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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 17. zasedání dne 08.07.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R17/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0566-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0521/R17/18 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá 2. Ing. Milanu Štáblovi, vedoucímu Odboru investic, předložit podklady pro
následné rozhodnutí samosprávy ve věci demolice stávajícího objektu bez č.p./č.e.
označovaného č. 1 a výstavby nové administrativní budovy, v termínu nejpozději na
zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.06.2019;“ - na termín plnění 02.12.2019.

2

Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R17/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0124/2019, dle přílohy č. 0537-19-P01.

3

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R17/19

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
a) ve výši 20.000 Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní
organizace Kroměříž, se sídlem Rataje 143, 768 12 Rataje, IČO 00434892, na
podporu svazové činnosti Okresní organizace Českého svazu včelařů Kroměříž v
roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0539-19-P02;
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b) ve výši 20.000 Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní
organizace Uherské Hradiště, se sídlem Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský
Brod, IČO 65766121, na podporu činnosti okresní organizace včelařů v Uherském
Hradišti v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0539-19-P04;
c) ve výši 50.000 Kč spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s., se sídlem tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 07889763, na pořádání Slavností
bratrství Čechů a Slováků na Javořině 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0539-19-P06;
d) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s. okresní myslivecký spolek Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 40/25, 767 01
Kroměříž, IČO 67777295, na pořádání Memoriálu Jiřího Bodejčka v roce 2019 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0539-19-P08.

4

Veřejná zakázka "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R17/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Výroba a
distribuce krajského periodika Magazín 21" a související dokumenty, dle příloh č.
0544-19-P01 a č. 0544-19-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele GRASPO CZ, a. s., se sídlem Zlín, Pod Šternberkem 324, PSČ
763 02, IČO 25586092;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem GRASPO CZ, a. s., se sídlem Zlín, Pod
Šternberkem 324, PSČ 763 02, IČO 25586092, dle přílohy č. 0544-19-P03.

5

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R17/19

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s.,
dle přílohy č. 0546-19-P01.

6

Rozhodnutí o podpoře projektu ZK "Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019" rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R17/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0117/2019, dle přílohy č. 0530-19-P02.
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7

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření, závěrečné zprávy k akcím reprodukce majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R17/19

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, movité věci a
to:
a) nábytek a zařízení interiéru, dle přílohy č. 0548-19-P01, s účinností ode dne jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
b) kamerový systém, dle přílohy č. 0548-19-P02, s účinností ode dne jejich nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje;
c) pamětní desku projektu "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín", dle přílohy č. 0548-19-P05, s účinností ode
dne jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - defibrilátory", dle přílohy č. 0548-19-P03;
2. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - klimatizace", dle přílohy č. 0548-19-P04.

8

Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R17/19

schvaluje
1) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1517/100/03/19 s názvem: "Sociální služby Uherské Hradiště - DS Uherské Hradiště
- Rekonstrukce kotelny", dle přílohy č. 0541-19-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0127/2019, dle přílohy č. 0541-19-P02;
souhlasí
1. s pořízením přípravné dokumentace investiční akce:
a) Dětské centrum Zlín p. o. - Mladcová – stavební úpravy pro službu ZDVOP,
b) DS Karolinka - lokalita Liptál,
2. se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizace akce „Sociální služby Vsetín p. o. - DZR
(Domov se zvláštním režimem) Valašské Meziříčí“.

