R04/20
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 4. zasedání dne 17.02.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R04/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0136-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění 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
17.02.2020.“ - na termín plnění 23.03.2020.

2

Dotace z VPS Vlachovice - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R04/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0025/2020, dle přílohy č. 0144-20-P01.

3

Informace o stavu Informačního vyrozumívacího a varovacího systému
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R04/20

bere na vědomí
informaci o stavu Informačního vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského
kraje (dále IVVS ZK) dle přílohy č. 0184-20-P01;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
s jeho provozováním po době udržitelnosti projektu IVVS ZK v rozsahu pořízení nové
videokonference, zajištění provozu Informačního systému krizového řízení a udržení
stávajícího meteorologického radaru do doby dosažení limitů jeho efektivní opravy;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s Odborem Kancelář hejtmana
získat informace o možnosti prodeje meteorologického radaru, dále rozsah
informací, které Zlínský kraj může získat od Českého hydrometeorologického ústavu
a finanční vyčíslení nákladů kraje a obcí s rozšířenou působností na celý IVVS z
doby pořízení zařízení za účelem opětovného projednání Radou Zlínského kraje.

4

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R04/20

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0153-20-P01, v
zařízeních:
1. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín,
2. Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín.

5

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R04/20

bere na vědomí
informaci k dosavadnímu průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky "Nová krajská
nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace", dle přílohy č. 0154-20-P01.

6

Investice - aktualizace plánu přípravy investičních akcí ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R04/20

schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období dle
přílohy č. 0145-20-P01;

2/27

R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020:
a) ve výši 550.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž, se sídlem
Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříž, IČO 70843309, na zpracování
projektové dokumentace akce "Gymnázium Kroměříž - oprava elektroinstalace - 3.
etapa", dle přílohy č. 0145-20-P02;
b) ve výši 750.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, se
sídlem Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371684, na
zpracování projektové dokumentace akce "Gymnázium Uherské Hradiště - oprava
fasády historické budovy", dle přílohy č. 0145-20-P03;
c) ve výši 240.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Lesní čtvrť Zlín, se sídlem
Lesní čtvrť III 1364, 761 37 Zlín, IČO 00559105, na zpracování projektové
dokumentace akce "Gymnázium Lesní čtvrť Zlín - oprava a vybavení kabinetů 6. a
7. pavilonu", dle přílohy č. 0145-20-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0034/2020, dle přílohy č. 0145-20-P05;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí a oprav, před schválením
investičních záměrů, a tím se zahájením realizace investičních akcí nebo oprav:
1. "Gymnázium Kroměříž - oprava elektroinstalace - 3. etapa";
2. "Gymnázium Uherské Hradiště - oprava fasády historické budovy";
3. "Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí:
1. "Gymnázium Kroměříž - oprava elektroinstalace - 3. etapa" příspěvkovou
organizaci Gymnázium Kroměříž, se sídlem Masarykovo nám. 496, 767 01
Kroměříž, IČO 70843309;
2. "Gymnázium Uherské Hradiště - oprava fasády historické budovy" příspěvkovou
organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 218, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371684;
3. "Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu"
příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť se sídlem Lesní čtvrť III 1364,
760 01 Zlín, IČO 00559105.

7

Investiční akce - dodatky IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R04/20

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1512/140/02/19 - 01/01/20 na akci "Společný
nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského kraje - 2019",
dle přílohy č. 0146-20-P01;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1390/100/01/18 - 02/02/20 na akci "Sociální
služby Vsetín – DS Jasenka - parkové úpravy" dle přílohy č. 0146-20-P02;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. poskytnutí příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020:
a) investičního příspěvku ve výši 3.199.464 Kč pro příspěvkovou organizaci Domov
pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína, IČO 70850941, na realizaci
akce "Domov pro seniory Lukov p. o. – revitalizace zahrady (řešení dvorního
parteru)" dle přílohy č. 0146-20-P03;
b) investičního příspěvku ve výši 2.117.000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve
výši 383.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, na realizaci akce "Sociální
služby Vsetín – DS Jasenka - parkové úpravy dle přílohy č. 0146-20-P04;
c) investičního příspěvku ve výši 2.734.000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve
výši 582.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Kroměříž, se
sídlem ul. Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž, IČO 634587304, na realizaci akce
"Obchodní akademie Kroměříž - úprava požárně bezpečnostního řešení únikových
cest" dle přílohy č. 0146-20-P05;
3. rozpočtové opatření č.RZK/0032/2020 dle příloh č. 0146-20-P06-P10;
4. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č. 0146-20-P11;
b) příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov,
IČO 70850841, dle přílohy č. 0146-20-P12;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0146-20-P13;
5. odpisové plány na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č. 0146-20-P14;
b) příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov,
IČO 70850841, dle přílohy č. 0146-20-P15;
ukládá
odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov
Hradská 82, 763 17, Lukov u Zlína, IČO 70850941, v celkové výši 371.000 Kč, v
termínu do 06.04.2020.

