R03/20
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 3. zasedání dne 27.01.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R03/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0129-20-P01.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace - dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R03/20

schvaluje
dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Zlínským
krajem a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., se
sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 70856478, dle přílohy č.
0097-20-P03.

3

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R03/20

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Dětském centru Zlín p. o., dle přílohy č.
0102-20-P01.

4

Změna ve složení Komise Rady Zlínského kraje pro dopravu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R03/20

bere na vědomí
informaci o ukončení členství Ing. Emilie Slavíkové v Komisi Rady Zlínského kraje
pro dopravu ke dni 31.10.2019;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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jmenuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, do funkce člena Komise Rady Zlínského kraje pro
dopravu pana Ing. Víta Šumpelu s účinností od 28.01.2020.

5

Vyhodnocení programů RP06-19 podpora akreditovaného dobrovolnictví a
RP07-19 podpora neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R03/20

bere na vědomí
1. hodnocení Programu RP06-19 na podporu akreditovaného dobrovolnictví za rok
2019, dle přílohy č. 0095-20-P01;
2. hodnocení Programu RP07-19 na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování za rok 2019, dle přílohy č. 0095-20-P02.

6

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R03/20

bere na vědomí
informaci k dosavadnímu průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky "Nová krajská
nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace", dle přílohy č. 0104-20-P01;
jmenuje
do společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, jmenované usnesením
Rady Zlínského kraje č. 0988/R31/19 ze dne 19.12.2019, další členy: MUDr.
Radomír Maráček, MUDr. Petr Sládek, a náhradníky: doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík,
Ph.D., MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
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Sociální služby - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R03/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1598/100/12/19 na
akci "Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu", dle přílohy č. 0098-20-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1601/100/01/20 na
akci "Sociální služby Vsetín, p. o., Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm –
výměna výtahu v pavilonu A", dle přílohy č. 0098-20-P02;
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3. zařazení akce "Sociální služby Vsetín, p. o., Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm – výměna výtahu v pavilonu A", do střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje v roce 2020 dle přílohy 0098-20-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČO 49562827, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "Sociální služby Vsetín, p. o., Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm – výměna výtahu v pavilonu A";
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "SUPŠ Uherské Hradiště - statické zajištění objektu", dle přílohy č. 0098-20-P05;
2. "Základní škola Rožnov pod Radhoštěm - výměna střešní krytiny", dle přílohy č.
0098-20-P06.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R03/20

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, ul. Mostní 2397, 761 67 Zlín,
IČO 61716391, dle přílohy č. 0100-20-P01;
b) příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž, IČO
47935936, dle přílohy č. 0100-20-P02;
c) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati
1266, 765 02 Otrokovice IČO 00128198, dle přílohy 0100-20-P03;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 8.706.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 909.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizace Základní škola Zlín, Mostní, ul. Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČO 61716391,
na realizaci akce "ZŠ Zlín, Mostní – rekonstrukce hřiště", dle přílohy č. 0100-20-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.012.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž,
IČO 47935936, na realizaci akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž – stavební úpravy
budovy odborného výcviku", dle přílohy č. 0100-20-P05;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.836.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 484.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, se sídlem ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474, na realizaci akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu
v hlavní budově", dle přílohy č. 0100-20-P06;
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5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 664.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizace 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. 0100-20-P07;
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R03/20