9

Školství, zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R17/19

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.06.2019 č. 0449/R15/19 - část ruší,
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kterou Rada Zlínského kraje zrušila usnesení ze dne 27.05.2019 č. 0415/R13/19 část schvaluje, bod 2 písm. a), kterým Rada Zlínského kraje schválila snížení
uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2019 schváleného
Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0485/Z16/18 dne 17.12.2018
příspěvkové organizaci SOU Uherský Brod, IČO 00055107, o 200 tis. Kč na 2 100
tis. Kč;
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1551/150/05/19 na akci "SPŠ Otrokovice - rekonstrukce výtahů", dle přílohy č.
0543-19-P02;
b) č. 1563/150/05/19 na akci "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín - oprava
střechy", dle přílohy č. 0543-19-P03;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1530/150/03/19 - 01/06/19 na akci "SOŠ a Gymnázium Staré Město - spojovací
krček" dle přílohy č. 0543-19-P04;
3. zrušení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2019 ve výši 2.300
tis. Kč schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0485/Z16/18 ze
dne 17.12.2018 příspěvkové organizaci SOU Uherský Brod, IČO 00055107, který
byl snížen rozhodnutím Rady Zlínského kraje č. 0415/R13/19 ze dne 27.05.2019 o
200 tis. Kč na částku 2.100 tis. Kč;
4. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2019:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0543-19-P05;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové
organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527,
686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 00543-19-P06;
c) změna č. 5 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 054319-P07;
d) změna č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO
47935936, dle přílohy č. 0543-19-P08;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
4.383.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, na realizaci akce
"SPŠ Otrokovice – rekonstrukce výtahů", dle přílohy č. 0543-19-P09;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
949.850 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, na akci "SPŠ Otrokovice –
rekonstrukce sportovní haly", dle přílohy č. 0543-19-P10;
7. snížení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2019 o 1.350.000 Kč na celkovou částku 15.351.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688 01
Uherský Brod, IČO 00055107, na realizaci akce "SOU Uherský Brod – stavební
úpravy domova mládeže", dle přílohy č. 0543-19-P11;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0128/2019, dle přílohy č. 0543-19-P12;
9. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
pod názvem "Střední škola oděvní a služeb Vizovice - Odstranění následků
vytopení", dle přílohy č. 0543-19-P13;
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10. změnu rozsahu akce zařazené ve střednědobém plánu akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje pod názvem "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž stěhování školy do areálu SŠHS KM" a změnu názvu dané akce na "VOŠ
potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - stavební úpravy budovy odborného
výcviku“, dle přílohy č. 0543-19-P14;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce, před schválením investičního
záměru, a tím i se zahájením realizace investiční akce "VOŠ potravinářská a SPŠ
mlékárenská Kroměříž - stavební úpravy budovy odborného výcviku" příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SPŠ Otrokovice - rekonstrukce výtahů" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO
00128198;
b) "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín - oprava střechy" příspěvkové
organizace Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČO 00843351;
c) "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - stavební úpravy budovy
odborného výcviku" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01
Kroměříž, IČO 47935936;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje, a to:
a) "Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati", dle přílohy č. 0543-19-P15,
b) "Kroměřížská nemocnice a. s. - Parkoviště u budovy F", dle přílohy č. 0543-19P16;
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova
874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, zpracovat v termínu do 08.08.2019 investiční
záměr na akci "Střední škola oděvní a služeb - Odstranění následků vytopení";
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.05.2019 č. 0376/R13/19 v části
"schvaluje" Pro Část 1 veřejné zakázky - Dodávka nábytku a zařízení interiéru bod
2, kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s uzavřením smlouvy s dodavatelem
KANONA a. s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO
04163664, dle přílohy č. 0422-19-P03; a pro Část 3 veřejné zakázky - Dodávka
kamerového systému bod 2, kterým Rada Zlínského kraje souhlasila s uzavřením
smlouvy s dodavatelem S & T Plus s. r. o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník,
142 00 Praha 4, IČO 25701576, dle přílohy č. 0422-19-P04;
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schvaluje
k veřejné zakázce s názvem „Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a
výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž interiéru“:
a) Pro Část 1 veřejné zakázky - Dodávka nábytku a zařízení interiéru: uzavření
smlouvy s dodavatelem KANONA a. s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140
00 Praha 4, IČO 04163664, dle přílohy č. 0543-19-P17;
b) Pro Část 3 veřejné zakázky - Dodávka kamerového systému: uzavření smlouvy s
dodavatelem S & T Plus s. r. o., se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00
Praha 4, IČO 25701576, dle přílohy č. 0543-19-P18.

10

Zdravotnictví - UH, KM, VS nemocnice - změna plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R17/19

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2019 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0547-19-P04;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0547-19-P05;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0547-19-P06;
2) s realizací technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s., a s jeho odpisováním po dobu nájmu ve smyslu
§ 28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a to v rozsahu položek 3 – 15 a 17 v celkové výši 8.370.118 Kč vč. DPH dle přílohy
č. 0547-19-P04;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1561/170/06/19 na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. –
instalace venkovních žaluzií na jižní straně východního křídla budovy A", dle přílohy
č. 0547-19-P08;
2) investiční záměr č. 1568/170/06/19 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Výměna plynových hořáků u kotlů K2 a K3“, dle přílohy č. 0547-19-P09;
3) investiční záměr č. 1565/170/06/19 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Spojovací chodník k izolačnímu pavilonu“, dle přílohy č. 0547-19-P10;
4) investiční záměr č. 1566/170/06/19 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Zastřešení vstupů do budovy ONM a MR“, dle přílohy č. 0547-19-P11;
5) investiční záměr č. 1564/170/06/19 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Stavební úpravy v budově staré interny“, dle přílohy č. 0547-19-P12;
6) investiční záměr č. 1567/170/06/19 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Rekonstrukce čerpací stanice za budovou Izolačního pavilonu“, dle přílohy č.
0547-19-P13;
7) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Kroměřížská
nemocnice a. s. – instalace venkovních žaluzií na jižní straně východního křídla
budovy A“ Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž, IČO
27660532, dle přílohy č. 0547 -19-P14;
8) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťské
nemocnice a. s. – Výměna plynových hořáků u kotlů K2 a K3“ Uherskohradišťské
nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle
přílohy č. 0547 -19-P15;
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9) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s. - Budova B - Oprava stínění prostor CT pracoviště“, Vsetínské nemocnici a. s.;
Nemocniční 955, 755,01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 0547-19-P16;
4) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s - Budova N a M - Centrální systém řízení energetického systému nemocnice“,
Vsetínské nemocnici a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle
přílohy č. 0547-19-P17;
5) rozpočtové opatření č. RZK/0125/2019, dle přílohy č. 0547-19-P18.