8

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R04/20

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední školou - Centrem
odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO 15527816, se sídlem Vlčnovská 688,
688 01 Uherský Brod, a nájemcem Vysokou školou báňskou - Technickou
univerzitou Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 00
Ostrava - Poruba, dle přílohy č. 0149-20-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední průmyslovou školou
Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati
1266, 76502 Otrokovice, a nájemcem BLACHERE FACTORY CENTRAL EUROPE,
s. r. o., IČO 04220862, se sídlem Ostrá horka I 511, Mladcová, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0149-20-P03;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako pronajímatelem,
společností BIOGRUNT s. r. o., IČO 29198721, se sídlem Medlov 22, 768 02
Zborovice jako nájemcem, a příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, jako
vedlejším účastníkem, dle přílohy č. 0149-20-P05.

9

Správa majetku - záměr zřízení práva stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R04/20

schvaluje
záměr úplatného, smluvního zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví
Zlínského kraje, a to k pozemkům p. č. 4089/11 (ostatní plocha) o výměře 121 m 2 a
p. č. 4638/2 (ostatní plocha) o výměře 144 m 2 v k. ú. a obci Zlín, oddělovaných z
pozemků p. č. 4089/5 a p. č. st. 6660 v k. ú. a obci Zlín, dle geometrického plánu č.
9002-68-2019, dle příloh č. 0150-20-P01 a č. 0150-20-P02. Právo stavby bude
zřízeno na dobu určitou v délce trvání 10 let, za minimální úplatu ve výši 50
Kč/m2/rok, a za následujících podmínek:
- zájemce doloží soulad svého stavebního záměru se schváleným územním plánem
statutárního města Zlín a dále
- předloží souhlasy vlastníků inženýrských sítí s napojením stavby, která bude
součástí zřizovaného práva stavby.

10

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R04/20

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1569/150/07/19-02/01/20 akce "Dětský
domov Liptál – Demolice komína", dle přílohy č. 0151-20-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1587/150/10/19-01/01/20 akce "SŠ - COPT
Kroměříž – Rekonstrukce střechy tělocvičny", dle přílohy č. 0151-20-P02;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1588/150/10/19-01/01/20 akce "SŠ - COPT
Kroměříž – Rekonstrukce šaten žáků", dle přílohy č. 0151-20-P03;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3,
767 01 Kroměříž, IČO 00568945, dle přílohy č. 0151-20-P04;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020:
a) ve výši 655.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov a Základní škola Liptál,
91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, na realizaci akce "Dětský domov a Základní škola
Liptál - Demolice komína", dle přílohy č. 0151-20-P05;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) ve výši 717.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945, na
realizaci akce "SŠ - COPT Kroměříž – Rekonstrukce šaten žáků", dle přílohy č.
0151-20-P06;
c) ve výši 1.376.000 Kč příspěvkové organizaci Základní umělecká škola F. X.
Richtera Holešov, Bezručova 675, 769 01 Holešov, IČO 63414937, na realizaci akce
"Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov – Výměna kotlů", dle přílohy č.
0151-20-P07;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
3.258.800 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945, na přípravu
a realizaci akce "SŠ-COPT Kroměříž - Rekonstrukce střechy tělocvičny", dle přílohy
č. 0151-20-P08;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0030/2020, dle přílohy č. 0151-20-P09;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "SOŠ Luhačovice – Výměna kotlů na DM", dle přílohy č. 0151-20-P10;
2. "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Rekonstrukce odsávání
školní kuchyně", dle přílohy č. 0151-20-P12;
3. "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Oprava střechy na objektu
ŠD", dle přílohy č. 0151-20-P13;
4. "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. - Odvlhčení zdiva budovy
DM a ŠJ", dle přílohy č. 0151-20--P11.

11

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R04/20

schvaluje
záměr prodeje nemovité věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 2760/138, ostatní plocha o výměře 8 274 m 2, oddělovaného z
pozemku p. č. 2760/1 o výměře 317 774 m 2 v k. ú. Holešov, obci Holešov,
geometrickým plánem č. 2427-23/2020 dle přílohy č. 0181-20-P02.

