R06/19
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání dne 04.03.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R06/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0186-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0107/R05/19 – písm. a) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
řediteli Střední průmyslové školy a obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437,
dopracovat projekt "Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání
Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0108-19-P02 do
konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, včetně všech povinných příloh nejpozději do 28.02.2019;“ - na termín
plnění 25.03.2019;
2. usnesení č. 0107/R05/19 – písm. c) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, dopracovat projekty "Podpora
výuky za pomoci virtuální reality" a "Inspirující škola" v souladu s projektovými rámci
dle v příloh č. 0108-19-P03 a č. 010819-P04 do konečné podoby žádosti o poskytnutí
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně všech
povinných příloh nejpozději do 28.02.2019;“ - na termín plnění 25.03.2019;
3. usnesení č. 0107/R05/19 – písm. d) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
řediteli Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, dopracovat projekty "Podpora digitálních kompetencí pedagogických
pracovníků škol ve Zlínském kraji" a "Šíření příkladů dobré praxe s integrací
digitálních technologií do vzdělávání ve školách Zlínského kraje" v souladu s
projektovými rámci dle příloh č. 0108-19-P05 a č. 0108-19-P06 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
včetně všech povinných příloh nejpozději do 28.02.2019;“ - na termín plnění
25.03.2019;
4. usnesení č. 0107/R05/19 – písm. e) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
řediteli Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČ 00843504,
dopracovat projekt "Digitální kompetence na SŠ" v souladu s projektovým rámcem
dle přílohy č. 0108-19-P07 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně všech povinných příloh
nejpozději do 28.02.2019;“ - na termín plnění 25.03.2019.
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2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - schválení
individuálních dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R06/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 40.000 Kč Sdružení pro rozvoj infrastruktury na Moravě, z. s., se sídlem
Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČ 22866442, na uspořádání mezinárodní
konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů" v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0150-19P02;
2) ve výši 50.000 Kč společnosti EGO Zlín, spol. s r. o., se sídlem U Pekárny 438,
763 14 Zlín - Štípa, IČ 46902473, na organizační zabezpečení XXII. ročníku
mezinárodní konference "MEDICÍNA KATASTROF" v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0150-19-P04;
3) ve výši 10.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, na realizaci projektu Život není zebra 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0150-19-P06;
4) ve výši 10.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, na realizaci projektu Fashion Event Dotek v roce
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0150-19-P08.

3

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám (Zlín, Vsetín)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R06/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČ 47676515, na pořádání akce "Ovčácký den na Valašsku 2019" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0141-19-P02;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
IČ 49432931, na pořádání akce "Perla Zlínska 2019" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0141-19-P04;
schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Zlín, se sídlem
Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 62181696, na podporu činnosti
okresní organizace Českého Svazu Včelařů, z. s., v okrese Zlín v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0141-19-P06.
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4

RP06-19 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2019 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R06/19

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP06-19 Program na podporu
akreditovaného dobrovolnictví v roce 2019:
1) ve výši 65.000 Kč Diakonii ČCE- středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČ 73633178, na projekt RP06-19/001 "Objev v sobě dobrovolníka";
2) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherský Brod, se sídlem Mariánské náměstí 13, 688
01 Uherský Brod, IČ 48489336, na projekt RP06-19/002 "Dobrovolnické centrum
STOPA";
3) ve výši 80.000 Kč spolku Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z. s., se sídlem
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČ 26631539, na projekt RP06-19/003 "Dobrovolnictví
na Vsetínsku";
4) ve výši 74.700 Kč společnosti ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČ 61388122, na projekt RP06-19/004 „ADRA dobrovolníci
pomáhají klientům na Zlínsku";
5) ve výši 80.000 Kč společnosti Maltézská pomoc, o. p. s., se sídlem Lázeňská 2,
118 00 Praha 1, IČ 26708451, na projekt RP06-19/005 „Rozvoj dobrovolnictví v
oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory
dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
6) ve výši 69.000 Kč Charitě Luhačovice, se sídlem Hradisko 100, 763 26
Luhačovice, IČ 73633071, na projekt RP06-19/006 „Koordinace a organizace
dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2019";
7) ve výši 80.000 Kč spolku Samari z. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ
22671951, na projekt RP06-19/007 "Koordinace, organizace a podpora
dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
8) ve výši 80.000 Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p. 247,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt RP06-19/008 „Pojď do toho s
námi II.";
9) ve výši 71.000 Kč Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, se sídlem Okružní 5430,
760 05 Zlín, IČ 65792068, na projekt RP06-19/009 "Výchova a vzdělávání
dobrovolníků";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0144-19-P02 a č. 0144-19-P03.

5

RP07-19 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2019 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R06/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP07-19 Programu na podporu
nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce
2019:
1) ve výši 70.000 Kč Diakonii ČCE – střed. Vsetín, se sídlem Strmá č. p. 34, 755 01
Vsetín, IČ 73633178, na projekt RP07-19-001 "Muzika nás baví!";
2) ve výši 70.000 Kč spolku R-Ego, z. s., se sídlem náměstí Mezi Šenky č. p. 19,
763 21 Slavičín, IČ 70885605, na projekt RP07-19-002 "R-Ego, z. s. - programy
všeobecné primární prevence rizikového chování";
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3) ve výši 80.000 Kč společnosti DOMINO cz, o. p. s., se sídlem Štefánikova 5462,
760 01 Zlín, IČ 48472476, na projekt RP07-19-003 "VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO DĚTI";
4) ve výši 80.000 Kč Charita Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p.
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt RP07-19-004 "Akční klub";
5) ve výši 55.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., se sídlem Vídeňská 3, 639
00 Brno, IČ 60557621, na projekt RP7-19-005 "Prevence rozvoje patologického
hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně a besed na
školách";
6) ve výši 80.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům
Ignáce Stuchlého, se sídlem P. Ignáce Stuchlého č. p. 26, 736 16 Fryšták, IČ
67026346, na projekt RP07-19-006 "Orientační dny";
7) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, se
sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČ 65792068, na projekt RP07-19-007
"Nealkopátky";
8) ve výši 80.000 Kč spolku AGARTA z. s., se sídlem Ohrada č. p. 1879, 755 01
Vsetín, IČ 27002438, na projekt RP07-19-008 "Závislosti tady a teď, Hra na hraně";
9) ve výši 80.000 Kč spolku MADIO z. s., se sídlem Kvítková č. p. 3687, 760 01 Zlín,
IČ 26572702, na projekt RP07-19-009 "Programy selektivní primární prevence";
10) ve výši 54.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci
Jana Pivečky, o. p. s., se sídlem Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín, IČ
28269501, na projekt RP07-19-010 "Zkus to jinak! 2019";
11) ve výši 80.000 Kč spolku SAVIO z. s., Zlín, se sídlem Boněcko I 279, 760 01
Zlín, IČ 07343469, na projekt RP07-19-011 "SAVIO - programy primární prevence
pro školy ZK";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0145-19-P02 a č. 0145-19-P03.

6

Zdravotnictví - investiční záměry, dodatky k investičním záměrům, změny
struktur nákladů investičních záměrů, fond investic 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R06/19

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, k posílení fondu
investic ve výši 1.631.500,17 Kč, dle přílohy č. 0158-19-P01;
schvaluje
1. dodatky investičních záměrů na akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, IČ
62182137:
a) dodatek č. 1 k IZ 1361/170/08/17 "ZZS ZK - Zefektivnění komunikace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje",
dle přílohy č. 0158-19-P02;
b) dodatek č. 1 k IZ 1423/170/03/18 "ZZS ZK - Mobilní dispečink a vozidla pro
mimořádné události", dle přílohy č. 0158-19-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0023/2019, dle přílohy č. 0158-19-P04;
3. Plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle
příloh č. 0158-19-P05a až 0158-19-P05d;
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4. Odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2019, dle přílohy č.
0158-19-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
8.059.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, a uzavření veřejnoprávní Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2019 ve výši 8.059.000 Kč
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na realizaci akce "Zefektivnění komunikace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje
", dle přílohy č. č. 0158-19-P07.