11

Správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R17/19

souhlasí
1. se zahájením jednání o ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku za účelem
instalace reklamního poutače ve znění jejího dodatku č. 1, uzavřené s původním
vlastníkem pozemku společností Arbia, spol. s r. o., IČO 47915765, se sídlem
Masarykova 1013, 763 02 Zlín, a nájemcem Contur media s. r. o., IČO 29241171,
se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, k pozemku p. č. 2081/30 v k. ú.
Malenovice u Zlína, a to ukončením smlouvy na základě vzájemné dohody stran;
pověřuje
vedoucího Odboru investic jednáním o ukončení smlouvy o nájmu uvedené ve výše
uvedené části usnesení souhlasí, bod 1, dohodou smluvních stran;
souhlasí
2. s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Správou a údržbou silnic
Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 757 23 Kroměříž, IČO 26908298, a nájemcem
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01
Zlín, IČO 70934860, dle příloh č. 0542-19-P05 a č. 0542-19-P06;
3. s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Správou a
údržbou silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 26913453, a
nájemcem Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, dle přílohy č. 0542-19-P08;
4. s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Základní škola Zlín, Mostní,
Mostní 2397, 760 01 Zlín, IČO 61716391, a výpůjčitelem Dětským domovem,
Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín,
IČO 61716464, dle přílohy č. 0542-19-P11;
5. s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi podnajímatelem Základní školou a
Mateřskou školou, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Větrná
1063, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO 70436169, a podnájemcem Základní
školou Zlín, Středová, Středová 4694, 760 05 Zlín, IČO 61716421, dle přílohy č.
0542-19-P13;
6. smlouvu o nájmu bytu mezi pronajímatelem Střední průmyslovou školou Zlín, třída
Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, a nájemcem Miluší Sedláčkovou, ***
760 01 Zlín, dle přílohy č. 0542-19-P15;
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7. smlouvu o nájmu mezi pronajímatelem Římskokatolickou farností Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Zlíně, Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČO 73633747, a
nájemcem Základní uměleckou školou Zlín - Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín,
dle přílohy č. 0542-19-P17;
8. smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k zajištění školní výuky plavání mezi
pronajímatelem Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní
1214, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 72063904, a nájemcem Obchodní akademií,
Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, dle přílohy
č. 0542-19-P19;
9. s umístěním Památníku Ladislava Jaroše na části pozemku p. č. 1331/1, ostatní
plocha, zeleň, v k. ú. a obci Holešov a s uzavřením smlouvy o umístění věci mezi
Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524/27, 769 01 Holešov, IČO
47935774, a městem Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172,
dle přílohy č. 0542-19-P23 a č. 0542-19-P24;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi
Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín,
Broučkova 372, 760 01 Zlín - Příluky, IČO 00226319, a statutárním městem Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, dle přílohy č. 0542-19-P21.

12

Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R17/19

schvaluje
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby formou jednacího řízení bez
uveřejnění, s názvem:
a) Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0534-19-P01 a č. 0534-19-P07;
b) Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Kroměříž, dle přílohy č. 0534-19-P02 a č. 0534-19-P07;
c) Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Zlín, dle přílohy č. 0534-19-P03 a č. 0534-19-P07;
d) Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Vsetín, dle přílohy č. 0534-19-P04 a č. 0534-19-P07;
e) Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0534-19-P05 a č. 0534-19-P07;
f) Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Valašské Klobouky, dle přílohy č. 0534-19-P06 a č. 0534-19-P07;
jmenuje
komisi pro jednání s dodavateli a pro posouzení a hodnocení nabídek, společnou
pro všechna zadávací řízení veřejných zakázek na dočasné zajištění dopravní
obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou, ve složení: Ing. Pavel
Botek, Ing. Tomáš Nedbal, Ing. Bc. Libor Sláčík, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Josef Zicha, Ing. Miroslav Řihák, Ing. Martin Novák, Mgr.
Radim Nuc, Dis., Mgr. Petra Tichá.
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13

RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory - úprava programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R17/19

schvaluje
nové znění Programu RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory
schváleného Radou Zlínského kraje dne 27.05.2019 usnesením č. 0383/R13/19, dle
přílohy č. 0540-19-P01.

