastavení opatření pro Zlínský kraj, která přispějí k předcházení umísťování dětí
do institucionální péče a snížení počtu dětí žijících v institucionální péči. Zlínský kraj je hlavním
koordinátorem projektu.

KVĚTEN
4. 5. Kraj odměnil poctivého nálezce vzácného meče
Udělením mimořádného ﬁnančního daru ve výši 10 tisíc Kč ocenil Zlínský kraj poctivého nálezce Miroslava Brázdila za mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví. Miroslav Brázdil
z Holešova při hledání kořenů do terária v prosinci 2014 náhodně v zemi objevil železný
meč. Neprodleně informoval Ústav archeologické památkové péče Brno, takže nález mohl
být v původní poloze zdokumentován, odborně vyzvednut a následně předán do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně ke konzervaci. A právě za tento příkladný postup při nalezení
cennosti, respektive za operativní předání vzácného předmětu do další péče odborníkům, kraj
nálezce ocenil.
14. 5. Krajský úřad seznámil stavební úřady s metodikou při uplatňování nového zákona
Poskytnout praktické informace, jak postupovat při zavádění nového zákona o hmotné nouzi, bylo hlavním obsahem porady, kterou uspořádal krajský úřad pro vedoucí všech 36 stavebních úřadů působících na území Zlínského kraje. Zúčastnili se i zástupci úřadu práce.
S účinností od 1. ledna 2015 totiž začal platit zákon o hmotné nouzi, kterým se mění i podmínky pro uplatňování nároku příspěvku na bydlení osob v hmotné nouzi, a tato zákonná
změna dopadá i na stavební úřady, neboť ty mají s ohledem na tento zákon nově posuzovat
standardy bydlení veškerých objektů, ve kterých přebývají občané uplatňující nárok na doplatek na bydlení.
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14. 5. Krajem zřizované Slovácké muzeum uspělo v soutěži Gloria musaealis 2014
Druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku v národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2014
získalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace Zlínského kraje, a to
za stálou národopisnou expozici Slovácko. Výsledky XIII. ročníku prestižní soutěže muzeí byly
zveřejněny v Obecním domě v Praze. Zlínský kraj na sebe v soutěži Gloria musaealis výrazně
upozornil už v předchozím roce, kdy v kategorii Muzejní výstava roku získala prvenství jiná krajem zřizovaná kulturní organizace – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to za vytvoření
stálé expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“.
28. 5. Na krajském úřadě se setkali pracovníci spisové služby ze všech koutů republiky
Setkání pracovníků krajských úřadů, kteří zajišťují výkon spisové služby, se uskutečnilo na Krajském úřadě Zlínského kraje. Zúčastnili se jej také zástupci Archivní správy Ministerstva vnitra
České republiky a Moravského zemského archivu. Přítomní pracovníci si během setkání vyměnili zkušenosti s řešením metodických i praktických problémů, které přináší elektronizace
veřejné správy v oblasti správy dokumentů. Probírala se také problematika kontroly metadat
a převodu dokumentů do výstupních datových formátů, dále proces elektronického skartačního řízení či stav realizace projektů krajských dlouhodobých úložišť, především pak Krajské
digitální spisovny, na jednotlivých úřadech.

ČERVEN
3. 6. Kraj navštívila irská velvyslankyně
S velvyslankyní Irska v České republice, paní Alison Kelly, se ve Zlíně setkal radní Zlínského kraje
pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil. Hlavním tématem hovoru byla oblast školství, a to zejména spolupráce škol a ﬁrem z obou zemí a přizpůsobení obsahu vzdělávacích
programů potřebám zaměstnavatelů. Na setkání se hovořilo také o ekonomické situaci v obou
zemích a jejím dopadu na životy obyvatel. Z jednání vyplynulo, že Česká republika i Irsko čelí
ve vzdělávací sféře podobným výzvám. Obě strany tak na závěr deklarovaly zájem o prohloubení
stávající spolupráce.
5. 6. Hejtmani se sešli v Luhačovicích s ministrem zemědělství
Nad aktuálními problémy agropotravinářského komplexu v regionech se v Luhačovicích sešli
hejtmani s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Zabývali se kvalitou potravin, udělováním regionálních značek kvality, rozvojem venkova včetně čerpání fondů Evropské unie a také
protipovodňovými opatřeními nebo budoucností zemědělského a potravinářského středního
školství. Hejtmani vyjádřili podporu snahám ministra zemědělství, aby české potraviny získaly
na domácím trhu výraznější postavení.

