R06/20
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 6. zasedání dne 09.03.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R06/20

bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0190-20-P01;
b) ústní zprávu Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje, o současné zdravotní situaci
v České republice a ve Zlínském kraji;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0961/R29/19 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Sociální
služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem", a to do
30 dnů od schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky.“ - na termín plnění 11.05.2020.

2

Zahraniční pracovní cesta do Gruzie - květen 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R06/20

schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Gruzie ve dnech 2. - 5. května 2020, a to služebním
vozem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad panu Jiřímu Čunkovi,
hejtmanovi ZK, a paní Bc. Ing. Vladimíře Horáčkové z odboru Kanceláře hejtmana.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R06/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
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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.

1) ve výši 40.000 Kč Sdružení pro rozvoj infrastruktury na Moravě, z. s., se sídlem
Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČO 22866442, na uspořádání mezinárodní
konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů" v roce
2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0199-20P02;
2) ve výši 80.000 Kč Agentuře Publikum s. r. o., se sídlem Na Kopci 5350, 760 01
Zlín, IČO 26915715, na pořádání Mezinárodního festivalu Route 66 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0199-20-P04;
3) ve výši 135.000 Kč pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,
okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště, IČO 67777872, na pořádání 82.
ročníku Memoriálu Karla Podhajského a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0199-20-P06.

4

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - schválení
individuální dotace na projekt Senior Pas v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R06/20

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 195.000
Kč společnosti Sun Drive Communications s. r. o., se sídlem Haraštova 370/22, 620
00 Brno, IČO 26941007, na realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském kraji v roce
2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0193-20P02.

5

RP06-20 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2020 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R06/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP06-20 Program na podporu
akreditovaného dobrovolnictví v roce 2020:
1) ve výši 71.500 Kč Diakonii ČCE- středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČO 73633178, na projekt RP06-20/001 "Dobrovolnictví jako součást života";
2) ve výši 78.000 Kč společnosti ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO 61388122, na projekt RP06-20/002 „ADRA dobrovolníci pro
Zlínský kraj";
3) ve výši 50.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže, z. s., Zlín, se sídlem Okružní
5430, 760 05 Zlín, IČO 65792068, na projekt RP06-20/003 "Výchova a vzdělávání
dobrovolníků";
4) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherský Brod, se sídlem Mariánské náměstí 13, 688
01 Uherský Brod, IČO 48489336, na projekt RP06-20/004 "Dobrovolnické centrum
STOPA";
5) ve výši 80.000 Kč spolku Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z. s., se sídlem
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČO 26631539, na projekt RP06-20/003
"Dobrovolnictví na Vsetínsku";
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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.

6) ve výši 80.000 Kč společnosti Maltézská pomoc, o. p. s., se sídlem Lázeňská 2,
118 00 Praha 1, IČO 26708451, na projekt RP06-20/006 „Rozvoj dobrovolnictví v
oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory
dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
7) ve výši 80.000 Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p. 247,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 44018886, na projekt RP06-20/007 „Pomáhám, tedy
jsem";
8) ve výši 80.000 Kč Charitě Luhačovice, se sídlem Hradisko 100, 763 26
Luhačovice, IČO 73633071, na projekt RP06-20/008 „Koordinace a organizace
dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2020";
9) ve výši 80.000 Kč spolku Samari z. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO
22671951, na projekt RP06-20/009 "Koordinace, organizace a podpora
dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
10) ve výši 80.000 Kč spolku SPEKTRUM preventivní program pro děti a mládež, se
sídlem Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž, IČO 69652180, na projekt RP0620/010 "Program Pět P v Dobrovolnickém centru Spektrum Kroměříž";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0194-20-P02 a č. 0194-20-P03.