14

Spolufinancování režijních výdajů místních akčních skupin ZK - změny,
Projektový rámec Regionální stálé konference 2018-2019 - změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R17/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1957/2017/STR
uzavřené se spolkem MAS Bojkovska, z. s., IČO 27012239, se sídlem Sušilova 952,
687 71 Bojkovice, dle přílohy č. 0576-19-P02;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2443/2017/STR
uzavřené se spolkem Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z. s., IČO 27057593, se
sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, dle přílohy č. 0576-19-P03;
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2455/2017/STR
uzavřené se společností Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem
Osvobození 25, 763 21 Slavičín, dle přílohy č. 0576-19-P04;
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2446/2017/STR
uzavřené se spolkem Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z. s., IČO
28559908, se sídlem Hovězí 74, 756 01 Hovězí, dle přílohy č. 0576-19-P05;
5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2445/2017/STR
uzavřené se spolkem MAS Střední Vsetínsko, z. s., IČO 27053458, se sídlem
Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř, dle přílohy č. 0576-19-P06;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0123/2019 dle přílohy č. 0576-19-P07;
2. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Regionální stálá konference Zlínského
kraje, zajištění činnosti 2018-2019", dle přílohy č. 0576-19-P08;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0113/2019 dle přílohy č. 0576-19-P09.
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15

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. - Dodatek
ke Smlouvě o poskytnutí dotace a výpověď Smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R17/19

schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1094/2018/STR s Marií Doležálkovou, trvalým
pobytem ***, 687 34 Uherský Brod, datum narození ***1955 a Alešem Doležálkem,
trvalým pobytem***, 687 34 Uherský Brod, datum narození ***1990, a to dle přílohy
č. 0559-19-P02;
b) výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje č.
D/0988/2018/STR s paní Ivanou Hackelovou, trvalým pobytem ***, 756 23 Pržno,
datum narození ***1966, dle přílohy č. 0559-19-P03.

16

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R17/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 719/15, ostatní plocha, v k. ú. Traplice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 642-150a/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks přípojkové skříně, vše na pozemku p. č. 3663, ostatní plocha, v k. ú.
Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 23391008/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.300 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 499/1, p. č. 499/22, p. č. 499/23, p. č. 499/75, vše ostatní
plocha, v k. ú. Šelešovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 298-47a/2019,
- 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 7.400 Kč + DPH;
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4. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 15535/3, p. č. 15535/20,
vše ostatní plocha, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1902-73413/2018,
- 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 16.400 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace - výtlačného řadu v pozemku p. č. 4050/1, ostatní
plocha, v k. ú. Mařatice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 2935-34/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace - výtlačného řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.535 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 1645/3, ostatní plocha, v k. ú. Příluky u Zlína, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
komunikační sítě + DPH, minimálně však 10.200 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 12559/2, ostatní plocha, v k. ú. Nový
Hrozenkov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2266R349/2018,
- 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 1.800 Kč + DPH;
souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, a to:
- 50 tun vyfrézované živičné drti, rok vytěžení 2019, do hospodaření příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107.
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17

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R17/19

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků
- p. č. 113/11, ostatní plocha, o výměře 1560 m 2,
- p. č. 113/12, ostatní plocha, o výměře 1926 m 2,
- p. č. 113/13, ostatní plocha, o výměře 337 m 2,
- p. č. 113/15, ostatní plocha, o výměře 317 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 324 pro obec Modrá a k. ú. Modrá u Velehradu;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1353/1, ostatní plocha, o výměře 348 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec a k. ú. Sulimov;
2. pozemku
- p. č. 1272/88, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/23 geometrickým plánem č. 31629/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ublo.

18

Změna č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2018-2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R17/19

schvaluje
změnu č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2018-2023, dle přílohy č. 0562-19-P01.

19

Sociální služby - změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R17/19

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČO 49562827, na rok 2019, dle přílohy č. 0533-19-P01;
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2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, na rok 2019, dle přílohy č. 0533-19-P02.

20

Kultura - změna příspěvku na provoz pro p. o., změna plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2019, dotace z MKČR, změna závazného objemu
prostředků na platy a ostatní osobní náklady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R17/19

bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové organizaci
Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 175.000 Kč, dle přílohy č. 0558-19P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0115/2019, dle přílohy č. 0558-19-P08,
b) č. RZK/0112/2019, dle přílohy č. 0558-19-P10;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, dle přílohy č.
0558-19-P01;
3. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, dle příloh č. 0558-19-P05 a
č. 0558-19-P06;
4. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz na rok 2019,
kterým se snižuje poskytnutý účelový příspěvek o 17.000 Kč z celkové výše
5.592.938 Kč na celkovou částku 5.575.938 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na
přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu
kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“, dle přílohy č. 0558-19-P07;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, dle přílohy č. 0558-19-P09;
6. změny závazných ukazatelů rozpočtu pro příspěvkové organizace v oblasti
kultury, dle přílohy č. 0558-19-P11;
7. změny závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury, dle přílohy č. 0558-19-P12.