8. 6. Filharmonie Bohuslava Martinů zahrála pod širým nebem
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, obecně prospěšná společnost, jejímiž spoluzakladateli jsou Zlínský kraj a Město Zlín, uspořádala netradiční beneﬁční koncert pod širým nebem.
Ten se uskutečnil na platformě mezi 14. a 15. budovou bývalého továrního areálu ve Zlíně.
Před početným publikem nejprve vystoupil En.dru alias Ondra Havlík, který představil originální
beatbox, následně zahráli ﬁlharmonici vedení dirigentem Stanislavem Vavřínkem skladby ze
známých ﬁlmů Hollywoodu, jako jsou například Hvězdné války, Sedm statečných či Tenkrát
na Západě. Výtěžek ze vstupného, které bylo dobrovolné, byl určen na budování technického
zázemí potravinové banky ve Zlínském kraji.
17. 6. Projekt „Senioři a jejich bezpečí“ upozornil seniory na nekalé praktiky prodejců
Seminář v rámci krajského projektu „Senioři a jejich bezpečí“, který se zaměřuje na prevenci proti
nekalým obchodním praktikám páchaných na seniorech, byl uspořádán ve vsetínském Domě
kultury. Zúčastnilo se jej na 70 zástupců seniorských organizací. Realizátorem projektu je Zlínský
kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR Zlínského kraje. Kromě několika konkrétních
výpovědí seniorů, kteří s takzvanými šmejdy mají osobní zkušenost, na semináři vystoupila například i Lucie Javoříková z Krajského ředitelství policie s radami jak rozpoznat falešného policistu.
Konkrétní informace z praxe si přítomní senioři vyslechli i z úst zástupců České obchodní inspekce a Sdružení spotřebitelů Moravy a Slezska.

ČERVENEC
4. 7.–5. 7. Velehrad ožil tradičními Dny lidí dobré vůle
Oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů se uskutečnily na Velehradě pod tradičním
názvem Dny lidí dobré vůle. Nabídly bohatý program kulturních, vzdělávacích i zábavně zaměřených aktivit pro široké spektrum návštěvníků, zejména pro mládež a rodiny s dětmi. Vrcholem oslav byla nedělní národní pouť k uctění památky sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů
Moravy a spolupatronů Evropy. Dny lidí dobré vůle proběhly pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka a olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Tato široce společensky pojatá oslava státního svátku je pořádána Arcibiskupstvím olomouckým ve spolupráci
se Zlínským krajem, obcí Velehrad a Ministerstvem kultury České republiky.
8. 7. V Rožnově byla otevřena nová výjezdová základna záchranné služby
Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje byla slavnostně otevřena v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o dvoupatrovou budovu, v níž je umístěna také
ordinace pro pohotovostní lékařskou službu. V přízemí jsou 3 garáže pro sanitní vozy s technickým zázemím, sklady léků, zdravotnických pomůcek, dezinfekce a kotelna. Ve druhém

patře jsou šatny s hygienickým zázemím a pracovny. K dispozici je také 5 parkovacích stání
u budovy. Na realizaci nového výjezdového stanoviště se podílel Zlínský kraj (5,6 milionu Kč),
dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava (11 milionů Kč) i vlastní ﬁnanční
zdroje Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (necelých 400 tisíc Kč).
26. 7. Češi a Slováci se tradičně setkali při Slavnostech bratrství
Poslední červencová neděle na česko-slovenském pomezí tradičně patřila Slavnostem bratrství
Čechů a Slováků na Velké Javořině. Toto přátelské setkání blízkých národů – Čechů a Slováků
– se i letos konalo pod výmluvným mottem „Tu bratia vždy sa stretať budú“. Kromě zástupů
turistů, kteří putovali nejčastěji pěšky nebo na kolech, dorazili za slunečného počasí na nejvyšší vrchol Bílých Karpat také zástupci veřejného života z příhraničních krajů. Za Zlínský kraj se
osobně zúčastnil hejtman Stanislav Mišák, který nad Slavnostmi bratrství převzal záštitu. Přítomni byli také náměstek hejtmana Lubomír Nečas a radní Ladislav Kryštof.