7

Sociální služby - Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R06/19

souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce "Sociální služby Uherské Hradiště
p. o. - Chráněné bydlení Bystřice p. Host." před schválením investičního záměru, a
tím se zahájením realizace investiční akce;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 00092096, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje: "Sociální služby Uherské Hradiště p. o. - Chráněné bydlení
Bystřice p. Host.".

8

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R06/19

ruší
a) odvod prostředků z fondu investic ve výši 2.700.000 Kč, který byl nařízen v rámci
schváleného rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018, usnesením č. 0485/Z16/18, příspěvkové organizaci Střední průmyslová
škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482;
b) odvod prostředků z fondu investic ve výši 1.861.000 Kč, který byl nařízen v rámci
schváleného rozpočtu Zlínského kraje Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
17.12.2018, usnesením č. 0485/Z16/18, příspěvkové organizaci Střední průmyslová
škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198;
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schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1501/150/02/19 na akci "Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
– rekonstrukce budov B a C" - IROP/KAP, dle přílohy č. 0154-19-P01;
b) investiční záměr č. 1505/02/150/19 na akci „SŠHS KM - nákup pekařské pece“,
dle přílohy č. 0154-19-P02;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1470/150/09/18-01/01/19 na akci "SŠHS
Kroměříž - zateplení budovy F", dle přílohy č. 0154-19-P03;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1386/150/11/17 - 02/02/19 na akci „SOŠ
Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel", dle přílohy č. 0154-19-P04;
3. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2019 příspěvkové organizace:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
IČ 47934832, dle přílohy č. 0154-19-P05;
b) Střední odborná škola Luhačovice, se sídlem Masarykova 101, 763 26
Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0154-19-P06;
c) Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3,
767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0154-19-P07;
d) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod, IČ 60371757, dle
přílohy č. 0154-19-P08;
e) Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, IČ
47935910, dle přílohy č. 0154-19-P09;
f) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, dle přílohy č. 0154-19-P10;
g) Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482,
dle přílohy č. 0154-19-P11;
h) Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště
, IČ 60371773, dle přílohy č. 0154-19-P12;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle
přílohy č. 0154-19-P13;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0154-19-P14;
c) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0154-19-P15;
d) změna č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž,
F.Vančury, ul. Františka Vančury 3695/2, 76701 Kroměříž, IČ 47935928, dle přílohy
č. 0154-19-P16;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
415.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843547, na projektovou přípravu akce "SŠZP Rožnov pod
Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace", dle
přílohy č. 0154-19-P17;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
10.760.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž,
se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČ 47935928, na přípravu a
realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury Rekonstrukce budov B a C“, dle přílohy č. 0154-19-P18;

6/38

R06/19

7. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
ve výši 38.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Kroměříž,
se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČ 47935928, na přípravu a
realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury Rekonstrukce budov B a C“, dle přílohy č. 0154-19-P19;
8. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
4.135.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, na projektovou
přípravu akce "SŠHS Kroměříž – zateplení budovy F", dle přílohy č. 0154-19-P20;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0032/2019, dle přílohy č. 0154-19-P21;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0035/2019, dle přílohy č. 0154-19-P22;
11. rozšíření rozsahu akce zařazené ve střednědobém plánu pod názvem "SPŠ Zlín
- rekonstrukce malé tělocvičny" a změnu názvu dané akce na "SPŠ Zlín rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště“, dle přílohy č. 0154-19-P23;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0034/2019, dle přílohy č. 0154-19-P24;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí a oprav, před schválením
investičních záměrů, a tím i se zahájením realizace investičních akcí nebo oprav:
a) "SŠ-COPT Kroměříž - rekonstrukce šaten žáků" příspěvkové organizace Střední
škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01
Kroměříž, IČ 00568945;
b) "SPŠ a OA Uherský Brod - zázemí pro hřiště" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01
Uherský Brod, IČ 14450437;
c) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a
elektroinstalace" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547;
d) "SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198;
e) "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – oprava budovy DM - 1. a 2. etáž" příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, ul. Školní 1610, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474;
f) "SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště“ příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SŠ-COPT Kroměříž - rekonstrukce šaten žáků" příspěvkové organizace Střední
škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01
Kroměříž, IČ 00568945;
b) "SPŠ a OA Uherský Brod - zázemí pro hřiště" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01
Uherský Brod, IČ 14450437;
c) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a
elektroinstalace" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547;
d) "SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198;
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e) "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – oprava budovy DM - 1, a 2. etáž" příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, ul. Školní 1610, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474;
f) "SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště“ příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482.

9

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R06/19

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na poskytnutí výpůjčky části
nebytových prostor mezi půjčitelem Základní školou Zlín, tř. Svobody 868,
příspěvková organizace, třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ 71008110,
a vypůjčitelem Základní uměleckou školou, Zlín - Malenovice, IČ 46310983, dle
přílohy č. 0155-19-P01;
b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce na poskytnutí výpůjčky části nebytových prostor
mezi půjčitelem městem Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 00287172,
a vypůjčitelem Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 015519-P03.

10

Zdravotnictví - Plán oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje
pronajatého nemocnicím na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R06/19

vyjadřuje souhlas
s plány oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pro
rok 2019 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0159-19-P04;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0159-19-P05;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0159-19-P06;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1508/170/02/19 na akci: "Uherskohradišťské nemocnice a. s.
– Parkoviště u PGO" dle přílohy č. 0159-19-P07;
2) investiční záměr č. 1510/170/02/19 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. –
Výměna lůžkových ramp v pokojích pacientů" dle přílohy č. 0159-19-P08;
3) investiční záměr č. 1509/170/02/19 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. Výměna elektroinstalace v budově A" dle přílohy č. 0159-19-P09;
4) investiční záměr č. 1511/170/021/19 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. –
Výměna dorozumívacího zařízení v budově A (odd. chirurgie I., urologie)" dle přílohy
č. 0159-19-P10;
5) investiční záměr č. 1507/170/02/19 na akci: "Vsetínské nemocnice a. s. – Oprava
povrchu nádvoří v areálu odd. dopravy" dle přílohy č. 0159-19-P11;
6) investiční záměr č. 1506/170/02/19 na akci: "Vsetínské nemocnice a. s. –
Vybudování odstavné plochy u budovy H" dle přílohy č. 0159-19-P12;
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7) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Parkoviště u PGO" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.,
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0159-19P13;
8) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s.
Výměna lůžkových ramp v pokojích pacientů" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou
nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č.
0159-19-P14;
9) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s.
Výměna elektroinstalace v budově A" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou
nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č.
0159-19-P15;
10) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s.
Výměna dorozumívacího zařízení v budově A (odd. chirurgie I., urologie)" mezi
Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69 76701
Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 0159-19-P16;
11) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínské nemocnice
a. s. – Vybudování odstavné plochy u budovy H" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou
nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 015919-P17;
12) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci " Vsetínské
nemocnice a. s. – Vybudování prostor dispečinku" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0159-19-P18;
13) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínské nemocnice
a. s. – Renovace prostor gynekologických ambulancí" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0159-19-P19;
14) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínské nemocnice
a. s. – Renovace prostor novorozenecké stanice" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0159-19-P20;
15) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínské nemocnice
a. s. – Vybudování izolačního pokoje chirurgie na odd. chirurgie B" mezi Zlínským
krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068,
dle přílohy č. 0159-19-P21;
16) rozpočtové opatření č. RZK/0033/2019, dle přílohy č. 0159-19-P23.