21

Doprava - Investiční záměry, změna č. 4 fondu investic, rozpočtové opatření,
změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R17/19

schvaluje
A. Investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
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A1) investiční záměr č. 1557/110/05/19, k provedení díla "Silnice III/43829:
Sazovice", o celkových nákladech 24.852.000 Kč, dle příloh č. 0535-19-P01a a č.
0535-19-P01b;
A2) investiční záměr č. 1559/110/05/19, k provedení díla "Silnice III/05724:
Mikulůvka, mostní objekt", o celkových nákladech 7.981.000 Kč, dle příloh č. 053519-P02a a č. 0535-19-P02b;
B. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2019, dle příloh č. 0535-19P03a až 0535-19-P03c;
C. Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2019/DOP na stavební a
strojní investice - dodatek č. 1, dle příloh č. 0535-19-P4a a č. 0535-19-P4b;
D. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2019, dle přílohy č. 0535-19-P05;
E. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, na rok 2019, ve výši 17.492.150 Kč na celkovou výši
397.727.150 Kč, dle přílohy č. 0535-19-P07;
bere na vědomí
A. změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, v roce 2019, dle přílohy č. 0535-19-P07;
B. závěrečnou zprávu ukončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle přílohy
č*** 0535-19-P08.

22

Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2019 - změna červen
2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R17/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0116/2019, dle přílohy č. 0536-19-P02.

23

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R17/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0118/2019, dle přílohy č. 0526-19-P01.
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24

Poskytnutí darů obcím za výsledky v soutěži o třídění využitelných složek
komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R17/19

schvaluje
poskytnutí darů ve formě finančních prostředků obcím s nejlepšími výsledky v třídění
využitelných složek komunálních odpadů za rok 2018, oceněným v soutěži "O
keramickou popelnici" za rok 2018, dle příloh č. 0527-19-P01 až č. 0527-19-P12.

25

Projekt "E-mobilita Zlínského kraje" - schválení Smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R17/19

schvaluje
1. uzavření Smlouvy č. 01631862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí mezi Zlínským krajem a
Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11,
PSČ 148 00, IČO 00020729, dle přílohy č. 0528-19-P01;
2. změnu č. 1 projektového rámce projektu "E-mobilita Zlínského kraje", dle přílohy
č. 0528-19-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2019, dle přílohy č. 0528-19-P03.

26

Neinvestiční projekty v sociální oblasti - Sociální služby Vsetín, p. o., Domov
pro seniory Lukov, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R17/19

schvaluje
1. projektový rámec projektu "5PQ - pět pilířů kvality", dle přílohy č. 0529-19-P01;
2. projektový rámec projektu "Aktivně i ve stáří v DS Lukov", dle přílohy č. 0529-19P02;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dopracovat projekt
"5PQ - pět pilířů kvality" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0529-19P01, do konečné podoby žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost
včetně všech povinných příloh v termínu do 31.07.2019;
2. příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, předložit žádosti o
podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt "5PQ - pět pilířů kvality"
včetně všech povinných příloh v termínu do 31.07.2019;
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3. příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO 70850941, dopracovat
projekt "Aktivně i ve stáří v DS Lukov" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy
č. 0529-19-P02, do konečné podoby žádosti o podporu z Operačního programu
Zaměstnanost včetně všech povinných příloh v termínu do 31.07.2019;
4. příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO 70850941, předložit
žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Aktivně i ve
stáří v DS Lukov" včetně všech povinných příloh v termínu do 31.07.2019.

27

Projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje" - Rozhodnutí o změně č. 1, inv. záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R17/19

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 16_034/0008497-04 o změně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 16_034/0008497-01 k projektu "Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 vydaného dne 19.06.2019 ve znění přílohy č.
0549-19-P01;
schvaluje
1. zařazení akce "Informační platforma kariérového poradenství ve Zlínském kraji"
do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 054919-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1548/010/05/19 na
akci "Informační platforma kariérového poradenství ve Zlínském kraji", dle přílohy č.
0549-19-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0111/2019, dle přílohy č. 0549-19-P04.

28

Hrad Malenovice - studijní cesta

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R17/19

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Hrad Malenovice - studijní cesta", dle přílohy 0577-19P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0126/2019, dle přílohy 0577-19-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Hrad
Malenovice - studijní cesta" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0577-19P01 do konečné podoby žádosti o podporu na projekt z Programu Kultura, Fondů
EHP 2014-2021;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Programu Kultura, Fondů EHP 2014-2021, na projekt "Hrad Malenovice - studijní
cesta" v termínu do 19.08.2019.
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Veřejná zakázka "Provedení penetračních testů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R17/19

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provedení
penetračních testů", dle přílohy č. 0574-19-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele AEC a. s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČO
26236176;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AEC a. s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno
- Žabovřesky, IČO 26236176, dle přílohy č. x0574-19-P02.