SRPEN
2. 8. Babice slavnostně převzaly titul Vesnice roku 2015 ve Zlínském kraji
Prohlídkou Muzea myslivců a pytláků začalo v Babicích na Uherskohradišťsku slavnostní předání cen krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 ve Zlínském kraji. Ocenění předával hejtman
Stanislav Mišák společně se svými náměstky Ivanem Mařákem a Lubomírem Nečasem a také
s předsedkyní výboru Zastupitelstva Zlínského kraje Milenou Kovaříkovou. Předávání se dále
zúčastnili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro
obnovu venkova, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Právě Babice se v roce
2015 staly absolutním vítězem krajského kola této soutěže.
10. 8. Zašová nabízí nový standard bydlení osob se zdravotním postižením
Nový areál pro osoby se zdravotním postižením byl slavnostně otevřen v Zašové. Budou jej
využívat klienti, kteří byli doposud umístěni ve stávajících objektech Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová. Odborná péče zde bude poskytována 18 osobám vyžadujícím
vysokou a střední míru podpory. Investorem stavby za 24,2 milionu Kč byl Zlínský kraj. Nový
areál v Zašové je tvořen 4 jednopodlažními zděnými objekty. Všechny objekty jsou přizpůsobeny osobám se sníženou schopností pohybu.
17. 8. Zlínský kraj se představil na Architecture Week v Praze
V Jiřském klášteře v Praze byla otevřena expozice s názvem Památky mého kraje. Jednalo
se o společnou prezentaci krajů v rámci 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015. Součástí expozice tedy byl i Zlínský kraj.
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Cílem výstavy bylo představit českým i zahraničním návštěvníkům známé i méně známé
architektonické památky všech 13 krajů České republiky a hlavního města Prahy. Expozice
krajů byly tvořeny modely, velkoformátovými fotografiemi a audiovizuálními prezentacemi
na obrazovkách.
20. 8. V Modré se debatovalo o odpadovém hospodářství Zlínského kraje
Projednávání Programu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který má platit v letech
2016–2026, byla věnována pozornost na mezinárodní konferenci o odpadovém hospodářství měst a obcí ve Zlínském kraji, která se uskutečnila v Modré. Akci uspořádala Energetická
agentura Zlínského kraje. Sedmdesátka zástupců měst, obcí a technických služeb zde diskutovala nad problémy odpadového hospodářství jednotlivých obcí, legislativou a především pak
plánem na dalších 10 let. Do diskuze se zapojil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan
Mařák zodpovědný za životní prostředí.

ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení školního roku byli přítomni i členové krajské rady
S přáním úspěšného školního roku 2015/2016 pro žáky, učitele i rodiče se vypravili do několika
školských zařízení v regionu členové Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem. Ten zavítal do Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži, kde se v letech
1968–1972 sám připravoval na budoucí profesi veterinárního lékaře. Radní pro školství, mládež
a sport Petr Navrátil navštívil Základní školu na třídě Svobody ve Zlíně-Malenovicích, která se
mimo jiné dlouhodobě zaměřuje na rozšířenou hudební výchovu. Radní Taťána Valentová
Nersesjan přišla povzbudit prvňáčky do Základní školy Trávníky ve Vsetíně a Ladislav Kryštof se
pozdravil se žáky i učiteli Základní školy praktické a Základní školy speciální v Uherském Brodě.
14. 9. Krajská rada schválila pravidla pro tzv. kotlíkové dotace
Pravidla pro přidělování tzv. kotlíkových dotací schválila krajská rada. Prostřednictvím
těchto dotací bude v roce 2016 realizována podpora domácnostem ve Zlínském kraji při
výměně stávajících kotlů na pevná paliva na ekologičtější způsoby vytápění. Financování
programu bude hrazeno z Operačního programu Životní prostředí administrovaného Ministerstvem životního prostředí. Podpora bude poskytována formou dotace, a to ve výši
70–85 % celkových uznatelných nákladů. Maximální výše celkových uznatelných nákladů
je stanovena na 150 tisíc Kč. V prvním kole kotlíkových dotací je pro Zlínský kraj určeno
celkem 156 milionů Kč z celkových 481 milionů na všechny 3 výzvy, které mají být vyhlášeny do konce roku 2020.
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21. 9. Premiér Sobotka podpořil rozvoj dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji
V rámci svých pracovních cest do regionů navštívil předseda vlády Bohuslav Sobotka také
Zlínský kraj. Tématem jeho jednání se zástupci kraje i obcí byl především rozvoj dopravní infrastruktury, konkrétně dokončení obchvatu Otrokovic, elektriﬁkace a zkapacitnění železniční
trati do Zlína a Vizovic a urychlení výstavby rychlostní komunikace R49. Předseda vlády ujistil
představitele Zlínského kraje, že pro vládu je výstavba dopravní infrastruktury v regionu jednou
z priorit a Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic dělají maximum pro urychlení přípravy jednotlivých úseků.

14. 10.–16. 10. Ve Zlínském kraji pobýval prezident Miloš Zeman
Na třídenní oﬁciální návštěvu Zlínského kraje přicestoval prezident republiky Miloš Zeman
s manželkou Ivanou Zemanovou. Během této návštěvy se zde hlava státu v doprovodu
hejtmana Stanislava Mišáka setkala při veřejných besedách s občany Zlína, Zdounek, Slavičína,
Rožnova pod Radhoštěm a Holešova a zavítala mezi zaměstnance několika ﬁrem na Valašsku,
Slovácku i Hané. Prezident si našel čas také na setkání s členy krajského zastupitelstva, starosty obcí s rozšířenou působností, řediteli příspěvkových organizací Zlínského kraje a zástupci
odborových svazů.