12

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R04/20

schvaluje
záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech součástí
a příslušenství, a to části pozemků:
- p.č. 2760/109, ostatní plocha, o výměře 525 m 2,
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p.č. 2760/111, orná půda, o výměře 20 756 m 2,
oba zapsány na listu vlastnictví č. 1590 v k.ú. a obci Holešov, dle přílohy č. 018220-P01.
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SPZ Holešov - návratní finanční výpomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R04/20

bere na vědomí
informaci o závěrech zasedání meziresortní hodnotitelské komise pro výběr projektů
v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury konané
dne 02.12.2019, dle přílohy č. 0183-20-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0031/2020, dle přílohy č. 0183-20-P03;
2. změnu struktury investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10-18/02/20/S Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část,
dle přílohy č. 0183-20-P02.
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Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R04/20

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 1.900.000 Kč na celkovou výši
389.900.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0143-20-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2020 o 1.380.000 Kč na
celkovou výši 22.330.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, dle přílohy č. 0143-20-P02.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R04/20

souhlasí
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 12.000.000 Kč na celkovou výši
230.000.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0155-20-P01;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2020 o 14.500.000 Kč na
celkovou výši 226.600.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0155-20-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R04/20

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 zemního vedení
NN včetně uzemnění, vše v pozemku p. č. 1431, ostatní plocha, v k. ú. Skaštice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 528-1022/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 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 v pozemcích p. č. 465/3, p. č. 466/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Pravčice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1407-491/2019,
- 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 19.600 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 pozemku p. č. 232/1, ostatní plocha, v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH/bm
zemního vedení NN, minimálně však 1.000 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Orthodox networks, s. r. o., se sídlem
Slavníkova 2357/9, Libeň, 169 00 Praha - Břevnov, IČO 26248387, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení optické sítě pro elektronickou
komunikaci v pozemcích p. č. 2443/9, p. č. 2443/34, vše ostatní plocha, v k. ú.
Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2516439j/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
optické sítě pro elektronickou komunikaci,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
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5. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 977/12, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH/bm
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, minimálně však 3.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 1006, ostatní plocha, v k. ú. Fryšták, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1113-123/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 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 pozemcích p. č. 1348/1, p. č. 1348/14, vše ostatní plocha,
v k. ú. Bystřička I, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
658-87/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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 2.000 Kč + DPH;
8. 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. 135/5, p. č. 135/10, vše
ostatní plocha, v k. ú. Jarcová, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 813-7161/2019,
- 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 4.600 Kč + DPH;
9. 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. 1929/1, p. č. 1945/1,
vše ostatní plocha, v k. ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 620-345/2019,
- 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 6.200 Kč + DPH;