30

Projekty IROP - Závěrečné zprávy o ukončení projektů, změny financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R17/19

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Krajský manažerský informační systém
pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje", dle přílohy č. 0567-19-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Evidenční systém sbírkových předmětů
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0567-19-P02;
3. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Kybernetická bezpečnost v budovách
Krajského úřadu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0567-19-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0110/2019, dle přílohy č. 0567-19-P04.

31

Sociální služby - Aktualizace transformačních plánů tří domovů pro osoby se
zdravotním postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R17/19

schvaluje
1. aktualizaci č. 2 transformačního plánu sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 7895834, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0531-19-P01,
2. aktualizaci č. 1 transformačního plánu sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 9227617, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince, začleněném do příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 053119-P02,
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3. aktualizaci č. 1 transformačního plánu sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 9147782, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum, začleněném do příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 053119-P03.

32

Sociální služby - Předání poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu
senioři a optimalizace Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R17/19

souhlasí
1. se záměrem předat poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři
uvedených v příloze č. 0532-19-P01, jiným poskytovatelům;
2. se záměrem optimalizace příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0532-19-P02;
schvaluje
1. Aktualizaci č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období
2015-2020, dle přílohy č. 0532-19-P03;
2. zastavení přijímání uživatelů s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č.
1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020,
uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních
jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 5001473,
poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,
b) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 3212835,
poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod,
c) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 9147782,
poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096,
zpracovat podrobný popis kroků a časový harmonogram optimalizace příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, v souladu s přílohou č. 0532-19-P02
a předložit jej Odboru sociálních věcí Krajského úřadu ZLínského kraje, v termínu
do 30.09.2019;
2. řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096,
průběžně upravovat registrovanou kapacitu služby:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 5001473,
poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, v
Registru poskytovatelů sociálních služeb, dle aktuální situace až do dosažení
souladu se schválenou kapacitou služby;
b) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 3212835,
poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, v
Registru poskytovatelů sociálních služeb, dle aktuální situace až do dosažení
souladu se schválenou kapacitou služby,
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c) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 9147782,
poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum,
v Registru poskytovatelů sociálních služeb, dle aktuální situace až do dosažení
souladu se schválenou kapacitou služby;
3. řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096,
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje ke schválení v termínu do 31.12.2019,
aktualizované transformační plány tří služeb domovů pro osoby se zdravotním
postižením poskytovaných v organizačních jednotkách: - Domov pro osoby se
zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, Domov pro osoby se zdravotním
postižením Uherský Brod a Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad –
Vincentinum, a to v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi
Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03;
pověřuje
Michaelu Blahovou, radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou
politiku, k jednání s obcemi a jinými poskytovateli o zájmu a podmínkách převzetí
poskytování sociálních služeb uvedených v příloze č. 0532-19-P01.

33

KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R17/19

schvaluje
změnu č. 1 KUL04-19 Programu na podporu audiovizuální tvorby ve ZK dle přílohy
č. 0557-19-P01.

34

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R17/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0122/2019, dle přílohy č. 0550-19-P01.

35

Školství – fondy investic, převod z rezervního fondu, investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R17/19

souhlasí
1. s investičním záměrem akce s názvem "Vybavení PC pracoviště pro žáka s
těžkým postižením, který má zachovanou alespoň částečnou hybnost rukou"
zpracovaným příspěvkovou organizací Základní škola Otrokovice, Komenského,
IČO 61716413, na základě rozvojového programu MŠMT133 320 "Podpora zajištění
vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami" dle přílohy č. 0551-19-P05;
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2. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČO
70238898, k posílení fondu investic ve výši 82.000 Kč, dle přílohy č. 0551-19-P03;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2019:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, IČO 61716693, dle
přílohy č. 0551-19-P01,
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČO
00637939, dle přílohy č. 0551-19-P02,
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, IČO 70238898, dle přílohy č. 0551-19-P04,
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757, dle přílohy č.
0551-19-P06.

36

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R17/19

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0556-19-P02.

37

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R17/19

schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u Základní
umělecké školy Zlín - Jižní Svahy, IČO 00226327, příspěvková organizace zřizovaná
Zlínským krajem, s účinností od 01.09.2019, a to: zápis místa, kde se uskutečňuje
vzdělávání nebo školské služby na adrese Okružní 4685, 760 05 Zlín;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené schválené změny v rejstříku škol a
školských zařízení v termínu do 31.07.2019.
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Školství - výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R17/19

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411, dle přílohy č. 0554-19-P01;
2. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy č.
0554-19-P03.