23. 11. Krajské úložiště obrazové zdravotní dokumentace obdrželo významná ocenění
První místo v soutěži The Best o nejlepší projekt eGovernmentu v kategorii krajských projektů získal Zlínský kraj za své Krajské úložiště obrazové zdravotní dokumentace. Prestižní
ocenění, hlavní cenu roku 2015 magazínu CIO Business World, obdržela také společnost
OR-CZ spol. s.r.o., která tento krajský projekt realizovala. Krajské úložiště obrazové zdravotní
dokumentace slouží nemocnicím zakládaným Zlínským krajem pro archivaci a sdílení obrazové zdravotní dokumentace v digitální podobě. Přináší to s sebou velké výhody oběma
stranám – jak lékařům, tak pacientům.

22. 9. Sklářská škola ve Valašském Meziříčí se rozrostla o novou přístavbu
Přístavba Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské byla slavnostně otevřena ve Valašském
Meziříčí. Akce se uskutečnila za účasti představitelů Zlínského kraje, který je zřizovatelem školy
a byl investorem stavby. Realizací nové přístavby školy vzniklo 7 nových odborných učeben
se zázemím. Tímto řešením byl optimalizován počet budov školy a její areál se tak stal uzavřeným integrovaným prostorem. Přístavba je realizována na zastavěné ploše 10 x 20 metrů jako
třípodlažní objekt. Celkové náklady stavby činily 18,744 milionu Kč.

31. 10. Vsetínský zámek se po rekonstrukci opět otevřel veřejnosti
Po 19 měsících se pro veřejnost opět otevřely brány vsetínského zámku. Návštěvníky čekala
prohlídka nových muzejních expozic, stejně jako bohatý doprovodný program pro všechny
věkové kategorie. Zámek prošel rozsáhlými stavebními úpravami, během nichž byly zmodernizovány a revitalizovány jeho prostory. Investorem oprav za 35,1 milionu Kč byl Zlínský kraj
prostřednictvím své příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, které na vsetínském
zámku sídlí. V 5 výstavních sálech nyní mohou návštěvníci zhlédnout historické expozice s náměty: Valašská kolonizace, Valašské rebelie, Průmyslová revoluce ve Vsetíně, Josef Sousedík
a průmysl 20. století a Protektorát a odboj na Vsetínsku.

26. 11. Mezivládní komise vyjádřila podporu budování dopravního propojení se Slovenskem
Krizovému managementu, civilní ochraně, spolupráci složek Integrovaného záchranného systému v pohraničí i dopravnímu propojení mezi Zlínským, Žilinským a Trenčínským krajem bylo
věnováno zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se
uskutečnilo na Velehradě. Kromě představitelů Zlínského kraje a dalších samospráv byli jednání přítomni také zástupci ministerstev z obou stran hranice. Komise přijala usnesení, ve kterém
vyslovila podporu pokračování vzájemné intenzivní spolupráce v oblasti budování a propojení
dopravní infrastruktury obou států. Za mimořádně důležité považuje komise zejména urychlení realizace mezinárodních silničních spojení R49/R6 mezi českou D1 u Hulína a slovenskou
D1 u Púchova a napojení slovenské D3 na českou I/11.

ŘÍJEN
3. 10. Den Zlínského kraje přilákal tisíce návštěvníků
Několik tisícovek lidí vyslyšelo pozvání hejtmana k účasti na šestém ročníku Dne Zlínského
kraje. Akce probíhala v prostorách Baťova mrakodrapu a jeho okolí včetně platformy mezi 14.
a 15. budovou bývalého továrního areálu ve Zlíně, dále v krajských kulturních organizacích
působících v celém Zlínském kraji, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i v několika výrobních
podnicích, které se k této akci připojily. Návštěvníci se do krajského města mohli dopravit
speciálně vypraveným historickým vlakem. Dále měli možnost ochutnat z pestré škály regionálních potravinářských produktů, projet se legendárním Baťovým výtahem s pojízdnou
kanceláří, pozorovat Slunce z terasy Baťova mrakodrapu či zhlédnout řadu výstav a prezentací.

LISTOPAD

4. 10.–10. 10. Zlínský kraj zorganizoval první podnikatelskou misi do Kazachstánu
Ve spolupráci s Kontaktním centrem pro východní trhy uspořádal Zlínský kraj první podnikatelskou misi do Kazachstánu. Podnětem k jejímu uskutečnění cesty byl zájem podnikatelů Zlínského kraje o ekonomickou kooperaci s touto zemí. Cílem Zlínského kraje bylo
navázání spolupráce s Karagandskou oblastí, vytvoření podmínek pro podnikatele a jejich
podpora na úrovni regionálních i vládních orgánů. Cesty se zúčastnili představitelé 11 firem
a společností ze Zlínského kraje včetně zástupců Strategické průmyslové zóny Holešov či
lázeňských subjektů v Luhačovicích.

12. 11. Kraj ocenil pracovníky ve zdravotnictví
Slavnostní ocenění vítězů ankety „Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje“
se uskutečnilo v Baťově vile ve Zlíně. Lékařům i zástupcům nelékařského zdravotnického
personálu předali ocenění spojené s finančním darem nejvyšší představitelé Zlínského kraje. Cílem ankety je vyzdvihnout přínos pracovníků, kteří se starají o zdraví občanů ve zdravotnických zařízeních na území Zlínského kraje, a ocenit je za jejich náročnou a obětavou
práci.