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru mezi pronajímatelem
Lázněmi Luhačovice a. s, IČO 46347828, se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 216
Luhačovice, a nájemcem Základní školou při dětské léčebně Luhačovice, IČO
61716448, se sídlem Čes. Armády 465, 763 26 Luhačovice, dle přílohy č. 0099-20P01,
b) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 31/03/16 mezi pronajímatelem
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, se
sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, a nájemcem a postupitelem Bc. Bronislavem
Feču, IČO 68046499, se sídlem Růžová 217, 763 61 Pohořelice, novým nájemcem
a postupníkem TOMEGAS s. r. o., IČO 25174363, se sídlem Táborská 260, 399 01
Milevsko, dle přílohy č. 0099-20-P04,
c) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem Střední školou - Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod,
IČO 15527816, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, a nájemcem CZAUTO SYSTEMS a. s., IČO 08515972, se sídlem Svatopluka Čecha 1283, 688 01
Uherský Brod, dle příloh č. 0099-20-P07 a č. 0099-20-P09,
d) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
a nájemcem MUDr. Jakubem Mušakou, *** Trenčianské Teplice, dle příloh č. 009920-P11 a č. 0099-20-P12,
e) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
a nájemcem Zdeňkem Rohanem,***Praha, dle příloh č. 0099-20-P13 a č. 0099-20P14,
f) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
a nájemcem Ludmilou Bubeníčkovou, *** Zádveřice-Raková, dle příloh č. 0099-20P15 a č. 0099-20-P16,
g) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Základní uměleckou školou
Valašské Klobouky, IČO 46311149, se sídlem Smetanova 116, 766 01 Valašské
Klobouky, a nájemcem městem Valašské Klobouky, IČO 00284611, Masarykovo
náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, dle přílohy č. 0099-20-P21,
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h) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvková organizace,
IČO 00092126, se sídlem Smetanova 179, 686 01 Uherské Hradiště, a nájemcem
Folklorním souborem Včelaran, z. s., IČO 44018835, se sídlem Bílovice 70, 687 12,
dle přílohy č. 0099-20-P23,
schvaluje
a) dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi propachtovatelem Zlínským krajem, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a pachtýřem Arbia, spol. s r. o., Tyršova
361, 763 02 Zlín, Malenovice, IČO 47915765, dle přílohy č. 0099-20-P18,
b) rozpočtové opatření č. RZK/0016/2020, dle přílohy č. 0099-20-P20.
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Schválení upravených rozpočtů roku 2019 příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R03/20

schvaluje
návrh 2. upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem,
dle seznamu v příloze č. 0117-20-P02, na rok 2019, dle příloh č. 0117-20-P03 až č.
0117-20-P07;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění 2. upraveného rozpočtu roku 2019
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.

11

Zapojení volných prostředků rozpočtu ZK z roku 2019 do rozpočtu roku 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R03/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0013/2020, dle přílohy č. 0118-20-P01.
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Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek p. o. ZK za rok 2019, harmonogram
zpracování podkladů p. o. na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R03/20

schvaluje
1. harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za
rok 2019, dle přílohy č. 0116-20-P02;
2. harmonogram zpracování podkladů příspěvkových organizací Zlínského kraje
(mimo školství) na rok 2020, dle přílohy č. 0116-20-P03;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k
zajištění procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2019 a z harmonogramu zpracování podkladů příspěvkových organizací (mimo
školství) na rok 2020 v termínech dle harmonogramu.
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Sociální služby - odpisové plány, fondy investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R03/20

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická
1139, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0094-20-P01;
b) příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, se sídlem Burešov 3675, 760 01
Zlín, IČO 00839281, dle přílohy č. 0094-20-P03;
c) příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0094-20-P05;
d) příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, se sídlem Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0094-20-P07;
2. odpisové plány na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická
1139, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0094-20-P02;
b) příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, se sídlem Burešov 3675, 760 01
Zlín, IČO 00839281, dle přílohy č. 0094-20-P04;
c) příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0094-20-P06;
d) příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, se sídlem Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0094-20-P08.
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14

Koncepce rozvoje kolejové dopravy Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R03/20

schvaluje
1. Koncepci rozvoje kolejové dopravy Zlínského kraje dle příloh č. 0096-20-P01 až
č. 0096-20-P03;
2. prodloužení platnosti „Plánu dopravní obslužnosti území Zlínského kraje na léta
2012-2019“ dle příloh č. 0096-20-P04 a č. 0096-20-P05 do konce roku 2020.
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Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje - individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R03/20

