R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 10.01.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0001-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1) usnesení č. 0795/R19/16 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucí
Odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s Koordinátorem veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., předložit Radě Zlínského kraje smlouvy podrobně
upravující podmínky společné objednávky a mezikrajského finančního vyrovnání na
linkách přesahujících hranice krajů v termínu do 31.12.2019.“ - na termín plnění
17.02.2020;
2) usnesení č. 0961/R29/19 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem", a to do 30 dnů
od schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky.“ - na termín plnění 09.03.2020.

2

Dar - 1. občánek Zlínského kraje roku 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/20

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu Martinu Hnaníčkovi, ***,
zákonnému zástupci 1. občánka Zlínského kraje roku 2020.
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3

Smlouva o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností NET4GAS,
s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČO
27260364, uvedené v příloze č. 0047-20-P01.

4

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/20

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Krajské nemocnici T. Bati a.s., dle
přílohy č. 0021-20-P01.

5

Aktualizace směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/20

schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů, dle přílohy č. 0009-20-P01.

6

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/20

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/12/03/17 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary, ve znění přílohy č. 0014-20-P01.
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7

Veřejná zakázka "Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zajištění
prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje"
a související dokumenty, dle příloh č. 0019-20-P01 a č. 0019-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele 1. KORONERSKÁ s. r. o., se sídlem Benešova 141, 541 03
Trutnov - Poříčí, IČO 01681486;
2. uzavření smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje s dodavatelem 1. KORONERSKÁ s. r. o., se
sídlem Benešova 141, 541 03 Trutnov - Poříčí, IČO 01681486, dle příloh č. 001920-P03 a č. 0019-20-P04.

8

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - projekt ZEVO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/20

bere na vědomí
informace o přípravě projektu ZEVO, dle přílohy č. 0022-19-P02;
ukládá
1. vedoucím Odborů investic a Odboru ekonomického prověřit nejvhodnější
majetkoprávní řešení v souladu s dotačním titulem;
2. vedoucím Odboru zdravotnictví a Odboru právního prověřit možnost zařadit
projekt ZEVO mezi služby obecného hospodářského zájmu.

9

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/20

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1536/100/04/19 – 01/12/19 akce "Domov pro
seniory Napajedla – rekonstrukce výtahu", dle přílohy č. 0013-20-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1471/150/09/18 – 01/12/19 akce "Gymnázium
Otrokovice - modernizace učeben IT a bezbariérový přístup" - IROP/MAS, dle přílohy
č. 0013-20-P02;
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61
Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy č. 0013-20-P03;
b) příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 02
Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy č. 0013-20-P04;
3. odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla,
Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy 0013-20-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2020, dle přílohy č. 0013-20-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2020 ve výši 2.560.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, tř.
Spojenců 907, Otrokovice, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Otrokovice –
modernizace učeben IT a bezbariérový přístup“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0013-20-P08;
ukládá
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla, se sídlem Husova 1165, 763
61 Napajedla, IČO 70850976, odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z Fondu
investic ve výši 500.000 Kč, v termínu do 30.06.2020.

10

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1599/150/12/19 na
akci "SPŠ strojnická Vsetín – oprava havarijního stavu střechy tělocvičny", dle
přílohy č. 0018-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0005/2020, dle přílohy č. 0018-20-P04;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, dle přílohy
č. 0018-20-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání
1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje "SPŠ strojnická Vsetín – oprava havarijního stavu střechy
tělocvičny";
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž – oprava kotelny", dle přílohy č. 001820-P02;
2. "Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Odstranění následků vytopení", dle
přílohy č. 0018-20-P03.

11

Správa majetku - nájemní smlouva ZUŠ Luhačovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/20