PROSINEC
3. 11. Ministryně Šlechtová se setkala s představiteli Regionální stálé konference a starosty
Zlínský kraj navštívila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rámci svého programu se
setkala s představiteli Regionální stálé konference, kde jsou zástupci měst, obcí, akademické
sféry a další, a také se starosty obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Mluvilo se zejména o nastavení témat a podpory programu Integrovaného regionálního operačního programu ve vztahu k potřebám měst a obcí. Ministryně uvedla, že klade velký důraz na podporu
destinačního managementu a celkový rozvoj cestovního ruchu v regionech.

14. 12. V Nedašově Lhotě byly zprovozněny 2 kilometry nové vozovky
Dokončena byla rekonstrukce silnice v Nedašově Lhotě. Zahájena byla v červnu 2015 a přišla
na 46,915 milionu Kč. Investorem stavby byl Zlínský kraj. Během rekonstrukce byla provedena šířková úprava na 6,5 metru, vyměněna konstrukce vozovky, zajištěno funkční odvodnění komunikace a došlo ke stavebním úpravám připojení místních komunikací a sjezdů. Byly
také vybudovány nové zastávkové pruhy osobní linkové dopravy a obnoveno nebo doplněno
bezpečnostní zařízení komunikace. Součástí stavby byla též částečná rekonstrukce 3 mostů
a propustku přes Lhotský potok.
16. 12. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rozpočet na příští rok
Krajské zastupitelstvo schválilo Rozpočet Zlínského kraje pro rok 2016, a to s plánovaným
schodkem ve výši 189 milionů Kč. Ten bude pokrytý volnými ﬁnančními prostředky z minulých
let, které zároveň pokryjí i splátky dříve čerpaných investičních úvěrů. Přijetí nových úvěrů
v roce 2016 Zlínský kraj neplánuje. Proti plánovanému rozpočtovému výhledu je u schváleného rozpočtu největší změnou vznik tzv. Fondu Zlínského kraje, který nově nastavuje pravidla
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pro poskytování dotací a vychází ze změny zákona o rozpočtových pravidlech. Největší plánovanou investicí pro rok 2016 je stavba nového interního pavilonu ve Vsetínské nemocnici.
Pětipatrová budova přijde kraj na 130 milionů Kč.
18. 12. Ředitel krajského úřadu pozval tajemníky k pravidelnému setkání
Na pravidelné pracovní setkání pozval ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý tajemníky všech 13
měst, které mají ve Zlínském kraji statut tzv. obce s rozšířenou působností. Setkání se uskutečnilo v sídle Zlínského kraje. Tajemníci byli odbornými pracovníky krajského úřadu informováni
o aktuálních tématech, jako je například dotační politika státu a kraje v roce 2016, problematika
kotlíkových dotací, krajské a místní akční plány v oblasti školství, změny v zákonech o pozemních komunikacích či doporučení z oblasti krizového řízení.

PŘEHLED
HOSPODAŘENÍ
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2015

Struktura příjmů ZK

Struktura výdajů ZK

(ﬁnanční údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč)
Použité zkratky:
SK - Skutečnost 2015
UR - Upravený rozpočet 2015
DPFO - Daň z příjmu fyzických osob
DPPO - Daň z příjmu právnických osob
DPH - Daň z přidané hodnoty

Přehled příjmů Zlínského kraje v roce 2015
Skutečnost
2014

Schválený
rozpočet 2015

Upravený
rozpočet 2015

Skutečnost
2015

SK/RU

SK - UR

Meziroční
nárůst

2 658 681

2 497 800

2 497 800

2 745 148

109,90 %

247 348

3,25 %

18 109

16 000

16 468

16 674

101,25 %

206

-7,92 %

Nedaňové příjmy

271 582

536 339

460 312

450 765

97,93 %

-9 547

65,98 %

Kapitálové příjmy

26 868

10 993

16 522

6 752

40,87 %

-9 770

-74,87 %

Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem

2 975 240

3 061 132

2 991 101

3 219 339

107,63 %

228 238

8,20 %

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

5 264 234

4 569 614

5 745 650

5 739 089

99,89 %

-6 561

9,02 %

61 528

82 301

69 629

69 629

100,00 %

0

13,17 %

DPFO - závislá činnost

Neinvestiční dotace ze zahraničí

1 722

1 792

1 667

1 561

93,59 %

-107

-9,37 %

Převody z vlastních fondů

3 298

0

3 932

3 940

100,21 %

8

19,47 %

5 330 782

4 653 707

5 820 878

5 814 219

99,89 %

-6 659

9,07 %

Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

82 353

130 279

142 350

155 148

108,99 %

12 798

88,39 %

DPPO za kraj

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

439 938

356 340

719 125

718 152

99,86 %

-973

63,24 %

DPH

Dotace na kapitálové výdaje celkem

522 291

486 619

861 475

873 300

101,37 %

11 825

67,21 %

Správní poplatky

8 828 313

8 201 458

9 673 454

9 906 858

102,41 %

233 403

12,22 %

Celkem

Druh příjmů
Podíly na sdílených daních
Ostatní daňové příjmy

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

Dotace na běžné výdaje celkem

PŘÍJMY CELKEM
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Neinvestiční dotace
58,65 %