9/27

R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
1. ze dne 20.01.2020, č. 0052/R02/20 v části schvaluje, bod č. 1;
2. ze dne 08.07.2019, č. 0499/R17/19 v části schvaluje, bod č. 1;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Loučka, IČO
70850895, formou fyzické likvidace, a to:
- myčky nádobí PROJECT T 155, inv. č. 33300114, rok pořízení 2001, pořizovací
cena 108.835,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 3Z2 3256, inv. č. 6-444400060, rok pořízení
2007, pořizovací cena 331.146,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km 207
569, do hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov Kroměříž, IČO
63458691;
3. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 2Z2 5292, inv. č. 6-444400058, rok pořízení
2004, pořizovací cena 332.400,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km 240
494.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R04/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1215/10, ostatní plocha, o výměře 300 m 2,
- p. č. 1216/4, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 1216/7, ostatní plocha, o výměře 1944 m 2,
- p. č. 1216/8, ostatní plocha, o výměře 2497 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa;
2. pozemků
- p. č. 3475/9, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 3475/10, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 3530/30, ostatní plocha, o výměře 390 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 20876 pro obec a k. ú. Zlín;
3. pozemků
- p. č. 1222/14, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
- p. č. 1225/11, ostatní plocha, o výměře 309 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1712 pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína;
4. pozemku
- p. č. 1226/8, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1226/4 geometrickým plánem č. 151083/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína;
5. pozemků
- p. č. 473/9, ostatní plocha, o celkové výměře 31 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 473/6,
- p. č. 3578/6, ostatní plocha, o celkové výměře 729 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 3578/1,
- p. č. 3579/8, ostatní plocha, o celkové výměře 83 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 3579/1,
- p. č. 3579/10, ostatní plocha, o celkové výměře 171 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 3579/1,
- p. č. 3579/11, ostatní plocha, o celkové výměře 2147 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 3579/1,
geometrickým plánem č. 2458-7509/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašská Bystřice;
6. pozemků
- p. č. 3585/1, ostatní plocha, o celkové výměře 169 m 2,
- p. č. 3585/16, ostatní plocha, o celkové výměře 17 m 2,
- p. č. 3587/20, ostatní plocha, o celkové výměře 61 m2,
- p. č. 3587/21, ostatní plocha, o celkové výměře 154 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice;
7. pozemku
- p. č. 3579/9, ostatní plocha, o výměře 138 m2,
zapsaný v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice;
8. pozemků
- p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3168 m 2,
- p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3425 m2,
- p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 256 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky;
9. pozemků
- p. č. 1181, ostatní plocha, o výměře 5431 m2,
- p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1816 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí;
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10. pozemku
- p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1913 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná;
11. stavby
- tělesa pozemní komunikace číslo III/03566 v úseku od uzlového bodu 2514A147
po uzlový bod 2514A095, v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od
křižovatky se silnicí III. třídy č. 03565 po konec silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy
č. 0487), nacházející se na pozemcích p. č. 230/1, p. č. 385 a p. č. 647 vše ostatní
plocha v k. ú. Příluky, p. č. 1181, p. č. 752 vše ostatní plocha v k. ú. Vysoká u
Valašského Meziříčí a dále na pozemku p. č. 602/1 ostatní plocha v k. ú. Lešná;
12. pozemku
- p. č. 14800/13, ostatní plocha, o výměře 1787 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 3097 pro obec a k. ú. Vsetín;
13. pozemků
- p. č. 1917/31, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
- p. č. 1917/32, ostatní plocha, o výměře 699 m 2,
- p. č. 1917/33, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
- p. č. 1917/36, ostatní plocha, o výměře 214 m 2,
- p. č. 1917/37, ostatní plocha, o výměře 762 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3451 pro obec Vsetín a k. ú. Jasenka;
14. pozemků
- p. č. 2251/97, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 2251/98, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2251/99, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2251/124, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
- p. č. 2251/125, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 2251/126, ostatní plocha, o výměře 122 m 2,
- p. č. 2251/127, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2251/128, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 2251/129, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice;
15. pozemků
- p. č. 5390/9, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 5390/10, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 5390/1 geometrickým plánem č. 188775/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice;
16. pozemku
- p. č. 5399/17, ostatní plocha, o výměře 710 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5399/16 geometrickým plánem č. 1908460/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice;
17. pozemků
- p. č. 2202/2, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 2202/3, ostatní plocha, o výměře 9 m2,
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- p. č. 2202/4, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 2202/5, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 2212/4, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 246 pro obec Bojkovice a k. ú. Krhov u Bojkovic;
18. pozemků
- p. č. 1942/4, ostatní plocha, o výměře 1211 m 2,
- p. č. 1942/5, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 1942/6, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1942 geometrickým plánem č. 755173/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad;
19. pozemků
- p. č. 2605/3, ostatní plocha, o výměře 193 m 2,
- p. č. 2605/4, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 2605/6, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2605/10, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 2605/11, ostatní plocha, o výměře 1220 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Nedachlebice;
20. pozemku
- p. č. 2605/162, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2605/60 geometrickým plánem č. 637428/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedachlebice;
21. pozemků
- p. č. 407/5, ostatní plocha, o výměře 783 m 2,
- p. č. 408/4, ostatní plocha, o výměře 78 m 2,
- p. č. 408/5, ostatní plocha, o výměře 137 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 200 pro obec a k. ú. Zahnašovice;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1903/19, ostatní plocha, o výměře 356 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína;
2. pozemku
- p. č. 14660, ostatní plocha, o výměře 669 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
3. pozemků
- p. č. 12587/10, vodní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 12587/11, vodní plocha, o výměře 38 m2,
- p. č. 12587/12, vodní plocha, o výměře 38 m 2,
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

oddělených z původního pozemku p. č. 12587/1, geometrickým plánem č. 227230/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov.

18

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R04/20

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 příspěvkovým organizacím v oblasti
kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0167-20-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy a OON na rok 2020
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 016720-P02.

19

Zpráva o kontrolní činnosti Zlínského kraje za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R04/20

bere na vědomí
Zprávu o kontrolní činnosti Zlínského kraje za rok 2019 dle příloh č. 0179-20-P01 a
č. 0179-20-P02.

20

Doprava - investiční záměry, dodatky k IZ, změna č. 1 fondu investic,
závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R04/20

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1525/110/03/19 k provedení díla "Silnice II/428: Lutopecny,
most ev. č. 428-012", o celkových nákladech 4.228.000 Kč, dle příloh č. 0142-20P01a až č. 0142-20-P01c;
A2) investiční záměr č. 1604/110/01/20, k provedení díla "Silnice III/43826:
Ludslavice II", o celkových nákladech 5.086.000 Kč, dle příloh č. 0142-20-P02a a č.
0142-20-P02b;
A3) investiční záměr č. 1605/110/01/20 k provedení díla "Silnice II/490: Kaňovice,
most ev. č. 490-022", o celkových nákladech 12.170.000 Kč, dle přílohy č. 0142-20P03;
A4) investiční záměr č. 1610/110/01/20 k provedení díla "Pořízení serverů",
o celkových nákladech 642.000 Kč, dle přílohy č. 0142-20-P04;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

B. Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1480/110/10/18 – 03/01/20 k provedení
díla "Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/Ol - Bystřice pod Hostýnem"***o
celkových nákladech 148.372.000 Kč, dle přílohy č. 0142-20-P05;
B2) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1488/110/01/19 – 02/01/20 k provedení
díla "Silnice II/150: Loukov, průtah obcí", o celkových nákladech 76.205.000 Kč, dle
příloh č. 0142-20-P06;
C. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 0142-20P07a až č. 0142-20-P07g;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh
č. 0142-20-P08 až č. 0142-20-P18.