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 199.000
Kč, Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z. ú., IČO 05100470, se
sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín na realizaci projektu "Pakt zaměstnanosti
Zlínského kraje" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0127-20-P02.
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Spolek aArchitektura a Sdružení pro rozvoj Soláně - Žádosti o individuální
dotaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R03/20

schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
198.000 Kč spolku aARCHITEKTURA, spolek, IČO 22817298, se sídlem Nad
Ovčírnou II/1295, 760 01 Zlín na Zlínský architektonický manuál - Fáze A01
(Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894-2018) a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0115-20-P02;
2. neposkytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
150.000 Kč spolku Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., IČO 26589532, se sídlem
Bzové 325, 756 05 Karolinka na zajištění standardního provozu Informačního centra
a galerie Soláň v roce 2020, dle přílohy č. 0115-20-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Koncepce rozvoje cestovního ruchu, Koncepce rozvoje cyklistiky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R03/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci rozvoje cestovního ruchu Zlínského
kraje na období 2020-2030, dle přílohy č. 0114-20-P01;
schvaluje
Koncepci rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje, dle přílohy č. 0114-20-P04.
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Veřejná zakázka "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském
kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R03/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Strategické řízení a chytrá veřejná správa Zlínského kraje“ a související dokumenty,
dle příloh č. 0128-20-P01 až č. 0128-20-P05;
schvaluje
1. výběr dodavatele EKOTOXA-RADDIT, sdružení vzniklé na základě smlouvy o
sdružení dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímž vedoucím společníkem je
EKOTOXA s. r. o., se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO
64608531, a druhým společníkem je RADDIT Consulting s. r. o., se sídlem Fojtská
574, 739 24 Krmelín, IČO 27811221, pro část 1 veřejné zakázky;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem EKOTOXA-RADDIT, vzniklé na základě
smlouvy o sdružení dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímž vedoucím
společníkem je EKOTOXA s. r. o., se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá
Pole, IČO 64608531, pro část 1 veřejné zakázky dle přílohy č. 0128-20-P06;
3. výběr dodavatele MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202, 763 26
Luhačovice, IČO 25588303, pro část 2 veřejné zakázky;
4. uzavření smlouvy s dodavatelem MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202,
763 26 Luhačovice, IČO 25588303, pro část 2 veřejné zakázky dle přílohy č. 012820-P07;
5. výběr dodavatele ANTE, spol. s r. o., se sídlem Pod Pekařkou 1086/27, 147 00
Praha 4 - Podolí, IČO 46345761, pro část 3 veřejné zakázky;
6. uzavření smlouvy s dodavatelem ANTE, spol. s r. o., se sídlem Pod Pekařkou
1086/27, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO 46345761, pro část 3 veřejné zakázky dle
přílohy č. 0128-20-P08;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. výběr dodavatele Akademie digitální ekonomiky, s. r. o., se sídlem Blažkova 186,
104 00 Praha 10, IČO 05610761, pro část 4 veřejné zakázky;
8. uzavření smlouvy s dodavatelem Akademie digitální ekonomiky, s. r. o., se sídlem
Blažkova 186, 104 00 Praha 10, IČO 05610761, pro část 4 veřejné zakázky dle
přílohy č. 0128-20-P09.
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Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R03/20

schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb na
rok 2020 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
00092096, se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0093-20-P01
- Chráněné bydlení Morkovice, za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí zařazení této služby ze zásobníku do základní sítě sociálních služeb;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu na období od 11.02.2020 do 31.12.2020, dle přílohy č. 009320-P02 - chráněné bydlení Morkovice, za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského
kraje schválí zařazení této služby ze zásobníku do základní sítě sociálních služeb.
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Školství, kultura - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R03/20