11

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R06/19

schvaluje
1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.
2760/48, 2760/58, 2760/118, v katastrálním území Holešov, obec Holešov, mezi
Zlínským krajem jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s.,
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jako oprávněnou ve znění příloh č. 0184-19-P01 a č. 0184-19-P03, za podmínky
vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jako správce Programu na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) pro dílčí akce projektu
SPZ Holešov;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2019, dle přílohy č. 0184-19-P06.

12

Centralizované zadávání veřejných zakázek Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R06/19

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s organizacemi zřízenými a
založenými Zlínským krajem, dle přílohy č. 0177-19-P01 a č. 0177-19-P02;
2. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky kancelářského papíru
pro Zlínský kraj a jím zřízené a založené organizace“ formou centralizovaného
zadávání ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle příloh č. 0177-19-P03 až č.
0177-19-P10;
ukládá
organizacím zřízeným a založeným Zlínským krajem dle přílohy č. 0177-19-P02
přistoupit k centralizovanému zadávání vyjma případů, ve kterých zdůvodní
výhodnost jiného zadání;
jmenuje
společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Dagmar
Sýnková, Marina Lancevská, Ing. Libor Pecháček, Mgr. Petra Tichá, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Ing. Petr Kedra, Bc. Zuzana Kovaříková, Ing. František
Mikeštík, Ing. Ivana Zápecová, Martina Chovancová DiS.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R06/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 432/1, p. č. 432/16, p. č. 432/24, p. č. 432/25, zemního vedení
VN v pozemcích p. č. 432/1, p. č. 432/24 vše ostatní plocha, v k. ú. Sušice u
Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
457-391a/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, zemního vedení
VN,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 18.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1250/5, p. č. 1250/13, vše ostatní plocha, v k. ú. Kelníky, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 216-1162/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 479/2, ostatní plocha, v k. ú. Sazovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 592-979/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 479/3, ostatní plocha, v k. ú. Sazovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 590-886/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemcích p. č. 21/3, p. č. 21/189, vše ostatní plocha, v k. ú. Morkovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1303-908/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1502/2, p. č. 1502/6, p. č. 1502/7, p. č. 1502/83, p. č. 1509/63,
p. č. 1509/86, vše ostatní plocha, v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1201-150f/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 42.600 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 2121/3, p. č. 2121/23, vše ostatní plocha, v k. ú. Pačlavice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 545-905/2018,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2598/3, ostatní plocha, v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 995-980/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 668/17, ostatní plocha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2530-1208/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1138/33, ostatní plocha, v k. ú. Podolí u
Valašského Meziříčí, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
286-522/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1138/34, ostatní plocha, v k. ú. Podolí u
Valašského Meziříčí, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
292-523/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 941, ostatní plocha, v k. ú. Seninka,
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 378-R333/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
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13. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 8230/5, ostatní plocha, v k. ú. Velké
Karlovice, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2946R744/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
14. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 135/5, p. č. 135/10, vše
ostatní plocha, v k. ú. Jarcová, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 808-7374/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.800 Kč + DPH;
15. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1400/1, ostatní plocha, v
k. ú. Hutisko, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1069416/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
16. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 2247/45, ostatní plocha,
v k. ú. Horní Lideč, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1139-449/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
17. zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku
p. č. 956/23, ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3023-8015/2017,
- vstup a vjezd na služebný pozemek i pro smluvní partnery oprávněného v
souvislosti s uložením, provozem, údržbou a opravami a případnou modernizací
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
18. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 836/12, p. č. 856/2,
vše ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 300 Kč + DPH/bm za
vedení plynárenského zařízení v pozemku p. č. 836/12 a 244 Kč + DPH/bm za
vedení plynárenského zařízení v pozemku p. č. 856/2, vše v k. ú. Krásno nad
Bečvou, minimálně však 1.000 Kč + DPH;
19. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 3449, ostatní plocha, v k. ú. Litenčice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 345-429/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 04.06.2018, č. 0431/R14/18 - část schvaluje,
bod č. 4;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- celotělové vířivé lázně PARKER, inv. č. 91-54, rok pořízení 2001, pořizovací cena
505.700 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- koupací vany Parker, inv. č. 71-81, rok pořízení 2000, pořizovací cena 333.270 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
- plynového kotle PVK 200, inv. č. 538-107, rok pořízení 1996, pořizovací cena
142.065 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R06/19

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 4807/22, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 4807/24, ostatní plocha, o výměře 257 m 2,
- p. č. 4807/25, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 4807/26, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
- p. č. 4807/27, ostatní plocha, o výměře 921 m 2,
- p. č. 4807/28, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 4833/1, ostatní plocha, o výměře 1827 m 2,
- p. č. 4833/7, ostatní plocha, o výměře 2695 m 2,
- p. č. 4833/8, ostatní plocha, o výměře 126 m 2,
- p. č. 4843/19, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
- p. č. 4843/20, ostatní plocha, o výměře 338 m 2,
- p. č. 4843/21, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
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- p. č. 4843/39, ostatní plocha, o výměře 942 m 2,
- p. č. 4843/40, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 4848/1, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 4848/5, ostatní plocha, o výměře 22 m2,
- p. č. 4848/6, ostatní plocha, o výměře 110 m 2,
- p. č. 4860/1, ostatní plocha, o výměře 393 m 2,
- p. č. 4860/2, ostatní plocha, o výměře 231 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2515 pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic;
2. pozemku
- p. č. 4807/31 ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4807/1 geometrickým plánem č. 124725/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic;
3. pozemku
- p. č. 4807/32 ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 4807/1 a p. č. 4966/1 geometrickým plánem
č. 1280-100/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic;
4. pozemků
- p. č. 4993/9 ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 4993/10 ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
oddělených z původních pozemků p. č. 4807/1 a p. č. 4993/5 geometrickým plánem
č. 1280-100/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic;
5. pozemků
- p. č. 4807/33 ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 4807/34 ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 4807/35 ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 4807/36 ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 4807/37 ostatní plocha, o výměře 188 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4807/1 geometrickým plánem č. 1353129/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic.
6. pozemků
- p. č. 1073/5, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 1073/6, ostatní plocha, o výměře 941 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 242 pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky;
7. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731, od uzlového bodu 2514A038 v délce
0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky se silnicí I. třídy č. 57 po konec
silnice) včetně jejích součástí a příslušenství, umístěnou na pozemcích p. č. 741/9,
p. č. 485/2, p. č. 485/5, p. č. 759/2 v obci Bystřička a k. ú. Bystřička II.
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Změny smluv s bankami, smlouva o úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R06/19

schvaluje
1. změnu Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi Zlínským krajem
a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ
45244782, ze dne 06.05.2015, v části podpisové vzory, dle přílohy č. 0176-19-P01;
2. změnu Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB mezi Československou obchodní
bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 a Zlínským
krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, dle přílohy č. 0176-19-P02 až č.
0176-19-P04;
3. změnu Rámcové smlouvy o sjednávání devizových obchodů a termínovaných
vkladů číslo TMA/0001/APR402/01/70891320 mezi Zlínským krajem a
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ
4924090, v části podpisové vzory osob oprávněných uzavírat transakce a osob
oprávněných podepisovat konfirmace, dle přílohy č. 0176-19-P05,
4. přílohu Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi PPF bankou
a.s., IČ 47116129, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 a Zlínským
krajem, IČ 70891320, se sídlem Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 0176-19P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu ZK schválit Smlouvu o úvěru mezi Zlínským krajem a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, dle
přílohy 0176-19-P07.