21

Projekt "Smart akcelerátor Zlínského kraje II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R04/20

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje II.",
dle přílohy č. 0180-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0026/20, dle přílohy č. 0180-20-P02;
bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_055/0016072-01, vydané Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, na projekt "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", registrační číslo
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, dle přílohy č. 0180-20-P03.

22

Projekt "Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve
Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R04/20

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Využívání sociálních inovací za pomocí
asistivních technologií ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0139-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0029/2020 dle přílohy č. 0139-20-P02;
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R04/20
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 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci projektu "Využívání
sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji", mezi
Zlínským krajem a:
a) Diakonií Valašské Meziříčí, se sídlem Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, PSČ
757 01, IČO 73632783, dle přílohy č. 0139-20-P03,
b) Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, PSČ
762 75, IČO 27661989, dle přílohy č. 0139-20-P04,
c) Sociálními službami Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Záviše Kalandry
1353, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 49562827, dle přílohy č. 0139-20-P05,
d) Českým vysokým učením technickým v Praze, se sídlem Jugoslávských
partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00, IČO 68407700, dle přílohy č. 0139-20-P06;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních
technologií ve Zlínském kraji", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce
a sociálních věcí, dle přílohy č. 0139-20-P08.

24

Kultura - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R04/20

schvaluje
a) Projektové rámce projektů Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace,
IČO 00098639:
"Rozvoj přeshraniční observační sítě", dle přílohy č. 0165-20-P01;
"Společně na hranici vesmíru", dle přílohy č. 0165-20-P02;
b) Plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 Hvězdárny Valašské Meziříčí,
příspěvkové organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639,
dle přílohy č. 0165-20-P04;
c) Odpisový plán na rok 2020 Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č.
0165-20-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení žádostí o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malých
projektů "Rozvoj přeshraniční observační sítě" a "Společně na hranici vesmíru"
Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, IČO 00098639, dle příloh č.
0165-20-P01 a č. 0165-20-P02;
2. zajištění realizace malých projektů "Rozvoj přeshraniční observační sítě" a
"Společně na hranici vesmíru" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond
malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 5/FMP/11b);
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malých projektů "Rozvoj přeshraniční observační sítě" a "Společně na hranici
vesmíru" ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Rozvoj přeshraniční observační sítě"
je 729.500 Kč, z toho částka určená na spolufinancování malého projektu je 220.300
Kč.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Společně na hranici vesmíru" je
591.800 Kč, z toho částka určená na spolufinancování malého projektu je 88.800
Kč;
ukládá
1. řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČO 00098639,
dopracovat projekty "Rozvoj přeshraniční observační sítě" a "Společně na hranici
vesmíru" v souladu s projektovými rámci do konečné podoby žádostí o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů Operačního programu
Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném výzvou č.
5/FMP/11b, dle přílohy č. 0165-20-P01 a č. 0165-20-P02;
2. řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČO 00098639,
předložit žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na projekty
"Rozvoj přeshraniční observační sítě" a "Společně na hranici vesmíru" z Fondu
malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh
v termínu stanoveném výzvou č. 5/FMP/11b, dle přílohy č. 0165-20-P01 a č. 016520-P02.

25

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R04/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0023/2020, dle přílohy č. 0137-20-P01.

26

Sociální služby - Dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R04/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0024/2020, dle přílohy č. 0140-20-P01.
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

Vyhodnocení programu SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R04/20

bere na vědomí
vyhodnocení programu SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
v roce 2019 dle přílohy č. 0141-20-P01.

28

Ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje" a "Ocenění
pečujících osob Zlínského kraje" pro rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R04/20

souhlasí
1. s vyhlášením 11. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje" a 4. ročníku ankety "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje" pro rok 2020;
2. se zveřejněním výzev k předkládání návrhů dle příloh č. 0138-20-P02 a č. 013820-P03.

29

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R04/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0028/2020, dle přílohy č. 0158-20-P01.

30

Školství - fondy investic, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R04/20

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Dětský domov Uherské Hradiště, IČO 60371773, k posílení fondu
investic ve výši 160.000 Kč, dle přílohy č. 0159-20-P01;
schvaluje
a) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace Dětský
domov Uherské Hradiště, IČO 60371773, dle přílohy č. 0159-20-P02;
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R04/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) změnu č. 1. plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0159-20P03.