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí, a to prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR, k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 6. Environmentální
prevence, podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, s
podporovanou aktivitou 6.1.C - Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
učeben a jiných zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady"), dle přílohy č. 010920-P01;
schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČO 46276327, dle příloh č. 0109-20-P02 a č. 0109-20-P03;
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle
přílohy č. 0109-20-P04;
3. rozpočtové opatření č.RZK/0014/2020, dle přílohy č. 0109-20-P06;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 321.700 Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠ Informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy
praktického vyučování", dle přílohy č. 0109-20-P07;
5. projektové rámce:
a) "ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova - učíme se v přírodě" pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova,
Šafaříková 961, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60370432, dle přílohy č. 0109-20P08;
b) "Základní škola Kroměříž, 1. máje - nová školní zahrada" pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž, IČO
47934581 dle přílohy č. 0109-20-P09;
c) "SUPŠ Uherské Hradiště - učení se a umění venku" pro příspěvkovou organizaci
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0109-20-P10;
d) "„ZŠ Otrokovice, Komenského – školní zahrada – náš splněný sen“ pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Otrokovice, Komenského, Komenského
1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, dle přílohy č. 0109-20-P11;
6. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2020 příspěvkové organizaci Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00089982, ve výši 5.405.000 Kč na realizaci akce "Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na
Ploštině", dle přílohy č. 0109-20-P12;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské
Hradiště, Šafaříkova, se sídlem Šafaříková 961, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
60370432, zajistit dopracování projektu "ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova učíme se v přírodě" v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o
poskytnutí dotace včetně všech povinných příloh v termínu dle výzvy č. 7/2019
Ministerstva životního prostředí v Národním programu Životní prostředí;
2. řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské
Hradiště, Šafaříkova, se sídlem Šafaříková 961, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
60370432, zajistit předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt "ZŠ a MŠ
Uherské Hradiště, Šafaříkova - učíme se v přírodě" v termínu dle výzvy č. 7/2019
Ministerstva životního prostředí v Národním programu Životní prostředí;
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Kroměříž, 1. máje, se sídlem 1.
máje 209/14, 767 01 Kroměříž, IČO 47934581, zajistit dopracování projektu
"Základní škola Kroměříž, 1. máje - nová školní zahrada" v souladu s projektovým
rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace včetně všech povinných
příloh v termínu dle výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí v Národním
programu Životní prostředí;
4. ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Kroměříž, 1. máje, se sídlem 1.
máje 209/14, 767 01 Kroměříž, IČO 47934581, zajistit předložení žádosti o
poskytnutí dotace na projekt "Základní škola Kroměříž, 1. máje - nová školní
zahrada" v termínu dle výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí v Národním
programu Životní prostředí;
5. řediteli příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, zajistit
dopracování projektu "SUPŠ Uherské Hradiště - učení se a umění venku" v souladu
s projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace včetně všech
povinných příloh v termínu dle výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí v
Národním programu Životní prostředí;
6. řediteli příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště, se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, zajistit
předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt "SUPŠ Uherské Hradiště - učení
se a umění venku" v termínu dle výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí v
Národním programu Životní prostředí;
7. ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského, se
sídlem Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, zajistit dopracování
projektu "„ZŠ Otrokovice, Komenského – školní zahrada – náš splněný sen“ v
souladu s projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace
včetně všech povinných příloh v termínu dle výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního
prostředí v Národním programu Životní prostředí;
8. ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského, se
sídlem Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, zajistit předložení
žádosti o poskytnutí dotace na projekt "„ZŠ Otrokovice, Komenského – školní
zahrada – náš splněný sen“ v termínu dle výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního
prostředí v Národním programu Životní prostředí;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/0103/2020/ŘDP o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2020, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o
1.598.660 Kč, z původní celkové výše 13.320.948 Kč na celkovou částku 11.722.288
Kč příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠ
Informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce,
modernizace a přístavba budovy praktického vyučování, dle přílohy č. 0109-20-P13;
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R03/20
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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Dodatek č. 1 Memoranda o spolupráci mezi realizátory KAP a MAP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R03/20

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Zlínského kraje
"Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" mezi Zlínským
krajem a nositeli místních akčních plánů ve Zlínském kraji:
- Místní akční skupinou Podhostýnska, z. s., IČO 27042979,
- MAS - Partnerství Moštěnka, o. p. s., IČO 27017010,
- Městem Kroměříž, IČO 00287351,
- Luhačovským Zálesím, o. p. s., IČO 27735109,
- Městem Otrokovice, IČO 00284301,
- Sdružením Mikroregion Rožnovsko, IČO 70238642,
- MAS Staroměstsko, z. s., IČO 22707441;
- Městem Uherský Brod, IČO 00291463,
- MAS Horňácko a Ostrožsko z. s., IČO 27016005,
- MAS Ploština, z. s., IČO 27000354,
- Dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko, IČO
70956545,
- MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s., IČO 27056660,
- Městem Vsetín, IČO 00304450,
- Statutárním městem Zlín, IČO 00283924,
dle přílohy č. 0108-20-P02.
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RP08-19 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R03/20