39

Školství - jmenování ředitele p. o. a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R17/19

jmenuje
s účinností od 01.08.2019 *** na pracovní místo ředitele Středního odborného
učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy č. 0552-19-P02;
stanovuje
a) s účinností od 01.08.2019 plat dle přílohy č. 0552-19-P03:
1. řediteli Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771,
2. ředitelce Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO
47935952;
3. ředitelce Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž,
IČO 70842884;
4. ředitelce Základní umělecké školy Luhačovice, IČO 46310924;
b) s účinností od 01.09.2019 plat dle přílohy č. 0552-19-P03:
1. řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369;
2. řediteli Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČO 70844534;
3. řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, IČO 60371749;
4. řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, IČO
00845060;
5. řediteli Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČO 00545121;
6. ředitel Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878;
7. řediteli Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy
mlékárenské Kroměříž, IČO 47935936;
8. ředitelce Střední odborné školy Luhačovice, IČO 61715999;
9. řediteli Základní školy Horní Lideč 130, IČO 48739235;
10. ředitelce Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957, IČO 60371676;
11. řediteli Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín, IČO 70238898;
12. řediteli Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČO
70238928;
13. řediteli Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO 46254277;
14. řediteli Základní umělecké školy Zdounky, IČO 63414945;
15. ředitelce Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632;
16. řediteli Dětského domova Liptál, IČO 70238499;
17. řediteli Dětského domova Zašová, IČO 60990597;
18. řediteli Základní umělecké školy Vsetín, IČO 00851906;
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19. ředitelce Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO
47935952.

40

Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R17/19

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0553-19-P01.

41

Investiční záměr - Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a
modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21 a zahájení projektové
přípravy akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R17/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1560/010/06/19
"Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení
schodišťových věží v budově 21", dle přílohy č. 0565-19-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0119/2019 dle přílohy č. 0565-19-P02;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí před schválením investičního záměru, a tím i
se zahájením realizace akcí:
a) "Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21";
b) "Oprava fasády, oprava izolace a oplechování střechy, nátěr konstrukce pojízdné
lávky budovy 21";
c) "Úprava prostor krytů budovy 21".

42

Veřejná zakázka "Dodávka kancelářských křesel"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R17/19

bere na vědomí
protokoly o jednáních společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka kancelářských křesel", dle příloh č.
0572-19-P01 a č. 0572-19-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele HONA INVESTMENT, s. r. o., Slavkov pod Hostýnem 195, 768
61 Slavkov pod Hostýnem, IČO 27704386;
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2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem HONA INVESTMENT, s. r. o., Slavkov
pod Hostýnem 195, 768 61, Slavkov pod Hostýnem, IČO 27704386, dle příloh č.
0572-19-P03 a č. 0572-19-P04.

43

Veřejná zakázka "Dodávka kancelářských židlí pro zaměstnance Krajského
úřadu ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R17/19

bere na vědomí
protokoly o jednáních společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Kancelářské židle pro zaměstnance Krajského
úřadu ZK", dle příloh č. 0573-19-P01 a č. 0573-19-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele HONA INVESTMENT, s. r. o., Slavkov pod Hostýnem 195, 768
61 Slavkov pod Hostýnem, IČO 27704386;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem HONA INVESTMENT, s. r. o., Slavkov
pod Hostýnem 195, 768 61, Slavkov pod Hostýnem, IČO 27704386, dle příloh č.
0573-19-P03 a č. 0573-19-P04.

44

Dohoda o postoupení smlouvy o dílo č. D/0847/2012/KŘ-IT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R17/19

schvaluje
uzavření Dohody o postoupení smlouvy o dílo č. D/0847/2012/KŘ-IT mezi Zlínským
krajem a společností SBM Publishing a. s. (dříve: ESMEDIA a. s.), se sídlem Na
Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dříve: Olomouc, Palachovo náměstí č.
p. 620/1, PSČ 772 00), IČO 26838966, a ESMEDIA Interactive s. r. o., Mezitraťová
233/1, PSČ 198 00 Praha 9 - Hrdlořezy, IČO 24251828, dle přílohy č. 0564-19-P01.