16

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R06/19

schvaluje
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2019, dle přílohy č. 0147-19-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0028/2019, dle přílohy č. 0147-19-P03;
ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 667.000 Kč na
celkovou částku 6.667.000 Kč v termínu do 29.11.2019.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R06/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0022/2019, dle přílohy č. 0140-19-P01.

19

Sociální služby - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R06/19

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci uzavřené dne
16.10.2017, pro účel zázemí pro personál poskytující sociální služby typu chráněné
bydlení, mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a pronajímateli paní Bc. Michaelou Bendovou, bytem 767 01 Kroměříž,
***, datum narození***1985, a panem Ing. Dušanem Bendou, FCCA, bytem
Slovenská republika, 833 01 Bratislava - Nové Mesto, ***, datum narození ***1981,
uvedené v příloze č. 0146-19-P03.

20

Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R06/19

souhlasí
1. s vyhlášením 3. ročníku ankety "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje" pro rok
2019;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0142-19-P02.

21

Projektový rámec "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském
kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R06/19

schvaluje
1. projektový rámec "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji",
dle přílohy č. 0143-19--P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0025/2019, dle přílohy č. 0143-19-P02;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Podpora a
rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým
rámcem dle přílohy č. 0143-19-P01 do konečné podoby žádosti o podporu na projekt
z Operačního programu Zaměstnanost včetně všech povinných příloh v termínu do
05.04.2019;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální
rehabilitace ve Zlínském kraji" v termínu do 05.04.2019.
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Školství - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R06/19

bere na vědomí
zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021
v programu 129 710 Centra odborné přípravy, dle přílohy č. 0164-19-P01;
schvaluje
1. zařazení akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy
IV" příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0164-19-P02;
2. zařazení akce "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními
pomůckami" příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0164-19-P03;
3. za podmínky schválení bodů 1 a 2 investiční záměry akce reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) č. 1499/150/02/19 s názvem "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum
odborné přípravy IV", dle přílohy č. 0164-19-P04;
b) č. 1502/150/02/19 s názvem "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP
učebními pomůckami", dle přílohy č. 0164-19-P05;
4. snížení poskytnutého účelového příspěvku na provoz na rok 2019 o 4.434 Kč, z
původní celkové částky 46.000 Kč nově na celkovou částku 41.566 Kč příspěvkové
organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na přípravu a realizaci akce „SZŠ a VOŠZ
Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a
zdravotnických oborů“; dle přílohy č. 0164-19-P06;
5. zvýšení investičního příspěvku v roce 2019 o 17.959.749 Kč, z původní celkové
částky 7.600.000 Kč nově na celkovou částku 25.559.749 Kč pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504 na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“, dle přílohy č. 0164-19-P07;
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6. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2019 pro příspěvkové organizace:
a) Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0164-19-P08;
b) Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0164-19-P09;
c) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova
372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0164-19-P10;
d) Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČ 63458730,
dle přílohy č. 0164-19-P20;
7. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0164-19-P11;
b) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60371731, dle přílohy č. 0164-19-P21;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2019,dle přílohy č. 0164-19-P12;
ukládá
1. ředitelce příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, dopracovat a podat
projekt "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy IV" v
souladu se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o
dotaci v termínu do 29.03.2019;
2. řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, dopracovat a podat
projekt "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami" v
souladu se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o
dotaci v termínu do 29.03.2019;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje:
a) ve výši 891.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova Střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086, na
přípravu a realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné
přípravy IV", dle přílohy č. 0164-19-P13;
b) ve výši 1.656.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, na přípravu a
realizaci akce "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními
pomůckami", dle přílohy č. 0164-19-P14;
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2. dodatek č. 1 ke smlouvě číslo D/0008/2019/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019, kterým se snižuje celková výše
návratné finanční výpomoci o 207.000 Kč z původní celkové částky 4.627.000 Kč
nově na celkovou částku návratné finanční výpomoci ve výši 4.420.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na přípravu a realizaci
akce „SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky
přírodovědných a zdravotnických oborů“; dle přílohy č. 0164-19-P15;
3. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0001/2019/ŘDP o poskytnuté návratné finanční
výpomoci na rok 2019, kterým se zvyšuje celková částka o 3.091.000 Kč z původní
celkové částky 10.328.000 Kč na novou celkovou částku ve výši 13.419.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a
realizaci akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“, dle přílohy č.
0164-19-P16.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2018 a rozpočtové opatření pro
rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R06/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0160-19-P01 až č. 0160-19-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0026/2019, dle přílohy č. 0160-19-P05.
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Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R06/19

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, IČ 61716472, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Pavlína Frdlíková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Eva Tkadlecová, Mgr. Josef Fusek;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Ing. Roman Krajíček, Ing. Bronislav Fuksa, PhDr. Vlastislav Kožela,
PaedDr. Marie Nguyenová, Lenka Bartošková;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan
Pijáček, Mgr. Josef Havela, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Tomáš Tkadlec, Ivan
Mynář;
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4. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Josef Zicha, PaedDr. Zdeněk
Janalík, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Radim Kopunec, Ing. Petr Janíček;
5. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČ 00566411, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Jiří Sukop, PhDr. Mojmír Šemnický,
MBA, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Pavla Mičková, Ing. Miroslav Hladík;
6. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy
Zlín, IČ 14450500, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Roman Krajíček, Ing. Bronislav Fuksa, PhDr.
Vlastislav Kožela, Bc. Jan Kulíšek, Mgr. Vlastimil Veleba;
7. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČ 47935910, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Ing. Tomáš Duda, Mgr. Renata Ryšková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jana
Matoušková, Mgr. Ivana Šťastná;
8. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926 ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka
Janalíková, MgA. Ivona Křivánková, PhDr. Vlastislav Kožela, MgA. Jan Slavík;
9. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Zlín – Malenovice, IČ 46310983, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, MgA. Ivona Křivánková, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc.
Denisa Míčová;
10. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ 46311149, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, Monika Slováková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Andrea Kamenčáková.
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Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R06/19

bere na vědomí
1. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitelky Základní
umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131, ke dni 24.08.2019;
2. vzdání se pracovního místa ředitele Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ
48489573, pana *** ke dni 31.07.2019, dle přílohy č. 0165-19-P01;
3. vzdání se pracovního místa ředitele Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné
školy Slavičín, IČ 46276327, pana ***, ke dni 31.03.2019, dle přílohy č. 0165-19P02;
schvaluje
vyhlášení konkursů dle přílohy č. 0165-19-P03 na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, IČ 46311131;
2. Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ 48489573;
3. Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČ 46276327;
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odvolává
paní *** z pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného
Napajedla, IČ 46311131, ke dni 24.08.2019, dle přílohy č. 0165-19-P04.
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Školství - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R06/19

schvaluje
seznam pracovníků ve školství Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za
významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace pro rok 2019, dle přílohy
č. 0162-19-P02.
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Veřejná zakázka - Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského
kraje na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R06/19

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2019", dle přílohy č. 0170-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Teamline s.r.o., Krakovská 1346/15, 110 00 Praha, IČ
03262910;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Teamline s.r.o., Krakovská 1346/15, 110 00
Praha, IČ 03262910, dle přílohy č. 0170-19-P02.
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Program MaS04-19 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R06/19