bere na vědomí
hodnocení Programu RP08-19 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle příloh č.
0090-20-P01 a č. 0090-20-P02.
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RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R03/20

bere na vědomí
hodnocení programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích dle přílohy
č. 0091-20-P01.
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R03/20
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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Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro
rok 2020, Pověření, Dodatky k Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R03/20

bere na vědomí
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok
2020, dle přílohy č. 0092-20-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2020, dle přílohy č. 0092-20-P03;
2. dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro město Chropyně, IČO 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně, kterým se
ukončuje k 31.01.2020 poskytování služby obecného hospodářského zájmu druhu
pečovatelská služba (identifikátor 1862038), dle přílohy č. 0092-20-P04;
3. dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 0092-20-P05 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10.02.2020 schválí aktualizaci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně přílohy č. 1 „Základní
síť sociálních služeb Zlínského kraje“;
pověřuje
v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020
příspěvkovou organizaci Služby občanům Chropyně, IČO 08786691, se sídlem
Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně, službou obecného hospodářského zájmu, dle
přílohy č. 0092-20-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2020, dle přílohy č. 0092-20-P07;
2. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb pro rok 2020, dle přílohy č. 0092-20-P08;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2020 mezi Zlínským krajem a:





"Anděl", z. s., IČO 66934702, Kelč 290,
"HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.











































ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČO 69211639, Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí,
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČO 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČO 00406431,
Bílého 80/9, Stránice, Brno,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244, Zlín,
Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, Zlín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha,
Město Chropyně, IČO 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
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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.

































NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČO 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČO 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0092-20-P07 a č. 0092-20-P09;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2020:












Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČO 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská
82, Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0092-20-P08, č. 0092-20-P10 a č. 0092-20-P11;
5. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, níže uvedeným subjektům
a sociálním službách, a to z důvodů uvedených v příloze č. 0092-20-P12:



Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 124, odborné sociální
poradenství (identifikátor 1148415), sociální rehabilitace (identifikátor 7065206)
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
sociální rehabilitace (identifikátor 4744155).

25

Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R03/20

schvaluje
provedení obecných kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020
v rámci výkonu zřizovatelských funkcí, dle přílohy č. 0120-20-P01;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění obecných kontrol příspěvkových organizací
Zlínského kraje v roce 2020 v rámci výkonu zřizovatelských funkcí, dle přílohy č.
0120-20-P02.
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R03/20
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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Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - KUL03-20 Program na podporu
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního
významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R03/20

schvaluje
KUL03-20 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu, dle přílohy č. 0111-20-P02 a Žádost Programu
KUL03-20, dle č. 0111-20-P03, za podmínky schválení Rámce Programu KUL03-20
Zastupitelstva Zlínského kraje;
jmenuje
s účinností od 01.03.2020 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL03-20 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu ve složení: předseda
- Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové - Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít
Kolmačka, bytem ***; náhradníci - PhDr. Jana Spathová, bytem ***, Mgr. Olga
Floriánová, bytem ***.

27

Hodnotitelská komise 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R03/20

jmenuje
složení hodnotitelské komise v rámci programové podpory z Fondu Zlínského kraje
(sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro rok 2020, dle přílohy č. 0112-20-P01.

28

Sportovec Zlínského kraje 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R03/20

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2019, dle přílohy č. 0113-20P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2019, dle přílohy č. 0113-20-P02.
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R03/20

schvaluje
závazný objem prostředků na platy u příspěvkových organizací v oblasti školství, dle
přílohy č. 0110-20-P03.

30

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R03/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020 pro oblast předškolního, základního,
středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, dle přílohy č. 0107-20-P02.