Neinvestiční transfery
70,12 %

Investiční dotace
8,81 %

Neinvestiční výdaje fondů
2,11 %

Kapitálové příjmy
0,07 %

Běžné výdaje odborů ZK
11,74 %

Převody z vlastních fondů
0,04 %

Investiční transfery
7,76 %

Daňové příjmy
27,88 %

Investice ZK
0,58 %

Nedaňové příjmy
4,55 %

Investiční výdaje fondů
7,69 %

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2015
Daňový příjem

Schválený
rozpočet 2015

Upravený
rozpočet 2015

Skutečnost
2015

SK - UR

SK/RU

586 000

586 000

606 652

20 652

103,52 %

DPFO - podnikání

10 500

10 500

14 870

4 370

141,62 %

DPFO - zvláštní sazba

62 000

62 000

73 856

11 856

119,12 %

575 800

575 800

685 647

109 847

119,08 %

15 000

15 508

15 508

0

100,00 %

1 263 500

1 263 500

1 364 123

100 623

107,96 %

1 000

960

1 166

206

121,49 %

2 513 800

2 514 268

2 761 823

247 555

109,85 %

DPPO
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Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2015
Druh výdajů

Hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje

Skutečnost
2014

Schválený
rozpočet 2015

Upravený
rozpočet 2015

Skutečnost
2015

SK - UR

Meziroční nárůst

Běžné výdaje odborů ZK

1 128 669

1 175 495

1 224 408

1 136 595

-87 813

0,70 %

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

6 254 791

5 770 227

6 811 833

6 787 468

-24 365

8,52 %

- Zřizované organizace

1 025 285

1 071 646

1 100 237

1 088 000

-12 237

6,12 %

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)

1 653 126

1 650 000

1 678 008

1 678 008

0

1,51 %

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)

2 801 516

2 610 000

2 931 968

2 931 968

0

4,66 %

- Nestátní školství

191 564

195 000

198 082

198 082

0

3,40 %

- Neinvestiční půjčené prostředky

184 650

73 998

26 446

23 446

-3 000

-87,30 %

- Ostatní neinvestiční transfery

398 650

169 583

877 092

867 964

-9 128

117,73 %

Neinvestiční výdaje fondů

326 861

132 435

249 249

204 597

-44 652

-37,41 %

- Zaměstnanecký fond

7 167

6 638

13 406

5 161

-8 245

-27,99 %

- Fond kultury

7 347

7 350

9 194

8 734

-460

18,88 %

- Fond mládeže a sportu
- Programový fond
- Havarijní fond
- Sociální fond

3 213

3 000

4 725

3 632

-1 093

13,04 %

306 800

113 447

219 363

184 762

-34 601

-39,78 %

707

0

0

0

0

-100,00 %

1 627

2 000

2 561

2 308

-253

41,86 %

7 710 321

7 078 157

8 285 490

8 128 660

-156 830

5,43 %

Investice ZK

106 649

158 946

87 589

55 750

-31 839

-47,73 %

Investiční dotace zřizovaným PO

640 567

331 183

649 471

643 321

-6 150

0,43 %

58 316

0

110 000

58 568

-51 432

0,43 %

Běžné výdaje ZK celkem

Investiční půjčené prostředky
Investiční transfery ostatní

12 351

23 083

52 607

49 232

-3 375

375 468

816 646

782 067

744 520

-37 547

98,29 %

- Programový fond

375 468

816 646

782 067

744 520

-37 547

98,29 %

1 193 351

1 329 858

1 681 734

1 551 391

-130 344

30,00 %

0

0

2 752

0

-2 752

0,00 %

Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM
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8 903 672

8 408 015

9 969 976

9 680 051

-289 925

8,72 %

právními předpisy (tj. zejména zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí).
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 byly pro
zajištění činností příspěvkových organizací Zlínského
kraje schváleny příspěvky na provoz a dotace na provoz ve výši 2 735 093,30 tis. Kč (včetně účelových
prostředků 21 518 tis. Kč rezervovaných na odboru investic k ﬁnancování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství, kultury, sociálních
služeb, dotace MŠMT ve výši 1 650 000 tis. Kč a částky

Výsledek hospodaření

Doprava

Kultura

Sociální věci

8 747,30 tis. Kč rezervované odborem řízení dotačních
programů na projekty škol). Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny
z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro příspěvkové organizace upravena na konečnou
částku 3 131 310,73 tis. Kč. Organizacím bylo skutečně
poskytnuto 3 113 785,46 tis. Kč.