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0030/2019, dle přílohy č. 0169-19-P01,
2. Program MaS04-19 s názvem "PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI",
dle přílohy č. 0169-19-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0169-19-P03.
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KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R06/19

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-19 Programu na podporu kulturních aktivit a akcí, o
krácení dotací ve výši 17 %;

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí v členění:
1. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, Zemědělská 592,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 44740743
ve výši 58.100 Kč na akci:
30. valašské folkrockování
2. Umělecká iniciativa Kroměříž z. s., Kojetínská 1425, 767 01 Kroměříž,
IČ 18190120
ve výši 58.100 Kč na akci:
XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019
3. Valašské kumštování, z. s., Koželužská 690, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 22737421
ve výši 41.500 Kč na akci:
Valašské kumštování
4. Country kapela Gympleři Vsetín, z. s., Okružní 454, 755 01 Vsetín,
IČ 69211876
ve výši 58.100 Kč na akci:
Country festival STARÝ DOBRÝ WESTERN 2019
5. Klub UNESCO Kroměříž, Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž,
IČ 47934778
ve výši 24.900 Kč na akci:
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2019
6. Valašský sbor portášský z. s., Valašská Bystřice 669,
756 27 Valašská Bystřice, IČ 26656361
ve výši 41.500 Kč na akci:
10. ročník Portášské slavnosti
7. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace,
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ 373281
ve výši 58.100 Kč na akci:
Otevírání pramenů 2019
8. Divadelní spolek Kroměříž z. s., Prusinovského 114/2, 767 01 Kroměříž,
IČ 27035018
ve výši 58.100 Kč na akci:
Divadelní festival Ludmily Cápkové-moravský FEMAD dvanáctý ročník
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9. Valašský folklorní spolek, Bartošky 583, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
IČ 41084713
ve výši 22.400 Kč na akci:
Škola mladých odzemkářů 2019
10. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČ 47972114
ve výši 24.900 Kč na akci:
Chrám i tvrz - 26. ročník krajské soutěžní přehlídky v uměleckém
přednesu a soutěže pěveckých sborů
11. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc,
IČ 445151
ve výši 58.100 Kč na akci:
Noc kostelů 2019
12. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková
organizace, 686 06 Uherské Hradiště,
IČ 75089602
ve výši 12.400 Kč na akci:
Krajská přehlídka dětského divadla
13. Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo
náměstí 21, 68 601 Uherské Hradiště, IČ 68731841
ve výši 21.100 Kč na akci:
Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých
muzeí
14. SVĚTLOVÁNEK z. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice, IČ 26631130
ve výši 58.100 Kč na akci:
Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál 15. ročník
15. Orel, Kurská 792/3, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 544833
ve výši 56.900 Kč na akci:
Celonárodní Orelské setkání na Svatém Hostýně
16. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Bzové 325, 756 05 Karolinka,
IČ 26589532
ve výši 37.300 Kč na akci:
Folklorní festival Léto na Soláni 2019
17. Folklorní spolek Lipta Liptál, Liptál 83, 756 31 Liptál, IČ 26523752
ve výši 16.600 Kč na akci:
32. Mezinárodní dětský (nejen) folklorní den
18. Fryštácká Javořina z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČ 68688181
ve výši 58.100 Kč na akci:
XVII. Valašské setkání
19. Valašský soubor písní a tanců Rusava, z. s., Vsetínská 1445,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČ 18190090 ve výši 58.100 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Na rynku v Bystřici 2019
20. Mgr. Tomáš Gross, bytem ***,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, nar. ***
ve výši 12.400 Kč na akci:
Koncert v kapli sv. Cyrila a Metoděje – Svatojánské ohně
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21. SemTamFór z.s., Květná 424, 763 21 Slavičín, IČ 26599252
ve výši 33.200 Kč na akci:
Valašské Křoví 2019
22. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla, IČ 70286736
ve výši 58.100 Kč na akci:
61. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
23. Národopisný spolek Klobučan, Záhumení 517, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 46310878
ve výši 12.400 Kč na akci:
Soutěž dětských folklorních souborů, oblast jižní a střední Valašsko,
Luhačovice
24. Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice,
IČ 62831585
ve výši 58.100 Kč na akci:
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO VERBUŇKU 2019
25. Z kola ven, z. s., Lesní čtvrť 419, 763 16 Fryšták, IČ 70841454
ve výši 58.100 Kč na akci:
Fryštácký malý svět
26. Zdounečanka, z. s., Nádražní 350, 768 02 Zdounky, IČ 4610130
ve výši 54.700 Kč na akci:
Festival Miroslava Nauče
27. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČ 22818618
ve výši 47.300 Kč na akci:
MUSICA Holešov - jarní cyklus 10. ročníku hudebního festivalu
28. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 29234387
ve výši 34.200 Kč na akci:
Od fašanku do Velikonoc
29. Folklorní soubor Včelaran, z. s., Bílovice 70, 687 12 Bílovice,
IČ 44018835
ve výši 49.800 Kč na akci:
Setkání pod Lipú
30. Divadelní Luhačovice, z. s., Masarykova 185, 763 26 Luhačovice,
IČ 27023036
ve výši 58.100 Kč na akci:
21. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice
2019
31. Římskokatolická farnost Lukov, Pod Kaštany 79, 763 17 Lukov,
IČ 48471691
ve výši 53.900 Kč na akci:
Malý citerový seminář
32. Orel jednota Kelč, Kelč 142, 756 43 Kelč, IČ 75081661
ve výši 16.600 Kč na akci:
Němetický countryfest
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33. Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČ 25513885
ve výši 49.800 Kč na akci:
Otrokovické letní slavnosti 2019
34. SINTON PRAHA, spol. s r. o., Pštrossova 207/1, 110 00 Praha,
IČ 16193130
ve výši 47.300 Kč na akci:
Nejkrásnější neapolské písně a melodie
35. Orel jednota Zlín, Štefánikova 661/21, 760 01 Zlín, IČ 64467317
ve výši 58.100 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček
36. Dům kultury Uherský Brod - příspěvková organizace,
Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod, IČ 227986
ve výši 29.000 Kč na akci:
Zazpívej slavíčku
37. Římskokatolická farnost Velehrad, Nádvoří 206, 687 06 Velehrad,
IČ 46956484
ve výši 58.100 Kč na akci:
MUSICA CORDIS - Mezinárodní kreace k poctě sv. Cyrila a Metoděje
38. Orel župa Velehradská, Mariánské náměstí 78,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 62831933
ve výši 32.000 Kč na akci:
CANTATE LUHAČOVICE 2019
39. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČ 65399447
ve výši 46.400 Kč na akci:
Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2019
40. Informační centrum Velké Karlovice 299, 756 06 Velké Karlovice,
IČ 45211698
ve výši 58.100 Kč na akci:
Řemesla a výstavy v Karlovském muzeu
41. Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo
náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž, IČ 70435545
ve výši 49.800 Kč na akci:
Dětská Porta 2019 - republikové finále
42. Česká tábornická unie - T.K. Dakota Uherský Brod, p. s., Údolní 1541,
688 01 Uherský Brod, IČ 71227580
ve výši 16.600 Kč na akci:
Chřibskokarpaské kolo Porty 2019
43. Spolek přátel hradu Lukova, Lukov 38, 763 17 Lukov, IČ 49158295
ve výši 46.400 Kč na akci:
Výstava "Příběhy hradů Zlínského kraje"
44. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mirko Očadlíka, Sokolská 70 70,
769 01 Holešov, IČ 67029698
ve výši 13.200 Kč na akci:
Pionýrský sedmikvítek - výtvarná činnost - postupová přehlídka 2019
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45. Taneční soubor Hradišťan, z. s., Jalubí 324, 687 05 Jalubí, IČ 22845402
ve výši 58.100 Kč na akci:
Bohuslav Martinů: KYTICE, scénické uvedení ve Zlínském kraji
46. Divadlo v Lidovém domě, z. s., Mostecká 362, 755 01 Vsetín,
IČ 26583283
ve výši 34.800 Kč na akci:
Obnovení tradice Divadla v Lidovém domě Vsetín
47. Folklorní spolek Vsacan, Svárov 1055, 755 01 Vsetín, IČ 66184207
ve výši 21.500 Kč na akci:
Soutěž dětských zpěváčků Valašského regionu
48. Tvrz Kurovice, o. s., Pod Lipkami 327, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 22722742
ve výši 58.100 Kč na akci:
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2019
49. Spolek Přílepy - náš domov, Přílepy 118, 769 01 Přílepy, IČ 6357768
ve výši 16.600 Kč na akci:
Řezbáři v Přílepích
50. Slovácký komorní orchestr, z. s., Palackého náměstí 260,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 22686517