45

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv - služba ASPI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R17/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv mezi
Zlínským krajem a společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U Nákladového
nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, IČO 63077639, dle přílohy č. 0563-19-P01.
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Smlouva o dodávce programového vybavení, služeb a dalším rozvoji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R17/19

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o dodávce programového vybavení, služeb a dalším rozvoji
mezi Zlínským krajem a společností Gordic spol. s r. o., se sídlem Erbenova 2108/4,
586 01 Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy č. 0569-19-P01 a č. 0569-19-P02.
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Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R17/19

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem
a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČO 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0570-19-P02, č. 0570-19-P02a, č. 0570-19-P02b, č. 057019-P02c, č. 0570-19-P02d a č. 0570-19-P03;
souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční Městské
RZ ve dnech 16.08.-18.08.2019, která povede po komunikacích Zlínského kraje v
bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č. 1119/2, p. č. 1119/4, p. č. 1119/244, p.
č. 1119/23, p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1112/7, ostatní
plocha, silnice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín,
dle přílohy č. 0570-19-P05;
2) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů ve
dnech 16.08.- 18.08.2019, dle přílohy č. 0570-19-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, k umístění stánku s
občerstvením dne 24.08.2019, dle přílohy č. 0570-19-P07;
4) ) s využitím pozemků p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
1119/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1119/244, ostatní plocha, ostatní
komunikace, zapsané na LV č. 263 a pozemku p. č. 1119/250, ostatní plocha, jiná
plocha, zapsaném na LV č. 27109, to vše pro obec a k. ú. Zlín zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, pro VIP program v rámci Barum Czech rally Zlín dne 24.08.2019, dle
přílohy č. 0570-19-P08;
5) s využitím pozemku v 1. NP budovy č. 11 na p. č. st. 8638 (bez č.p./č.e. garáže),
zapsané v katastru nemovitostí pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
k. ú. a obec Zlín na LV 263 za účelem výstavby 2 mobilních tribun při VIP programu
BCRZ ve dnech 16.08.-18.08.2019, dle přílohy č. 0570-19-P09.
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Uzavření smlouvy o dílo se společností CROSS Zlín, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R17/19

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a společností CROSS Zlín, a. s., se
sídlem Louky, Hasičská 397, 763 02 Zlín, IČO 60715286, dle příloh č. 0571-19-P01,
č. 0571-19-P01a, č. 0571-19-P01b.

49

Směrnice SM/82/02/19 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R17/19

schvaluje
směrnici SM/82/02/19 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů, dle přílohy č.
0568-19-P01.

50

Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R17/19

bere na vědomí
a) záštity hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 19. ročníkem Festivalu židovské kultury Holešov 2019 pořádaným městem
Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČO 00287172;
2) XII. ročníkem soutěže "TOP Víno Slovácka 2019" pořádaným Agrární komorou
Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
49434438;
3) akcí "Templářské slavnosti" pořádanou příspěvkovou organizací Muzeum regionu
Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574;
4) 19. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné pořádaným
obcí Rokytnice, se sídlem Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČO 70805202;
5) 21. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2019 pořádaným spolkem Divadelní Luhačovice, z. s., se sídlem Masarykova 185,
763 26 Luhačovice, IČO 27023036;
6) Velkomoravským koncertem pořádaným městem Staré Město, se sídlem nám.
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884;
7) Memoriálem Jiřího Bodejčka v roce 2019 pořádaným pobočným spolkem
Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - okresní myslivecký spolek Kroměříž, se
sídlem Velké náměstí 40/25, 767 01 Kroměříž, IČO 67777295;
8) 17. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2019
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem náměstí T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286;
9) projektem Svatá Ludmila 1100 let realizovaným spolkem Svatá Ludmila 1100 let,
z. s., se sídlem Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5, IČO 04924479;
b) záštitu Ing. Pavla Botka, náměstka hejtmana, nad 7. ročníkem Dopravní
konferencí s BESIPEM + FZŠ pořádaným společností RSE Projekt s. r. o., se sídlem
Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 29398266;
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c) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) soutěží Babička roku Zlínského kraje pořádanou společností Sun Drive
Communications s. r. o., se sídlem Haraštova č.p. 370/22, 620 00 Brno, IČO
26941007;
2) oslavou 15. výročí Charity Luhačovice pořádanou Charitou Luhačovice, se sídlem
Hradisko 100, 763 26 Luhačovice, IČO 73633071;
3) akcí "Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji" pořádanou společností
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., se sídlem
Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 29314747;
d) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad krajskou
konferencí na téma "Přístupnost kulturních památek osobám se zdravotním
postižením" pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením České
republiky, z. s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČO
70856478;
e) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad XII. ročníkem
soutěže "TOP Víno Slovácka 2019" pořádaným Agrární komorou Uherské Hradiště,
se sídlem Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49434438;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní
dřeně, se sídlem Na Roudné 123/212, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO
45333378, v roce 2019;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0120/2019, dle přílohy č. 0545-19-P06.

51

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R17/19

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 200.000 Kč akciové společnosti Petarda Production a. s., IČO 25382900, se
sídlem Olbrachtova 29/961, 710 00 Slezská Ostrava, na realizaci akce Dny lidí dobré
vůle - VELEHRAD a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0578-19-P02.

Jiří Čunek
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

v zastoupení Ing. Pavel Botek, v. r.
náměstek hejtmana
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