Školství

Zdravotnictví

Celkem

Hlavní činnost

1 341,44

-129,04

2 816,68

911,68

-1 010,04

3 930,72

Doplňková činnost

0,00

498,49

159,47

8 034,69

730,09

9 422,74

Celkem

1 341,44

369,45

2 976,15

8 946,37

-279,95

13 353,46

Výsledek hospodaření

Doprava

Kultura

Sociální věci

Školství

Zdravotnictví

Celkem

Hlavní činnost

298,61 %

Investiční výdaje fondů

Investiční výdaje celkem

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2014 zřizovatelem 123 příspěvkových organizací (100 v oblasti školství, 8 v oblasti
kultury, 3 v oblasti zdravotnictví, 1 organizace působila v oblasti dopravy a 11 ve sféře sociální). S účinností
od 1. 1. 2015 došlo ke změně gesce 2 příspěvkových
organizací (Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské
centrum) z odboru zdravotnictví do působnosti odboru sociálních věcí, a to v návaznosti na postupný útlum
zdravotnických činností v těchto zařízeních a naopak
posilování činností, které věcně a odborně spadají pod
resort sociálních věcí a jsou regulovány příslušnými

Doplňková činnost

Celkem

zlepšený

1

4

10

54

0

69

vyrovnaný

0

0

0

36

0

36

zhoršený

0

4

3

10

1

18

zlepšený

0

8

8

59

1

76

vyrovnaný

0

0

0

2

0

2

zhoršený

0

0

0

0

0

0

není provozována

1

0

5

39

0

45

zlepšený

1

7

12

85

0

105

vyrovnaný

0

1

0

15

0

16

zhoršený

0

0

1

0

1

2
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Hospodaření obchodních společností Zlínského kraje
Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2015 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 12 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 8 společností
hospodařilo se ziskem, 3 společnosti vykázaly ztrátu a 1 společnost vykázala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínů
konání valných hromad jednotlivých obchodních společností jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje.
Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 1 společnost hospodařila se ziskem, 1 společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem
hospodaření a 1 společnost vykázala ztrátový výsledek hospodaření.

Společnosti s ručením omezeným – 100% obchodní podíl Zlínského kraje
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
vznik 11. 12. 2003, základní kapitál 89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
vznik 12. 11. 2003, základní kapitál 101,35 mil. Kč

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
vznik 8. 12. 2003, základní kapitál 91,99 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
vznik 31. 10. 2003, základní kapitál 97,72 mil. Kč

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

vznik 21. 6. 2004, základní kapitál 500 tis. Kč

vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč

tis. Kč

0

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - brutto

0

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - netto

SÚS Zlínska, s.r.o.

SÚS Valašska, s.r.o.

SÚS Slovácka, s.r.o.

SÚS Kroměřížska, s.r.o.

Celkem SÚS

938

279

211

560

1 988

0

161

0

0

161

Hmotný majetek - brutto

181 054

226 951

214 201

175 979

798 185

Hmotný majetek - netto

69 334

82 599

68 948

82 022

302 903

Náklady celkem

95 775

97 265

86 483

110 899

Výnosy celkem

Nehmotný majetek - netto

Náklady celkem

8 348

Výnosy celkem

1 618

Výnosy celkem

8 355

Daň z příjmu právnických osob

-214
0
0,7

7

Daň z příjmu právnických osob

7

Výsledek hospodaření po zdanění *

0

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

10

Zaměstnanci - přepočtený stav

9,5

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

8 358,3

390 422

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané v daném roce

800

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

8 271,4

Výše NFV* poskytnuté ZK v roce 2015

103 928

90 641

118 060

413 111

4 707

6 663

4 158

7 161

22 689

Daň z příjmu právnických osob - splatná

1 438

588

622

1 500

4 148

-2 680

954

-105

1 911

80

5 949

5 121

3 641

3 750

18 461

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

62

74

64

83

283

Zaměstnanci - přepočtený stav

60

70

67

77

274

Výše dotace poskytnuté ZK

0

0

0

0

0

Výše dotace ZK skutečně čerpané

0

0

0

0

0
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Zaměstnanci - přepočtený stav

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

800

100 482

Výsledek hospodaření po zdanění

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

-214

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK v daném roce

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu právnických osob - odložená

0

1 832

Výsledek hospodaření po zdanění
Nehmotný majetek - brutto

594

Náklady celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

Hospodaření

tis. Kč

Nehmotný majetek - brutto

6 500

Výše investiční dotace poskytnuté ZK

598,8

Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

598,8

* NFV = návratná ﬁnanční výpomoc byla poskytnutá rovněž v letech 2007 a 2008 ve výši 4 mil. Kč.
Z této částky zůstává neuhrazeno 530 tis. Kč.
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Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
vznik 13. 10. 2005, základní kapitál 1 959 400 tis. Kč
Kroměřížská nemocnice a.s.
vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 205 700 tis. Kč