bere na vědomí
informaci pronajímatele Dr. Franz Thienen-Adlerflycht, Wollzeile 9/Bäckerstraße 4/II,
1010 Wien, ke stanovisku zřizovatele - Zlínského kraje vyjádřeném v usnesení Rady
Zlínského kraje ze dne 09.12.2019 č. 0935/R29/19 týkající se nesouhlasu s
uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Dr. Franz Thienen-Adlerflycht,
Wollzeile 9/Bäckerstraße 4/II, 1010 Wien, a nájemcem Základní uměleckou školou
Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 76, 763 26 Luhačovice, IČO
46310924, dle přílohy č. 0016-20-P02;
souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 04.01.1993 ve znění
dodatků č. 1 až č. 4, uzavřené s tehdejším vlastníkem objektu č. p. 76, který je
součástí pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. a obci Luhačovice, městem Luhačovice,
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČO 0028416 (nový vlastník Dr. Franz
Thienen- Adlerflycht, Wollzeile 9/Bäckerstraße 4/II, 1010 Wien) jako pronajímatelem,
Základní uměleckou školou Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 76,
763 26 Luhačovice, IČO 46310924, jako nájemcem, a Technickými službami
Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice, IČO 49156764, jako
vedlejším účastníkem, k 30.06.2020.

12

Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2019 do rozpočtu roku
2020 - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/20

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0214/2019, dle přílohy č. 0040-20-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0001/2020, dle přílohy č. 0040-20-P02;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0002/2020, dle přílohy č. 0040-20-P03.
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

13

Smlouva o spořicím účtu mezi Českou spořitelnou a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/20

schvaluje
Smlouvu o spořicím účtu mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782, Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4,
Budějovická 1518/13 b, PSČ 140 00 a Zlínským krajem, PSČ 761 90 Zlín, Třída
Tomáš Bati 21, IČO 70891320, dle přílohy č. 0039-20-P02.

14

Kontroly hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/20

schvaluje
provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce
2020, dle přílohy č. 0041-20-P01;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Zlínského kraje v roce 2020, dle přílohy č. 0041-20-P02.

15

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku 1/2020 Ředitelství
silnic Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/20

schvaluje
A. poskytnutí investičního příspěvku č. 1/2020/DOP na stavební a strojní investice
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0008-20-P01a až č. 000820-P01c;
B. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle přílohy č. 0008-20-P02;
C. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, na rok 2020, dle přílohy č. 0008-20-P03***
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

16

Sociální služby - Vyjádření objednatele sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.11.2019 č. 0923/R28/19 - část schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského
kraje dne 16.12.2019 schválí 3. aktualizaci (s tímto opatřením) Akčního plánu pro
rok 2020 úmysl Zlínského kraje jako objednatele služeb vydat Vyjádření objednatele
(Zlínský kraj) sociální služby o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb kraje o zařazení do sítě pro Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, jako poskytovatele sociální služby dle přílohy č. 1000-19P01 a č. 1000-19-P02;
schvaluje
vydání Vyjádření objednatele (Zlínský kraj) sociální služby o souladu akce se
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě pro Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jako poskytovatele sociální
služby dle přílohy č. 0007-20-P01.

17

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/20

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1604/2016/ŘDP s Ludmilou Šimčíkovou, trvalým pobytem
Janová ***, 755 01 Janová, datum narození ***1959 a Zuzanou Šimčíkovou, trvalým
pobytem Janová ***, 755 01 Janová, datum narození ***1982, a to dle přílohy č.
0035-20-P02.

18

Školství - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/20

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 121 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy č.
0023-20-P01;
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o.p.s., Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 27688313
zajistit dopracování projektu "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly" do
konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace včetně všech povinných příloh v
termínu dle výzvy č. 121 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o.p.s., Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 27688313,
zajistit předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt "SPŠ Otrokovice Rekonstrukce sportovní haly" v termínu dle výzvy č. 121 Ministerstva životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 16_034/0008497-06 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 10.12.2019 ve znění přílohy č.
0023-20-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0004/2020, dle přílohy č. 0023-20-P03.

19

Školství - Pověření k podepisování souhlasu zřizovatele s účastí škol a
školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem v projektech Místních
akčních plánů a k předkládání projektových záměrů do strategických rámců

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/20

schvaluje
1. účast škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem v projektech
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na základě výzvy k předkládání žádostí
o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky;
2. předkládání projektových záměrů škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským
krajem do dokumentů Strategický rámec v projektech Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání;
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu k podepisování souhlasů zřizovatele
s účastí škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem v projektech
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na základě výzvy k předkládání žádostí
o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a předkládání projektových záměrů do Strategických rámců v projektech
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/20

schvaluje
podání návrhu na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČO
60370432, v mimořádném termínu s účinností od 01.02.2020:
a) navýšení celkové kapacity součásti Základní škola ze 70 na 88 žáků;
b) navýšení kapacity oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální z 60 na 88 žáků;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše
uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 21.01.2020.