6

RP07-20 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2020 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R06/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP07-20 Programu na podporu
nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce
2020:
1) ve výši 80.000 Kč spolku R-Ego, z. s., se sídlem náměstí Mezi Šenky č. p. 19,
763 21 Slavičín, IČO 70885605, na projekt RP07-20/001 "R-Ego, z. s. - programy
všeobecné primární prevence rizikového chování";
2) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, se
sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČO 65792068, na projekt RP07-20/002
"Nealkopátky";
3) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p.
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 44018886, na projekt RP07-20/003 "Jedna akce
za druhou";
4) ve výši 80.000 Kč spolku AGARTA z. s., se sídlem Ohrada č. p. 1879, 755 01
Vsetín, IČO 27002438, na projekt RP07-20/004 "Závislosti tady a teď, Hra na hraně";
5) ve výši 80.000 Kč společnosti DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati
3244, 760 01 Zlín, IČO 48472476, na projekt RP07-20/005 "VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI";
6) ve výši 80.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům
Ignáce Stuchlého, se sídlem P. Ignáce Stuchlého č. p. 26, 736 16 Fryšták, IČO
67026346, na projekt RP07-20/006 "Orientační dny";
7) ve výši 60.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., se sídlem Hilleho 1842/5, 602
00 Brno, IČO 60557621, na projekt RP7-20/007 "Prevence rozvoje patologického
hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně a besed na
školách";
8) ve výši 59.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci
Jana Pivečky, o. p. s., se sídlem Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín, IČO
28269501, na projekt RP07-20/008 "Zkus to jinak! 2020";
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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.

9) ve výši 80.000 Kč spolku SAVIO z. s., Zlín, se sídlem Boněcko I 279, 760 01 Zlín,
IČO 07343469, na projekt RP07-20/009 "SAVIO - programy primární prevence pro
školy";
10) ve výši 80.000 Kč spolku MADIO z. s., se sídlem Kvítková č. p. 3687, 760 01
Zlín, IČO 26572702, na projekt RP07-20/010 "Program selektivní primární
prevence";
11) ve výši 60.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 00
Praha, IČO 61383198, na projekt RP07-20/011 "Linka bezpečí ve vaší třídě ve
Zlínském kraji";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0195-20-P02 a č. 0195-20-P03.

7

Dotace Krajské radě seniorů Zlínského kraje, p. s., v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R06/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100.000
Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p. s., se sídlem
Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČO 02250365, na činnost pobočného spolku v roce
2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0192-20-P02.

8

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečné
zprávy akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R06/20

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - Zefektivnění komunikace Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje", dle přílohy č.
0210-20-P01;
2. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - vozidla RV na rok 2019", dle přílohy č. 021020-P02;
3. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - digitální rádiová komunikace II", dle přílohy č.
0210-20-P03;
4. závěrečnou zprávu akce "ZZS ZK - 29 kusů tabletů pro posádky zdravotnické
záchranné služby", dle přílohy č. 0210-20-P04.

9

Investiční akce - dodatky inv. záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R06/20

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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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.

a) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1411/100/02/18 – 04/03/20 na akci "Domov
pro seniory Lukov p. o. – revitalizace zahrady (řešení dvorního parteru)" dle přílohy
č. 0200-20-P01;
b) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1462/100/07/18-04/03/20 na akci "Domov Na
Dubíčku, příspěvková organizace - Instalace EPS" dle přílohy č. 0200-20-P02;
2. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) změna č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763
17 Lukov u Zlína, IČO 70850941, dle přílohy č. 0200-20-P03;
b) příspěvkové organizace Domov Na Dubíčku, Hrobice 136, 763 15 Slušovice, IČO
70850968, dle přílohy č. 0200-20-P04;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2103/2019/ŘDP mezi smluvními
stranami Zlínským krajem a společností JaP architects s. r. o., se sídlem Obeciny
4377, 760 01 Zlín, IČO 26283107, dle přílohy č. 0200-20-P05;
4. odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Domov Na Dubíčku, Hrobice
136, 763 15 Slušovice, IČO 70850968, dle přílohy č. 0200-20-P06;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce "SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se
zdravotním postižením, Dolní dědina, Zlín - Příluky", ve stupni pro provedení stavby,
před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dotace) z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy č. 61 s názvem: „Sociální
infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“.