31

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R04/20

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČO 00843351:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu studentů v akreditovaném vzdělávacím
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma
vzdělávání, ze 70 na 100, s účinností od 01.09.2020;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu studentů v akreditovaném vzdělávacím
programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, ze
120 na 90, s účinností od 01.09.2020;
2. Odborné učiliště Kelč, IČO 00843318:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v internátu ze 150 na 70, s účinností
od 01.09.2020;
3. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže z 250 na 109, s
účinností od 01.09.2020;
b) výmaz místa poskytované školské služby u domova mládeže na adrese Lipnická
541, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, s účinností od 01.09.2020;
c) výmaz místa poskytované školské služby u domova mládeže na adrese Lipnická
687, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, s účinností od 01.09.2020;
4. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže ze 450 na 144, s
účinností od 01.09.2020;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 23.03.2020.
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R04/20
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 – smlouva o dodání a sestrojení nákladního vozu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R04/20

vyjadřuje podporu
uzavření smlouvy o dodávce dílů pro montáž nákladního automobilu značka Tatra a
o spolupráci při jeho montáži mezi TATRA TRUCKS a.s., areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, IČO 01482840, Správou a údržbou silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001,
760 01 Zlín, IČO 26913453 a Středním odborným učilištěm Valašské Klobouky,
Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy č. 0162-20P01.

33

Školství - vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R04/20

bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, paní PaedDr. Anny Kovárňové, ke dni 31.07.2020,
dle přílohy č. 0163-20-P01;
2. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky ke
dni 31.07.2020 u ředitelů/ředitelek následujících školských příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem:
 Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO 00851574;
 Střední průmyslové školy Zlín, IČO 00559482;
 Gymnázia Valašské Klobouky, IČO 61716707;
 Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491;
 Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318;
 Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČO 60371790;
 Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730;
 Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČO
00226319;
 Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448;
 Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČO
60370432;
 Základní školy Otrokovice, Komenského, IČO 61716413;
 Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391;
 Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČO 00226327;
 Základní umělecké školy Luhačovice, IČO 46310924;
 Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO 46254277;
schvaluje
vyhlášení konkursních řízení, dle přílohy č. 0163-20-P02, na vedoucí pracovní
místa ředitele/ředitelky:


Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910;
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Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO
70842884;
Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO 00851574;
Střední průmyslové školy Zlín, IČO 00559482;
Gymnázia Valašské Klobouky, IČO 61716707;
Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491;
Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318;
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČO 60371790
Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730;
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČO
00226319;
Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448;
Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432;
Základní školy Otrokovice, Komenského, IČO 61716413;
Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391;
Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČO 00226327;
Základní umělecké školy Luhačovice, IČO 46310924;
Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO 46254277;

odvolává
ke dni 31.07.2020:
 *** z pracovního místa ředitele Integrované střední školy – Centra odborné
přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí,
IČO 00851574, dle přílohy č. 0163-20-P03;
 *** z pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy Zlín, IČO 00559482,
dle přílohy č. 0163-20-P04;
 *** z pracovního místa ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČO 61716707,
dle přílohy č. 0163-20-P05;
 *** z pracovního místa ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské
Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0163-20-P06;
 *** z pracovního místa ředitelky Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318, dle
přílohy č. 0163-20-P07;
 *** z pracovního místa ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město,
IČO 60371790, dle přílohy č. 0163-20-P08;
 *** z pracovního místa ředitele Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730,
dle přílohy č. 0163-20-P09;
 *** z pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Zlín, IČO 00226319, dle přílohy č. 0163-20-P10;
 *** z pracovního místa ředitelky Základní školy při dětské léčebně Luhačovice,
IČO 61716448, dle přílohy č. 0163-20-P11;
 *** z pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Uherské
Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432, dle přílohy č. 0163-20-P12;
 *** z pracovního místa ředitelky Základní školy Otrokovice, Komenského, IČO
61716413, dle přílohy č. 0163-20-P13;
 *** z pracovního místa ředitelky Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391, dle
přílohy č. 0163-20-P14;
 *** z pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČO
00226327, dle přílohy č. 0163-20-P15;
 *** z pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Luhačovice, IČO
46310924, dle přílohy č. 0163-20-P16;
 *** z pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO
46254277, dle přílohy č. 0163-20-P17.
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34

Kultura - Přihláška do soutěže Gloria musaealis 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R04/20

souhlasí
s podáním přihlášky do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019 v kategorii
"Muzejní počin roku", dle příloh č. 0166-20-P01 a č. 0166-20-P02.