Společnosti s ručením omezeným – 50% obchodní podíl Zlínského kraje
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 415 900 tis. Kč
Vsetínská nemocnice a.s.
vznik 20. 9. 2005, základní kapitál 260 800 tis. Kč

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Nehmotný majetek - brutto
Nehmotný majetek - netto
Hmotný majetek - brutto
Hmotný majetek – netto
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů právnických osob - splatná
Daň z příjmu právnických osob - odložená
Výsledek hospodaření po zdanění
Zaměstnanci – přepočtený stav
Počet lůžek celkem k 31. 12. 2015
akutní lůžka
z toho standard
JIP
DIOP a NIP
následná lůžka (LDN a ošetřovatelská lůžka)
sociální lůžka
Počet ambulantních ošetření (bez komplementů)
Počet hospitalizovaných pacientů za nemocnici
Počet porodů
Počet narozených dětí
akutní lůžka
Průměrná doba
hospitalizace (dny)
následná lůžka
akutní lůžka
Průměrná obložnost
lůžka (%)
následná lůžka
Výše dotace poskytnuté ZK
Výše dotace skutečně čerpané ZK

53 141
27 614
2 579 851
1 880 175
2 031 228
2 039 693
8 465
0
0
8 465
2 131
958
812
703
91
18
146
3
427 535
39 849
2 368
2 427
5,0
22,3
80,7
97,4
40 762
40 518

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
3 751
767
1 181 896
861 028
1 115 192
1 148 800
33 608
4 207
2 203
27 198
1 266
609
496
442
44
10
113
25
306 867
24 115
1 160
1 172
5,0
27,3
74,9
98,6
2 634
2 277

Kroměřížská nemocnice a.s.
8 296
1 443
295 846
187 626
603 858
619 830
15 972
0
0
15 972
729
366
366
331
35
0
0
0
259 703
19 244
628
630
4,6
0
67,4
0,0
8 183
8 183

Vsetínská nemocnice a.s.
2 252
268
409 614
234 518
529 185
544 866
19 903
0
4 222
15 681
604
344
259
239
20
0
85
3
182 599
14 018
796
802
4,1
28,7
69,7
100,4
2 320
2 297

Celkem
nemocnice
67 440
30 092
4 467 207
3 163 347
4 279 463
4 353 189
77 948
4 207
6 425
67 316
4 730
2 277
1 933
1 715
190
28
344
31
1 176 704
97 226
4 952
5 031
4,8
25,4
75,2
98,6
53 899
53 275

Industry Servis ZK, a. s.

Technologické inovační centrum s. r. o.

nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč

vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.

tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.

tis. Kč

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - brutto

86 257

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - netto

55 377

Hmotný majetek - netto

Náklady celkem

14 371

Náklady celkem

8 282

Výnosy celkem

11 437

Výnosy celkem

7 488

Výsledek hospodaření před zdaněním

-2 934

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

0
-2 934

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

1 184
808

-794
0
-794

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

5,0

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

7

Zaměstnanci - přepočtený stav

5,5

Zaměstnanci - přepočtený stav

8

Výše dotace poskytnuté ZK

0

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

2 530

Výše dotace ZK skutečně čerpané

0

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

2 530

* Pod komplementy patří zobrazovací metody a laboratoře
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Obecně prospěšné společnosti
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

vznik 16. 1. 2006
zakladatelský vklad Zlínského kraje 10 tis. Kč

vznik 6. 6. 2006

vznik 25. 9. 2007

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

tis. Kč

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.

tis. Kč

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

134

Nehmotný majetek - brutto

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - brutto

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

Hmotný majetek - brutto

8 065

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - netto

2 739

Hmotný majetek - netto

7
236
0

Nehmotný majetek - netto
Hmotný majetek - brutto
Hmotný majetek - netto

tis. Kč

3 707
0
1 393
325

Náklady celkem

58 111

Náklady celkem

6 224

Náklady celkem

29 460

Výnosy celkem

58 143

Výnosy celkem

6 224

Výnosy celkem

29 107

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu právnických osob

32
0

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu právnických osob

0

Daň z příjmu právnických osob

-353
0

Výsledek hospodaření po zdanění

32

Výsledek hospodaření po zdanění

0

Výsledek hospodaření po zdanění

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

96

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

8

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015

9

Zaměstnanci - přepočtený stav

89

Zaměstnanci - přepočtený stav

Zaměstnanci - přepočtený stav

9

6,75

-353

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

20 300

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *

1 552

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

10 107

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

20 300

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

1 552

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

9 541,9

Výše NFV poskytnuté ZK **

10 960

Výše investiční dotace poskytnuté ZK

500

Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

500

* Neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu ZK vč. dotace z EU ve výši 369 tis. Kč

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2015 vč. 102 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min.letech)
** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v letech 2015 (předﬁnancování projektů)
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