ve výši 58.100 Kč na akci:
Musica cordis / Hudbou k srdci
51. Dechová hudba Záhořané z Valašska z. s., Prostřední Bečva 271,
756 56 Prostřední Bečva,
IČ 4047290
ve výši 25.700 Kč na akci:
My jsme Valaši - Mezinárodní festival dechových hudeb Prostřední
Bečva 2019
52. SPOLEK AMFOLKFEST, Horní Lideč 291, 756 12 Horní Lideč,
IČ 26644584
ve výši 16.600 Kč na akci:
Amfolkfest "Malý festival na konci světa"
53. Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo náměstí 942,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 49156721
ve výši 58.100 Kč na akci:
Klobucké kulturní léto 2019
54. Vršák s. r. o., Velké Karlovice 911, 756 06 Velké Karlovice, IČ 27820882
ve výši 33.200 Kč na akci:
Karlovské hudební léto 2019
55. CANTICUM CAMERALE z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČ 46276980
ve výši 41.500 Kč na akci:
Miroslav Hromádka: Requiem (2017)
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0166-19P03 a č. 0166-19-P06;
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b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na podporu
kulturních aktivit, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu
hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č.
0166-19-P04:
1. Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, Komenského 67/1, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 68898746
ve výši 33.200 Kč na akci:
Festival ZUŠ Alfréda Radoka
2. Studentská unie UTB, z. s., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín,
IČ 26996286
ve výši 41.500 Kč na akci:
Majáles UTB 2019
3. Slovanská unie z. s., Lohniského 853/8, 152 00 Praha, IČ 48133396
ve výši 58.100 Kč na akci:
Ukrajinská a bulharská kultura
4. Výtvarný spolek Vincúch, Koželužská 690, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ 27019225
ve výši 33.200 Kč na akci:
Spolková výstava Vincúch a STO Z ledu ven ve Valašských Kloboukách
5. Hudební stan, z. s., Velké Karlovice 58, 756 06 Velké Karlovice,
IČ 4353463
ve výši 53.900 Kč na akci:
Multižánrový mezinárodní festival sblížení "Hudební Stan"
6. Valašský soubor Kašava, z. s., Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín,
IČ 46311360
ve výši 21.900 Kč na akci:
Jarní koncert Kašava a Rokytí
7. Pavel Čadík, Nesovice 38, 683 33 Nesovice, IČ 44099274
ve výši 49.800 Kč na akci:
Kinematograf 100
8. Mgr. MgA. Monika Hájková, bytem ***,
756 11 Valašská Polanka, nar. ***
ve výši 10.300 Kč na akci:
Salón Labyrint Periférie
9. Aneri - taneční škola, z. s., Bratří Čapků 685/3, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 22683810
ve výši 17.000 Kč na akci:
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 2019
10. Přílepský kulturní spolek, z. s., Přílepy 152, 769 01 Přílepy, IČ 27030890
ve výši 26.000 Kč na akci:
Přílepské Békal, festival folkové, trampské a country muziky
11. Kulturní Morava z. s., Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, IČ 3077373
ve výši 58.100 Kč na akci:
Hortus Magicus 2019
12. Folklorní spolek Jankovice, Jankovice 15, 687 04 Jankovice, IČ 6526241
ve výši 40.000 Kč na akci:
Folklorní a řemeslnný festival Jankovice 2019
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13. ak. sochařka Marcela Vajceová, Pražská 1200, 250 92 Šestajovice,
IČ 44845502
ve výši 22.600 Kč na akci:
MALÍŘSKÉ LEGENDY SOLÁNĚ/ 20. ročník významné kulturní události
na Valašsku "Malířské cesty kolem Soláně"
14. Orel jednota Staré Město, Nám. Hrdinů 264, 686 03 Staré Město,
IČ 62832646
ve výši 13.200 Kč na akci:
Orelský den na Modré
15. Divadelní studio Viktorka z. s., Družby 1381, 769 01 Holešov,
IČ 7577303
ve výši 29.000 Kč na akci:
Divadelní hra Audience Václava Havla
16. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČ 70883521
ve výši 41.500 Kč na akci:
RECFEST 2019
17. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice, Záhlinice 18,
768 24 Hulín, IČ 65270223
ve výši 58100 Kč na akci:
STARÝ HANÁCKÝ PRÁVO V ZÁHLINICÍCH
18. "Jurkovičův svět, o. s.”, Pod Léštím 317, 763 26 Luhačovice,
IČ 28554949
ve výši 15.300 Kč na akci:
Dušan Sámo Jurkovič - československý architekt
19. Pavel Novák, Kabelíkova 2675/12, 750 02 Přerov, IČ 64596737
ve výši 57.500 Kč na akci:
PAVEL NOVÁK "10" JSI TADY STÁLE
20. Ing. Stanislav Polášek, bytem ***, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, nar. ***
ve výši 58.100 Kč na akci:
Putovní kulturně-vzdělávací program pro seniory a sociálně ohrožené
skupiny "Pakárna na cestách aneb Člověk míní a život mění"
21. Marie Vojtíková, bytem *** 763 64 Spytihněv, nar.***
ve výši 29.000 Kč na akci:
Baťův kanál hraje a zpívá
22. Taneční centrum ValMez, Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 22769641
ve výši 16.600 Kč na akci:
MOVE VALMEZ
23. ANGELUS AUREUS o. p. s., Olbrachtova 961/29, 710 00 Ostrava,
IČ 26876108
ve výši 58.100 Kč na akci:
Rok Jana Rudolfa
24. Sdružení při ZUŠ Kroměříž, z. s., Jánská 31/2, 767 01 Kroměříž,
IČ 1560115
ve výši 29.000 Kč na akci:
Koncert k 50. výročí Dechového orchestru ZUŠ Kroměříž
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25. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace,
nám. sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 75080621
ve výši 26.500 Kč na akci:
Malovaný ornament
26. SCULPTURE LINE s. r. o., Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha,
IČ 5188661
ve výši 58.100 Kč na akci:
SCULPTURE LINE
27. Středisko volného času, p. o., Sokolská 70 70, 769 01 Holešov,
IČ 75088606
ve výši 13.700 Kč na akci:
Školní časopis roku 2019
28. Helena Jarešová, Nerudova 655, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 18959601
ve výši 49.300 Kč na akci:
Mistrovství Česko-Slovenska v DCC 2019
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí v členění:
1. obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov,
IČ 291331
ve výši 58.100 Kč na akci:
Kopaničářské slavnosti Starý Hrozenkov 2019
2. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín,
IČ 851817
ve výši 41.500 Kč na akci:
Literární jaro ve Vsetíně 2019
3. město Brumov - Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČ 283819
ve výši 24.900 Kč na akci:
BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
4. město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČ 284653
ve výši 58.100 Kč na akci:
52. ročník Vizovického zámeckého léta Aloise Háby
5. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 567884
ve výši 29.000 Kč na akci:
Zahrada Moravy 2019 - postupová soutěž "O nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku"
6. město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 284611
ve výši 58.100 Kč na akci:
Setkání muzikantů 2019
7. obec SEHRADICE, Sehradice 64, 763 23 Sehradice, IČ 568724
ve výši 30.700 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
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8. město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 291480
ve výši 49.800 Kč na akci:
XVI. Zámecké kulturní léto
9. město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 287172
ve výši 58.100 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2019 (19. ročník)
10. obec Kašava, Kašava 217, 763 19 Kašava, IČ 284050
ve výši 58.100 Kč na akci:
Kašavské slavnosti
11. obec Lidečko, Lidečko 467, 756 12 Lidečko, IČ 304042
ve výši 51.400 Kč na akci:
30. mezinárodní festival dechových hudeb v Lidečku
12. NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČ 570931
ve výši 49.800 Kč na akci:
Týden s NADĚJÍ
13. město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČ 287245
ve výši 58.100 Kč na akci:
Hanácké slavnosti 2019
14. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 287113
ve výši 58.100 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti 2019
15. obec VYSOKÉ POLE, Vysoké Pole 118, 76325 Vysoké Pole, IČ 284700
ve výši 19.100 Kč na akci:
Velikonoční jarmark na Envi
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0166-19P03 a č. 0166-19-P06;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2019 z KUL01-19 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného
v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 0166-19-P05:
1. obec Šumice, Šumice 400, 687 31, IČ 00291404
ve výši 29.000 Kč na akci:
Výstava naivních obrazů Františky Kudelové (*1912 +1997) v rodných
Šumicích
2. město Slavičín, Osvobození 25, 763 21, IČ 00284459
ve výši 24.900 Kč na akci:
Muzejní noc
3. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, příspěvková organizace,
Tyršovo náměstí 480, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 00094846, ve výši 56.400 Kč na akci:
Zaráz 2019.
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Kultura - Pravidla ocenění Knihovna Zlínského kraje a Knihovník Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R06/19