11

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R06/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1615/150/02/20 akce
SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa", dle přílohy č.
0203-20-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, nám. T. G.
Masaryka 3669, 760 01 Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0203-20-P02;
3. změnu plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482,
dle přílohy č. 0202-20-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
8.278 tis. Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín, IČO
00566411, na akci OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve
spojovacím krčku“, dle přílohy č. 0203-20-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0046/2020, dle přílohy č. 0203-20-P05;
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R06/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce ústředního topení Benátky“, dle
přílohy č. 0203-20-P07.

12

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R06/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1613/150/02/20 akce
"SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - Rekonstrukce plynové
kotelny v budově P", dle přílohy č. 0204-20-P01;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0204-20-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
1.500.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, na přípravu a realizaci akce "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště - Rekonstrukce plynové kotelny v budově P", dle přílohy č. 020420-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, výkonem funkce
investora a zajištěním úkolů souvisejících s realizací a závěrečným vyhodnocením
akce reprodukce majetku Zlínského kraje „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově P“;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "SPŠ strojnická Vsetín - oprava havarijního stavu střechy tělocvičny“, dle přílohy
č. 0204-20-P04,
2. "Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a praktická škola Zlín - oprava
oplocení areálu“, dle přílohy č. 0204-20-P05.
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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.

13

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R06/20

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Střední průmyslovou školou
Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a
nájemcem Marií Hercíkovou, *** 765 02 Otrokovice, dle příloh č. 0202-20-P01 a č.
0202-20-P02,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Gymnáziem Františka
Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, se sídlem Husova 146/2, 757 01
Valašské Meziříčí, a nájemcem Petrem Masařem, ***757 01 Valašské Meziříčí, dle
příloh č. 0202-20-P04 a č. 0202-20-P05,
c) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi pronajímatelem městem
Luhačovice, IČO 00284165, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, nájemcem
Základní uměleckou školou Luhačovice, IČO 46310924, Masarykova 76, 763 26
Luhačovice, a vedlejším účastníkem příspěvkovou organizací Technické služby
Luhačovice, IČO 49156764, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice, dle příloh č.
0202-20-P07 a č. 0202-20-P08.

14

Veřejná zakázka "Aktualizace plánu investičního rozvoje Kroměřížské
nemocnice a. s."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R06/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Kroměřížské nemocnice a. s.", dle přílohy č. 0205-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele atelier-r, s. r. o., se sídlem tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc,
IČO 26849917;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem atelier-r, s. r. o., se sídlem tř. Spojenců
748/20, 779 00 Olomouc, IČO 26849917, dle přílohy č. 0205-20-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2020, dle přílohy č. 0205-20-P04.
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15

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu
14 - stavba - II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R06/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 – stavba - II." formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle příloh č. 0207-20-P01 až č. 0207-20-P11, za podmínky
účinného zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 – stavba";
jmenuje
společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Ing. Karol Muránsky, Pavel Mitáš, Martina Chovancová, DiS., Petr Ruber,
a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Michal Jašek, Ing. Boris Vrbka, Mgr.
Michal Uherek, Ing. Ladislav Vaculík;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy č. D/0560/2020/INV společnost RTS, a. s., se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
objektu 14 – stavba - II." podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dle plné moci uvedené v příloze č. 0207-20-P12.

16

Veřejná zakázka "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly - výkon
funkce TDS a koordinátora BOZP na staveništi"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R06/20

bere na vědomí
protokoly o společném jednání komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce
sportovní haly - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
na staveništi", dle přílohy č. 0206-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele RPS – I s. r. o., sídlo Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO
29200407;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem RPS – I s. r. o., sídlo Vavrečkova 7074,
760 01 Zlín, IČO 29200407, dle přílohy č. 0206-20-P02;
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zmocňuje
společnost RPS - I s. r. o., se sídlem Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO 29200407,
k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní
haly - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na
staveništi", dle přílohy č. 0206-20-P03.

17

SPZ Holešov - Žádost o změnu Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R06/20

schvaluje
1. žádost o změnu Rozhodnutí č. 11 identifikační číslo 222D232000035 - Návratná
finanční výpomoc SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura, dle přílohy č. 0236-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0044/2020, dle přílohy č. 0236-20-P02.