31

Zákonodárná inciativa Zlínského kraje - návrh novely zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R03/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit ve smyslu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložení návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,
dle přílohy č. 0131-20-P02, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR;
2. pověřit ve smyslu § 86 odst. 1 věty druhé zákona č. 90/1995 Sb., o Jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, pana Jiřího Čunka, hejtmana
Zlínského kraje, a jako náhradníka pana Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského
kraje, k jednání za Zastupitelstvo Zlínského kraje před Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR a jejími orgány ve věci návrhu zákona dle přílohy č. 0131-20-P02.
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R03/20
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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Veřejná zakázka "Podpora diskového pole, technologického centra a
komunikační infrastruktury"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R03/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Podpora diskového pole,
technologického centra a komunikační infrastruktury" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 0121-20-P01 až 0121-20-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová, DiS;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: RNDr. Ivo
Skrášek, Ing. Lukáš Valouch, Ing. Martin Kubín, Mgr. Michal Uherek, Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: Ing. Tomáš Zimáček, Bc. Jaroslav Šena, Mgr. Petra
Tichá, Martina Chovancová, DiS., Mgr. Ing. Simona Hořáková.

33

Veřejná zakázka "Videokonferenční jednotka s příslušenstvím"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R03/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Videokonferenční jednotka s příslušenstvím",
dle příloh č. 0126-20-P01 a č. 0216-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele GiTy, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617
00 Brno, IČO 25302400;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem GiTy, a.s., se sídlem Mariánské náměstí
617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO 25302400, dle přílohy č. 0126-20-P03.

34

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R03/20

předává
ke dni fyzického převzetí movitý majetek specifikovaný v příloze č. 0122-20-P01 k
hospodaření organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková
organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 089982, dle přílohy 0122-20-P01.
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

Schválení smlouvy na zajištění obědového stravování pro zaměstnance

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R03/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování stravovacího zařízení a poskytování souvisejících
služeb mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a společností HP TRONIC, s. r. o., se sídlem náměstí Práce 2523, Zlín,
760 01, IČO 60323418, dle příloh č. 0124-20-P01 až č. 0124-20-P03.

36

Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
10.02.2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R03/20

schvaluje
návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
10.02.2020, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0132-20-P02.

37

Zdravotnictví - Plán oprav a technického zhodnocení majetku ZK pronajatého
nemocnicím na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R03/20

vyjadřuje souhlas
1) s plány oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pro
rok 2020 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0105-20-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0105-20-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0105-20-P07;
2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení 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 položky 2 v
celkové výši 490.000 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 0105-20-P05;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1602/170/01/20 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. –
Oprava komunikace" dle přílohy č. 0105-20-P09;
2) investiční záměr č. 1603/170/01/20 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. Výměna dorozumívacího zařízení v budově B (odd. Interna I., Interna II.,
ošetřovatelská péče)" dle přílohy č. 0105-20-P10;
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Výměna dorozumívacího zařízení v budově B (odd. Interna I., Interna II.,
ošetřovatelská péče)" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0105-20-P11;
5) rozpočtové opatření č. RZK/0017/2020, dle přílohy č. 0105-20-P12.

38

Sociální věci - výsledek výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o. a jmenování ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R03/20

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0133-20-P01;
jmenuje
s účinností od 01.02.2020 *** na pracovní místo ředitelky Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0133-20-P02;
stanovuje
s účinností od 01.02.2020 plat ředitelce Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČO 00092096, dle přílohy č. 0133-20-P03.