schvaluje
Pravidla ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“ dle
přílohy č. 0167-19-P01;
jmenuje
odbornou komisi (dále jen „Komise“) pro vyhodnocení nominací na ocenění
„Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“ ve složení:
Ing. Blanka Herzanová, za Zlínský kraj,
Bc. Věra Adámková, za krajskou knihovnu,
Mgr. Ivana Drobníková, Ing. Věra Pelcová a Markéta Petrů, za pověřené knihovny;
a dva náhradníky Komise
- Ing. Andreu Šumberovou, za Zlínský kraj
- Ing. Janu Tomancovou, za krajskou knihovnu.
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Kultura - Zápis statku na Seznam nemateriálních statků tradiční rukodělné
výroby České republiky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R06/19

souhlasí
s předložením nominace statku Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku k
zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, dle
přílohy č. 0168-19-P01.

32

Individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R06/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 6.000.000 Kč městu Karolinka, IČ 00303909, se
sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, na realizaci projektu: "Zvýšení
odolnosti zbrojnice JSDH Karolinka proti mimořádným událostem", dle přílohy č.
0151-19-P01, z důvodu nesouladu projektového záměru s rozvojovými prioritami
Zlínského kraje;
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schvaluje
1. poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000
Kč, max. však 14 % celkových způsobilých výdajů zapsanému spolku Výstavba
kaple Slavičín - Hrádek, IČ 27052907, se sídlem Mladotické nábřeží 419, 763 21
Slavičín, na realizaci projektu "Kaple svatého Ducha, Hrádek na Vlárské dráze" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0151-19-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0029/2019 dle přílohy č. 0151-19-P04.

33

RP15-19 Inovační vouchery Zlínského kraje - schválení dotací, RP15-17
Inovační vouchery Zlínského kraje - vyhodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R06/19

schvaluje
poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP15-19 Inovační
vouchery Zlínského kraje v členění:
1. CEBES a.s., IČ 25568345, se sídlem Kloboucká 866, 76331 Brumov-Bylnice,
dotace ve výši 109.200 Kč na projekt RP15-19/013 Snižování post-operačních
úkonů při lisování reaktoplastických hmot;
2. Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, IČ 134881, se sídlem Holešovská 166,
76316 Fryšták, dotace ve výši 136.500 Kč na projekt RP15-19/008 Organické
dusíkaté hnojivo s biostimulačním účinkem;
3. MALOUN s.r.o., IČ 49453823, se sídlem Evropská 661/95, 16000 Praha, dotace
ve výši 70.000 Kč na projekt RP15-19/010 Vývoj a testování konstrukčních
polymerových směsí;
4. RPG Recycling, s.r.o., IČ 29235171, se sídlem Vazová 2143, 68801 Uherský
Brod, dotace ve výši 140.000 Kč na projekt RP15-19/006 Vývoj nového produktu na
bázi pryžového prachu z recyklovaných pneumatik;
5. ALTECH, spol. s r.o., IČ 46344861, se sídlem Bánov 479, 68754 Bánov, dotace
ve výši 77.000 Kč na projekt RP115-19/003 Nahrazení třískového obrábění metodou
tváření;
6. NWT a.s., IČ 63469511, se sídlem nám. Míru 1217, 76824 Hulín, dotace ve výši
140.000 Kč na projekt RP15-19/011 Vývoj ICT řešení a inovace produktu IoT za
použití prvků umělé inteligence;
7. Mave, spol. s r.o., IČ 535630, se sídlem Liptál 164, 75631 Liptál, dotace ve výši
81.900 Kč na projekt RP15-19/005 Mave - vestavby do aut pro vozíčkáře;
8. TESAREM s.r.o., IČ 28591313, se sídlem Smetanova 893, 75501 Vsetín, dotace
ve výši 125.000 Kč na projekt RP15-19/004 TESAREM - dřevěné vazníky;
9. RaceAircraft s.r.o., IČ 29259169, se sídlem Zlechov 64, 68710 Zlechov, dotace
ve výši 140.000 Kč na projekt RP15-19/002 RaceAircraft - Dvoumístný sportovní
letoun;
10. K-PROFI, spol. s r.o., IČ 25520458, se sídlem Štefánikova 3072, 76001 Zlín,
dotace ve výši 140.000 Kč na projekt RP15-19/009 Myoelektrické řízení
technologických zařízení;
11. BAŤA, akciová společnost, IČ 44268050, se sídlem Dlouhá 130, 76001 Zlín,
dotace ve výši 70.000 Kč na projekt RP15-19/001 Inovace konstrukčního řešení
sandálu - designový návrh;
12. CERS performance transmission s.r.o., IČ 3019471, se sídlem Tržiště 372/1,
11800 Praha, dotace ve výši 140.000 Kč na projekt RP15-19/007 CERS performace
transmission - kompozitovaný roksor;
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými
právnickými osobami, dle přílohy č. 0183-19-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0031/2019, dle přílohy č. 0183-19-P05;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje, dle přílohy č.
0183-19-P06.