35

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. a III.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R04/20

schvaluje
1. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty
výměny zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje III., a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0168-20-P01, a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle vzoru ve znění
přílohy č. 0168-20-P02 a v souladu s přílohou č. 0168-20-P01;
2. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty
výměny zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje III., a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0168-20-P03
Zásobník projektů, to vše za podmínky uvolnění dostatečného množství finančních
prostředků ve zmíněném Programu nejpozději do 31.07.2023 a do vyčerpání
alokovaných prostředků zmíněného Programu, a uzavření veřejnoprávních smluv s
těmito fyzickými osobami, dle vzoru ve znění přílohy č. 0168-20-P02 a v souladu s
přílohou č. 0168-20-P03;
3. výpověď Smlouvy č. D/0159/2019/STR o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje II. uzavřené s paní Markétou Bodlákovou, trvalým pobytem ***, ***
Valašské Klobouky, datum narození ***1974, dle přílohy č. 0168-20-P04;
4. uzavření
a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0521/2018/STR s Miroslavem Sedlákem, trvalým pobytem ***
***, *** Dřínov, datum narození ***1946 a Miroslavem Sedlákem, trvalým pobytem
*** ***, *** Dřínov, datum narození ***1972, a to dle přílohy č. 0168-20-P06;
b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1061/2018/STR s Ing. Vladimírem Stojaspalem, trvalým
pobytem ***, *** Dolní Němčí, datum narození ***1990 a Marií O´Sullivan, trvalým
pobytem ***, *** Dolní Němčí, datum narození ***1992, a to dle přílohy č. 0168-20P08;
c) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0625/2018/STR se Zdeňkem Skříčkem, trvalým pobytem *** ***,
*** Spytihněv, datum narození ***1940 a Zdeňkem Skříčkem, trvalým pobytem ***
***, *** Spytihněv, datum narození ***1967, a to dle přílohy č. 0168-20-P10;
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d) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1734/2018/STR s Petrou Machálkovou, trvalým pobytem *** ***,
*** Šumice, datum narození ***1982 a Ing. Adélou Šmídovou, trvalým pobytem ***,
*** Uherský Brod, datum narození ***1976, a to dle přílohy č. 0168-20-P12.

36

Smlouva o dílo a zajištění podpory aplikace Krajského informačního systému
sociálních služeb (KISSoS) a Katalogu sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R04/20

schvaluje
přímé uzavření smlouvy o dílo a zajištění podpory mezi Zlínským krajem a
společností DERS s. r. o., se sídlem Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové 2, IČO 25924362, dle přílohy č. 0174-20-P02.

37

Školství - platové výměry ředitele a zástupce statutárního orgánu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R04/20

stanovuje
1) s účinností od 06.01.2020 plat zástupci statutárního orgánu Základní školy a
Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO 70842884, dle přílohy č.
0160-20-P01,
2) s účinností od 01.03.2020 plat ředitelce Základní umělecké školy Otrokovice, IČO
00839311, dle přílohy č. 0160-20-P02.

38

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R04/20

předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 28.02.2020, následujícím subjektům:
1. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0172-20P01;
2. Základní škola Otrokovice, Komenského, se sídlem Komenského 1855, 765 02
Otrokovice, IČO 61716413, dle přílohy č. 0172-20-P02.
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39

Změna struktury nákladů investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R04/20

bere na vědomí
1) změnu struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského
kraje č. 1496/150/01/19 "Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech
21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0177-20-P01;
2) změnu struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského
kraje č. 1495/150/01/19 "Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy“, dle
přílohy č. 0177-20-P02;
3) změnu struktury nákladů investičního záměru 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. 0177-20-P03.

40

Stanovení objemu prostředků na platy 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R04/20

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje pro rok 2020 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 257.887.000
Kč.

41

Zpráva o činnosti interního auditu za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R04/20

bere na vědomí
zprávu o činnosti interního auditu za rok 2019, dle přílohy č. 0178-20-P01.