18

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R06/20

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 v pozemku p. č. 1069/6, ostatní plocha, v k. ú. Zlámanec, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 289-1135a/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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 pozemku p. č. 12747, ostatní plocha, v k. ú. Prusinovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1347-160/2019,
- 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 9.800 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1494/1, p. č. 1494/48, vše ostatní plocha, v k. ú. Kaňovice u
Luhačovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 370985a/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 29.000 Kč + DPH;
4. 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. 492/1, p. č. 494/5, vše ostatní plocha, v k. ú. Martinice u
Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1413131a/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 17.200 Kč + DPH;
5. 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 rozpojovací skříně a uzemnění, vše na pozemku p. č. 1090/51, ostatní
plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
9120-1273/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně rozpojovací
skříně a uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 1254/4, ostatní plocha, v k. ú. Podkopná Lhota, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 590/1, ostatní plocha, v
k. ú. Tučapy u Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1217-595/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 30.000 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 619, ostatní plocha, v k.
ú. Přílepy u Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1488-545/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 14785/1, p. č. 14786/2, p. č. 14716/1, p. č. 14707/1, p. č.
8, vše ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 7526-152/2017, č. 7201-42c/2016, č. 7201-42a/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 22.000 Kč + DPH;
10. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1917/1, ostatní plocha, v k. ú.
Jasenka strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 1917/1, ostatní plocha, v k. ú.
Jasenka, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 980-9/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
11. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 1495/5, p. č. 2123/1, p. č.
2164/8, vše ostatní plocha, v k. ú. Lhota u Vsetína strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 1495/5, p. č. 2123/1, p. č.
2164/8, vše ostatní plocha, v k. ú. Lhota u Vsetína, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 856-9/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
12. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 3398/1, p. č. 3398/2, p. č.
3398/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Valašská Polanka strpět ve prospěch každého
vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 3398/1, p. č. 3398/2, p. č.
3398/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Valašská Polanka, v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1156-008/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
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13. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 12098/6, p. č. 15538/10, p. č.
15538/2, p. č. 15637/1, p. č. 15637/11, p. č. 15637/13, p. č. 15637/2, p. č. 15637/4,
p. č. 15906/24, p. č. 16256/2, p. č. 16256/1, p. č. 16256/4, vše ostatní plocha, v k. ú.
Huslenky strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 12098/6, p. č. 15538/10, p. č.
15538/2, p. č. 15637/1, p. č. 15637/11, p. č. 15637/13, p. č. 15637/2, p. č. 15637/4,
p. č. 15906/24, p. č. 16256/2, p. č. 16256/1, p. č. 16256/4, vše ostatní plocha, v k. ú.
Huslenky, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1803-24/2016, č. 180210/2016, č. 1806-28/2016, č. 1806-29/2016, č. 1806-31/2016, č. 1803-23/2016, č.
1803-21/2016, č. 1803-22/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
14. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 4915/14, p. č. 4896/3, p. č.
4918/7, p. č. 4918/8, p. č. 4935/37, p. č. 4874/17, p. č. 4874/21, p. č. 4874/5, p. č.
4874/56, p. č. 4896/10, p. č. 4896/11, vše ostatní plocha, v k. ú. Francova Lhota
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 4915/14, p. č. 4896/3, p. č.
4918/7, p. č. 4918/8, p. č. 4935/37, p. č. 4874/17, p. č. 4874/21, p. č. 4874/5, p. č.
4874/56, p. č. 4896/10, p. č. 4896/11, vše ostatní plocha, v k. ú. Francova Lhota, v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1059-125/2016, č. 1081-222/2016, č.
1074-126/2016, č. 1080-200/2016, č. 1094-230/2016, č. 1090-228/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
15. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 2584/3, ostatní plocha, v k. ú.
Střelná na Moravě strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 2584/3, ostatní plocha, v k. ú.
Střelná na Moravě, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 529-194/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
16. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 3885, p. č. 3886, vše ostatní
plocha, v k. ú. Valašská Senice strpět ve prospěch každého vlastníka panující
stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 3885, p. č. 3886, vše ostatní
plocha, v k. ú. Valašská Senice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.
487-80/2016, č. 488-101/2016, č. 488-102/2016, č. 489-103/2016, č. 490-105/2016,
č. 489-104/2016,
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- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
17. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 130/3, ostatní plocha, v k. ú.
Lačnov strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 130/3, ostatní plocha, v k. ú.
Lačnov, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 706-50/2016,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
18. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 8282/22, p. č. 5039/2, p. č.
8238/1, p. č. 8232/1, p. č. 8237/25, p. č. 8231/3, p. č. 8231/4, p. č. 8231/5, vše ostatní
plocha, v k. ú. Velké Karlovice strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 8282/22, p. č. 5039/2, p. č.
8238/1, p. č. 8232/1, p. č. 8237/25, p. č. 8231/3, p. č. 8231/4, p. č. 8231/5, vše ostatní
plocha, v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.
2627-39/2016, č. 2628-42/2016, č. 2739-266/2016, č. 2743-270/2016, č. 2751285/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
19. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 1205, ostatní plocha, v k. ú.
Hrachovec strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 1205, ostatní plocha, v k. ú.
Hrachovec, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 873-7114b/2015,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
20. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 2041/1, p. č. 2041/27, vše
ostatní plocha, v k. ú. Poličná strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 2041/1, p. č. 2041/27, vše
ostatní plocha, v k. ú. Poličná, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 147371112a/2015, č. 1476-71115b/2015, č. 1475-71114a/2015,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
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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.

21. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebného pozemku p. č. 3564/13, ostatní plocha, v k. ú.
Rožnov pod Radhoštěm strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 3564/13, ostatní plocha, v k. ú.
Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 584871925b/2015,
- vstup a vjezd na služebný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
22. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 14671/1, p. č. 14707/1, vše
ostatní plocha, v k. ú. Vsetín strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 14671/1, p. č. 14707/1, vše
ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 7894001/2018, č. 7173-9/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
23. bezúplatné zřízení pozemkové služebnosti spočívající v povinnosti Zlínského
kraje a každého vlastníka služebných pozemků p. č. 118/6, p. č. 134/4, p. č. 139/2,
p. č. 175/5, p. č. 3794/2, p. č. 3794/3, p. č. 3794/4, p. č. 3794/23, p. č. 3794/40, p. č.
3794/43, p. č. 3794/50, p. č. 3794/58, p. č. 3794/59, p. č. 3794/62, p. č. 3794/79, p.
č. 3794/86, p. č. 3794/94, p. č. 3794/101, p. č. 3794/105, p. č. 3929/13, p. č. 3956/9,
p. č. 3959/2, p. č. 3960/6, p. č. 3965/6, p. č. 4096, vše ostatní plocha, v k. ú. Liptál
strpět ve prospěch každého vlastníka panující stavby:
- vedení a provozování panující stavby kanalizačního vedení včetně potřebného
obslužného zařízení, na služebných pozemcích p. č. 118/6, p. č. 134/4, p. č. 139/2,
p. č. 175/5, p. č. 3794/2, p. č. 3794/3, p. č. 3794/4, p. č. 3794/23, p. č. 3794/40, p. č.
3794/43, p. č. 3794/50, p. č. 3794/58, p. č. 3794/59, p. č. 3794/62, p. č. 3794/79, p.
č. 3794/86, p. č. 3794/94, p. č. 3794/101, p. č. 3794/105, p. č. 3929/13, p. č. 3956/9,
p. č. 3959/2, p. č. 3960/6, p. č. 3965/6, p. č. 4096, vše ostatní plocha, v k. ú. Liptál,
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1320-9/2016,
- vstup a vjezd na služebné pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, úpravami (zejména
modernizací a zlepšováním výkonu) a opravami této panující stavby,
na dobu existence stavby;
24. rozpočtové opatření č. RZK/0040/2020, dle přílohy č. 0227-20-P50;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- sprchovacího vozíku PACIFIC, inv. č. 91-3, rok pořízení 2001, pořizovací cena
110.187,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sprchovacího vozíku PACIFIC, inv. č. 91-4, rok pořízení 2001, pořizovací cena
110.187,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
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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.