21

Školství - návrh na udělení medaile MŠMT ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/20

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné medaile Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v 1. stupni paní *** Základní školy Rožnov pod
Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v termínu do 31.01.2020.
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

22

Školství - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/20

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje
2020 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle přílohy č.
0026-20-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0026-20-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr pracovníků ve školství Zlínského kraje k
ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, dle přílohy
č. 0026-20-P04.

23

Školství - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky OA Tomáše Bati a VOŠE Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/20

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČO 00566411, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, PhDr. Mojmír Šemnický,
MBA, Mgr. Aleš Kubíček, Ing. Pavla Mičková, PhDr. Vlastislav Kožela, Monika
Zapletalová;
pověřuje
Mgr. Lenku Janalíkovou, vedoucí oddělení organizačního a správního Odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje funkcí tajemnice
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411.

24

Sociální služby - platové výměry zástupkyně statutárního orgánu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/20

stanovuje
a) s účinností od 26.11.2019 do 31.12.2019 plat zástupkyni statutárního orgánu
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle
přílohy č. 0006-20-P01;
b) s účinností od 01.01.2020 plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 000620-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - výsledek výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky p.
o., a jmenování ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/20

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ředitelky Muzea Kroměřížska, příspěvkové organizace, IČO
00091138, dle přílohy č. 0034-20-P01;
jmenuje
s účinností od 01.02.2020 ***na pracovní místo ředitelky Muzea Kroměřížska,
příspěvkové organizace, IČO 00091138, dle přílohy č. 0034-20-P02;
stanovuje
s účinností od 01.02.2020 plat ředitelce Muzea Kroměřížska, příspěvkové
organizace, IČO 00091138, dle přílohy č. 0034-20-P03.

27

Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/20

bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky centrálním zadavatelem k veřejné zakázce
na dodávku Produktů VMware s názvem „VMware Zlínský kraj 071“, dle přílohy č.
0042-20-P01;
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb s dodavatelem Com-Sys TRADE spol. s r.o., se
sídlem Jagellonská 2427/19, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 16188781, dle přílohy
č. 0042-20-P02.
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R01/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

28

Veřejná zakázka "Hygienický materiál 2020 a 2021"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Hygienický materiál
2020 a 2021", dle příloh č. 0043-20-P01 a č. 0043-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele bika - velkoobchod papírem, spol. s r. o., Brněnská 262, 666 01
Tišnov, IČO 25347047;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem bika - velkoobchod papírem spol. s r.
o., Brněnská 262, 666 01 Tišnov, IČO 25347047, dle přílohy č. 0043-20-P03.

29

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Týdnem manželství 2020 pořádaným CREDO CZ - nadačním fondem, se sídlem
třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, IČO 02950154;
2) kulturní akcí v rámci projektu IMUZA - Jedinečností uměleckého výrazu k
inkluzivnímu vzdělávání v roce 2020 pořádanou Univerzitou Palackého v Olomouci,
se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČO 61989592;
3) účastí Dětského pěveckého sboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, na celostátní nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých
sborů "Světlo za Lidice" v roce 2020 pořádanou Památníkem Lidice, příspěvkovou
organizací, Tokajická 152, 273 54 Lidice, IČO 70886342;
4) natočením a vydáním zvukovo-obrazového nosiče (DVD) dechové hudby
BORŠIČANKY Antonína Koníčka realizovaným spolkem BORŠIČANKA AK, z. s.,
se sídlem č.p. 333, 687 12 Kněžpole, IČO 22855998;
5) 9. ročníkem udílení cen Czech Hotel Awards - Hotel roku 2020 realizovaným
společností Czech Hotel Awards, s.r.o., se sídlem Gercenova 1181/10, Hostivař, 102
00 Praha 10, IČO 04488601;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje nad seminářem v rámci
Týdne manželství 2020 pořádaným CREDO CZ - nadačním fondem, se sídlem třída
Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, IČO 02950154;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

c) záštitu Jana Pijáčka, člena Rady Zlínského kraje nad Jízdou králů Vlčnov 2020
pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, příspěvkovou organizací, se sídlem č.p.
186, 68761 Vlčnov, IČO 60371587.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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