42

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R04/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 11. ročníkem akce "Všetulská hůlka 2020" pořádaným Střediskem volného času,
příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov - Všetuly , IČO
75088606;
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2) 62. ročníkem Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla pořádaným
Klubem kultury Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 304,
763 61 Napajedla, IČO 70286736;
3) 7. ročníkem mezinárodního festivalu "KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO RUSKA A
BOSNY HERCEGOVINY" pořádaným spolkem Slovanská Unie z. s., se sídlem
Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 48133396;
4) 21. ročníkem slavnostního Večera lidí dobré vůle a 15. ročníkem výtvarné soutěže
pro děti základních škol "Cestou dvou bratří" pořádanými Arcibiskupstvím
Olomouckým, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 00445151;
5) regionálním závodem v letním biatlonu pro žákovské kategorie pořádaným
pobočným spolkem Klub biatlonu Vsetín - Bobrky, p. s., Rokytnice 439, Vsetín, IČO
62334476;
6) 11. ročníkem festivalu Literární jaro Vsetín pořádaným příspěvkovou organizací
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín,
IČO 00851817;
7) Regionálními ozvěnami 27. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest 2020 pořádanými společností MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
PRAHA - FEBIOFEST, s. r. o., se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha 1, IČO
26721546;
8) pietním aktem na Vařákových pasekách pořádaným obcí Lačnov, se sídlem č. p.
158 756 12 Lačnov, IČO 00303968;
9) 9. ročníkem gastronomické soutěže "GASTRO KROMĚŘÍŽ 2020" pořádanou
příspěvkovou organizací Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832;
10) akcemi: Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje, XXVII. Mezinárodní
hasičská pouť na Svatém Hostýně, Přijetí hasičů hejtmanem Zlínského kraje,
Krajské kolo hry Plamen a soutěží dorostu, Krajské kolo v požárním sportu,
Výběrová soutěž "O pohár ředitele HZS ZK", Výběrová soutěž "Zlatý pohár hejtmana
ZK", Krajské setkání zasloužilých hasičů a Mezinárodní setkání DPO Slovenska a
SH ČMS pořádanými pobočným spolkem SH ČMS - Krajské sdružení hasičů
Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO 71167498;
b) záštitu Josefa Zichy, náměstka hejtmana, nad benefičním utkáním HC BrumovBylnice - LEGENDY ZLÍNSKA pořádaným spolkem HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z. s.,
se sídlem Družba 1223, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO 40994961;
c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) X. ročníkem akce VŠEMINĚNÍ pořádaným Dětským domovem a Základní školou
Vizovice, příspěvková organizace, se sídlem 3. května 528, 763 12 Vizovice, IČO
61716405;
2) krajským kolem 4. ročníku soutěže Talenty pro firmy - "T-PROFI" pořádaným
Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, se sídlem Vavrečkova 5262, 760
01 Zlín, IČO 29319676;
3) 22. Národní výběrovou konferencí Evropského parlamentu mládeže pořádanou
spolkem Evropský parlament mládeže v ČR, z. s., se sídlem Kaprova 42/14, Staré
Město, 110 00 Praha, IČO 69056765;
4) krajským kolem Dějepisné soutěže gymnázií pořádaným Gymnáziem Zlín - Lesní
čtvrť, p. o., se sídlem Lesní čtvrť III/1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105;
d) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad 14. ročníkem
prezentační a vzdělávací akce s názvem "Ovčácký den na Valašsku" pořádaným
Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, IČO
47676515;
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e) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad akcí "Sociální festival
Skládanka" pořádanou spolkem SKLÁDANKA, z. s., se sídlem Tyršova 750,
Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 04644450;
f) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad akcí s názvem
FORBÍNA 2020 - přehlídka místních a regionálních divadel pořádanou společností
Otrokovická BESEDA, s. r. o., se sídlem nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČO 25513885.

43

Zapojení finančních prostředků rozpočtu ZK z roku 2019 do rozpočtu roku
2020 a finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R04/20

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0022/2020, dle přílohy č. 0171-20-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0027/2020, dle přílohy č. 0171-20-P02.

44

Projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R04/20

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Technické řešení dotazníku profesních zájmů", dle přílohy č. 0156-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele PRINCIPIA SOLUTIONS s. r. o., se sídlem Holešovská 1691,
769 01 Holešov, IČO 04049195;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem PRINCIPIA SOLUTIONS s. r. o., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČO 04049195, dle příloh č. 0156-20-P02, č.
0156-20-P03 a č. 0156-20-P04.

45

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R04/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1609/090/01/20 na
akci "Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – Stavební úpravy etapa II.", dle
přílohy č. 0147-20-P01;
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2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 pro Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy
č. 0147-20-P02;
3. odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko,
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0147-20-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0033/2020, dle přílohy č. 0147-20-P04;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.707.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 7.163.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574, na realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín –
stavební úpravy etapa II", dle přílohy č. 0147-20-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
dokončením projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
reprodukce majetku Zlínského kraje "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek
Vsetín - stavební úpravy etapa II".

46

Smluvní vztahy - právní zastupování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R04/20

schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, a společností Kruták &
Partners, advokátní kancelář s. r. o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7,
Praha 1, PSČ 110 00, dle přílohy č. 0175-20-P01;
2. plnou moc k zastupování Zlínského kraje pro Mgr. Tomáše Krutáka, advokáta
vykonávajícího advokacii jako společník společnosti Kruták & Partners, advokátní
kancelář, s. r. o., IČO 29415349, se sídlem, Revoluční 724/7, Praha 1, PSČ 110 00,
ev. č. ČAK: 10739, dle přílohy č. 0175-20-P02.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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