34

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, výpověď
Smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R06/19

schvaluje
výpověď Smlouvy č. D/0696/2018/STR o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje uzavřené s Jaroslavem Fuskem, trvalým pobytem ***
Vsetín, datum narození ***1952, dle přílohy č. 0172-19-P01.

35

Účast Zlínského kraje na putovní výstavě MÁ VLAST cestami proměn 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R06/19

schvaluje
účast Zlínského kraje na 11. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami
proměn 2019", dle přílohy č. 0173-19-P02.

36

Sociální služby - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R06/19

stanovuje
s účinností od 01.04.2019 plat ředitelce Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, IČ 49562827, dle přílohy č. 0148-19-P01.
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Školství - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R06/19

stanovuje
s účinností od 01.04.2019 plat řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0163-19-P01.

38

Záměr pronájmu části nebytového prostoru na budově 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R06/19

schvaluje
záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 21, stavba pro administrativu,
stojící na pozemku p. č. st. 3752, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle příloh č. 0180-19-P01 a č.
0180-19-P02.

39

Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě se společností T - Mobile Czech Republic a.
s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R06/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a
o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností
T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ
64949681, dle přílohy č. 0185-19-P02.

40

Pověření k uzavírání smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R06/19

svěřuje
1. Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o
uzavírání nájemních a pachtovních smluv k movitému a nemovitému majetku
sloužícímu k činnosti orgánů kraje, a majetku nacházejícímu se v Baťově továrním
areálu, jehož hranice jsou vymezeny v příloze č. 0178-19-P01, na dobu určitou do
pěti let;
2. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce
prostor a smluv o umístění věci v budově č. p. 21 na pozemku parc. č. 3752 v k. ú.
Zlín, v budově č. p. 11 na pozemku parc. č. 8638 v k. ú. Zlín a k pozemku parc. č.
1119/28 v k. ú. Zlín ve vlastnictví Zlínského kraj, a to na dobu určitou, maximálně na
tři měsíce;
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pověřuje
1. vedoucího Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje
podepisováním dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu dle
bodu 1;
2. ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje podepisováním dokumentů vyplývajících
ze svěřené agendy v plném rozsahu dle bodu 2.

41

Pověření ředitele krajského úřadu k uzavírání bezúplatných smluv a dohod o
odborné praxi a stáži vykonávané na Krajském úřadě Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R06/19

svěřuje
Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje uzavírání
bezúplatných smluv a dohod se středními, vysokými a vyššími odbornými školami a
se studenty a absolventy těchto škol o odborné praxi a stáži vykonávané na
Krajském úřadě Zlínského kraje, vč. jejich dodatků a smluv o zpracování osobních
údajů na tyto smlouvy a dohody navazující.

42

Závěrečné zprávy investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R06/19

bere na vědomí
1) závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Stavební úpravy - oprava vnější strany oken severního, východního a západního
schodiště a okna umístěná v 8. etáži v budově 21", dle přílohy č. 0181-19-P01,
2) závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Oprava průmyslové podlahy v 4.NP a 1.NP parkoviště KÚ - budovy č. 11“, dle
přílohy č. 0181-19-P02.

43

Zpráva o činnosti interního auditu za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R06/19

bere na vědomí
zprávu o činnosti interního auditu za rok 2018, dle přílohy č. 0182-19-P01.
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44

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R06/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) koncertem Jarní koncert Kašava a Rokytí pořádaným spolkem Valašský soubor
Kašava, z. s., se sídlem Štefánikova 2987, 760 01 Zlín, IČ 46311360;
2) 61. ročníkem Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla pořádaným
Klubem kultury Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 304,
763 61 Napajedla, IČ 70286736;
3) 10. ročníkem akce "Všetulská hůlka 2019" pořádaným Střediskem volného času,
příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ 75088606;
4) sportovní akcí Akropolis CUP Uherské Hradiště pořádanou spolkem
AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
28552709;
5) pietním aktem na Vařákových pasekách pořádaným obcí Lačnov, se sídlem
Lačnov 158, 755 12 Horní Lideč, IČ 00303968;
6) XXII. ročníkem mezinárodní konference "MEDICÍNA KATASTROF" pořádaným
společností EGO Zlín, spol. s r. o., se sídlem U Pekárny 438, 763 11 Zlín - Štípa, IČ
46902473;
7) slavnostním Večerem lidí dobré vůle a nad 14. ročníkem výtvarné soutěže pro
děti základních škol "Cestou dvou bratří" pořádaným Arcibiskupstvím olomouckým,
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ 00445151;
8) Mezinárodním folklorním festivalem Rožnovské slavnosti pořádaným Národním
muzeem v přírodě, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 147, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604;
9) 64. ročníkem Kopaničářských slavností pořádaným obcí Starý Hrozenkov, se
sídlem Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov, IČ 00291331;
10) odbornou konferencí Efektivní nemocnice 2019 pořádanou společností
HEALTHCARE INSTITUTE o. p. s., se sídlem, Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
, IČ 270003388;
11) třetím ročníkem celostátního projektu základních uměleckých škol ZUŠ Open,
pořádaným Nadačním fondem Magdaleny Kožené, se sídlem Polní 334/6, Štýřice,
639 00 Brno, IČ 04845293;
12) 63. Moravským plesem pořádaným spolkem Slovácký krúžek v Praze, z. s., se
sídlem Na Dobešce 3I 140 00 Praha 4, IČ 44792841;
13) koncertem s orchestrem Czech virtuosi se sólistou Jiřím Pospíchalem v
Uherském Hradišti pořádaným spolkem Slovácký komorní orchestr, z. s., se sídlem
Palackého náměstí 260, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 22686517;
b) záštitu Josefa Zichy, náměstka hejtmana Zlínského kraje nad akcí Týden
podnikavých žen pořádanou Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, Praha 2, IČ
71377999
c) záštitu Margit Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) 12. ročníkem ekologicko-kulturní akcí "DEN ZEMĚ" pořádaným spolkem
ROSNIČKA, se sídlem Kostelanská 2158, 686 03 Staré Město, IČ 65766571;
2) XI. ročníkem eko-olympiády pro žáky základních škol Zlínského kraje pořádaným
Základní školou Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Nová Cesta 268, 763 14
Zlín-Štípa, IČ 71008161;
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d) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) seminářem k výstupům projektu Podpora neformálních pečujících II pořádaným
Fondem dalšího vzdělávání, příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 876/7,
170 00 Praha-Holešovice, IČ 00405698;
2) projektem Metrostav handy cyklo maratoh 2019 realizovaným spolkem Cesta za
snem, z. s., se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ
22712950;
3) 13. ročníkem odborné konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti
drogám pořádaným Charitou Kroměříž, se sídlem Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, IČ
18189750;
e) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) koncertem cimbálových muzik pořádaným Valašským souborem Kašava, z. s., se
sídlem Štefánikova 2987, 760 01 Zlín, IČ 46311360, a Základní uměleckou školou
Zlín, se sídlem Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín, IČ 00838926;
2) 32. ročníkem Dětského festivalu pořádaným spolkem Folklorní spolek Lipta Liptál,
se sídlem č. p. 83, 756 31 Liptál, IČ 26523752;
f) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje nad:
1) IX. ročníkem akce VŠEMINĚNÍ pořádaným Dětským domovem a Základní školou
Vizovice, příspěvková organizace, se sídlem 3. května 528, 763 12 Vizovice, IČ
61716405;
2) Krajským kolem Středoškolské odborné činnosti pořádaným Gymnáziem J. A.
Komenského a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod,
se sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100.000
Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, se sídlem Kvítková
4323, 760 01 Zlín, IČ 02250365, na činnost pobočného spolku v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0157-19-P08.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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