39

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R03/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 31. ročníkem veletrhu STAVEBNICTVÍ-TEHRM-DOMOV-ZAHRADA 2020
pořádaným společností ZLÍNEXPO, s. r. o., se sídlem Bartošova 15, 760 01 Zlín,
IČO 60737620;
2) 12. ročníkem Mezinárodních soutěží odborných dovedností žáků oborů Malíř a
Opravář zemědělských strojů pořádaným Středním odborným učilištěm Uherský
Brod, se sídlem Svatopluka Čech 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107;
3) 2. ročníkem benefičního koncertu "I HUDBA MUŹE POMOCI" pořádaným
organizací 14I15 BAŤUV INSTITUT, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 725633456;
4) IX. ročníkem "Moravského dopravního fóra" a X. ročníkem mezinárodní
konference "Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"
pořádaným Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z. s., se sídlem
tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany 772 00 Olomouc, IČO 22866442;
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5) odborným seminářem Spolku lékařů Zlínského kraje České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně pořádaným společností EUC Klinika Zlín a. s., se sídlem
třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín, IČO 60726636;
6) XXIV. ročníkem projektu Akademie Václava Hudečka a XIV. ročníkem festivalu
Svátky hudby v Luhačovicích pořádaným "Spolkem Václava Hudečka pro pořádání
houslových kurzů", Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČO 26633221;
7) odbornou konferencí Efektivní nemocnice 2020 - Strategie zdravotních pojišťoven
a nemocnic" pořádaným společností HEALTHCARE INSTITUTE o. p. s., se sídlem
Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 27003388;
8) krajskou konferencí na téma "Století rozvoje péče o osoby se zdravotním
postižením" pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením České
republiky, z. s., se sídlem Partyzánská 1/7 Holešovice (Praha 7), 170 Praha, IČO
70856478;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad oceňováním
knihoven a knihovníků Zlínského kraje pořádaným Krajskou knihovnou Františka
Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 70947422;
c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad 4. ročníkem akce
Kroměříž bez hranic a 5. ročníkem ANIMÁG KROMĚŘIŹ 2020 pořádaným Vyšší
odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž,
se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0018/2020, dle přílohy č. 0101-20-P04.
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Smlouva o umístění věci se společností DELIKOMAT s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R03/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění věci mezi Zlínským krajem a společností DELIKOMAT
s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Brno-Modřice, IČO 63475260, dle přílohy č.
0134-20-P01.
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Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R03/20

bere na vědomí
1. zhodnocení navrženého umístění hemodialýzy ve Vsetínské nemocnici a. s., dle
přílohy č. 0103-20-P01;
2. posouzení navrženého medicínsko–ekonomického řešení investiční akce:
„Výstavba centrálního chirurgického pavilonu Vsetínské nemocnice“, dle přílohy č.
0103-20-P02;
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R03/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

odkládá
realizaci akce „Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K – hemodialýza“, schválenou
usnesením Rady Zlínského kraje č. 0338/R12/18 do doby přijetí rozhodnutí o novém
konceptu rozvoje Vsetínské nemocnice a. s.;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0019/2020, dle přílohy č. 0103-20-P03;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1540/170/04/19 na
akci: „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně", dle přílohy č.
0103-20-P04;
3. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0103-20-P06 až č. 0103-20-P15, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele (Zlínský
kraj) se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu podle § 2220
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci:
“Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně - Projektová příprava“,
dle přílohy č. 0103-20-P05;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně“ ve složení: Mgr.
Michal Uherek, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing.
Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
kuchyně“ ve složení: Ing. Libor Pecháček, Ing. Karol Muránsky, Ing. Alena Zmeková,
Martina Chovancová, DiS., Petr Ruber, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing.
Michal Jašek, Mgr. Renata Navarová, Mgr. Michal Uherek, Ing. Ladislav Vaculík.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
14 - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R03/20

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.
0106-20-P01;
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R03/20
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 "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14 (VZ a FVET)" 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
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 (VZ a FVET)" v
termínu dle výzvy č. 121 Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2020, dle přílohy č. 0106-20-P02;
2. dodatek č. 11497/170/02/19 – 02/01/20 investičního záměru akce reprodukce
majetku Zlínského kraje: "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
objektu 14", dle přílohy č. 0106-20-P03.

43

Investiční akce KÚZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R03/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1562/140/06/19 s
názvem "Budova 21 - obnova jídelny a kavárny", dle přílohy č. 0119-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0020/2020, dle přílohy č. 0119-20-P02.
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R03/20
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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Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Čerkaskou oblastí (Ukrajina) a Zlínským
krajem (Česká republika)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R03/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dohody o vzájemné spolupráci mezi
Čerkaskou oblastí (Ukrajina) a Zlínským krajem (Česká republika) dle přílohy č.
0135-20-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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