2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou prodeje minimálně za cenu 27.260,00 Kč, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 2Z6 2980, inv. č. 444-35, rok pořízení 2006,
počet najetých km 162.690, pořizovací cena 320.400,00 Kč, zůstatková cena 21.840
Kč;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, a to:
- automobilu Škoda Octavia, reg. značka 3Z7 5932, inv. č. DO3VH0001G8F, rok
pořízení 2014, počet najetých kilometrů 319.122 km, pořizovací cena 538.000,00
Kč, zůstatková cena 0 Kč do hospodaření příspěvkové organizace Střední odborné
učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.02.2020, č. 0126/R04/20 - část schvaluje,
bod č. 3.

19

Zřízení účtu u České národní banky, Dodatek ke smlouvě J&T Banka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R06/20

schvaluje
1. Smlouvu o účtu (příloha č. 0229-20-P02) a Smlouvu o účtu (příloha č. 0229-20P03) mezi Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450
a Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320;
2. Dodatek č. 31 ke Smlouvě o poskytování služby elektronického bankovnictví
MultiCash mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140
00, IČO 45244782 a Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320;
souhlasí
s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900059079/5800 mezi J&T
Bankou, a. s. Praha, IČO 47115378, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ
186 00 Praha 8, a Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, dle přílohy č. 0229-20-P08.
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Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R06/20

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096,
na rok 2020, dle přílohy č. 0197-20-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - odpisové plány, fondy investic pro rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R06/20

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury na rok 2020:
a.) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
70947422, dle přílohy č. 0223-20-P01;
b.) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889, dle přílohy č. 0223-20-P02;
c.) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0223-20-P03;
d.) změnu č. 1 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0223-20-P07;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury na rok 2020:
a.) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
70947422, dle přílohy č. 0223-20-P04;
b.) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889, dle přílohy č. 0223-20-P05;
c.) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č.0223-20-P06.

22

Vypořádání financování projektů realizovaných ORJ 200 za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R06/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0036/2020, dle přílohy č. 0228-20-P01.

23

Školství - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R06/20

bere na vědomí
aktualizaci č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky
2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, dle přílohy č. 0213-20P01;
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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.

schvaluje
1. zařazení akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy
V" příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0213-20-P02;
2. zařazení akce "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními
pomůckami II" příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0213-20-P03;
3. za podmínky schválení bodů 1 a 2 investiční záměry akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje:
a) č. 1611/150/02/20 s názvem "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum
odborné přípravy V", dle přílohy č. 0213-20-P04;
b) č. 1612/150/02/20 s názvem "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP
učebními pomůckami II", dle přílohy č. 0213-20-P05;
4. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1513/150/02/19 – 01/02/20 na akci "SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky,
automatizační techniky a mechatroniky", dle přílohy č. 0213-20-P17;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1543/150/04/19 – 01/02/20 na akci "SŠ
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – Inovace výuky
strojírenských oborů pro potřeby trhu práce ", dle přílohy č. 0213-20-P18;
5. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2020 těchto škol:
a) příspěvková organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka
Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0213-20-P06;
b) příspěvková organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0213-20P28;
c) příspěvková organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum
odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy
č. 0213-20-P29;
6. změny plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2020 pro příspěvkové
organizace:
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů pro příspěvkovou organizaci Tauferova
střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž,
IČO 63459086, dle přílohy č. 0213-20-P07;
b) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů 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. 0213-20-P08;
7. projektový rámec projektu "Společně se vzděláváme, sportujeme i oslavujeme
Františka Palackého" Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace, Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369,
dle přílohy č. 0213-20-P19;
8. změny projektových rámců projektů:
a) změnu č. 1 projektového rámce projektu "Střední školy jako centra podpory a
propagace technických oborů a vzdělávání" Střední průmyslové školy a Obchodní
akademie Uherský Brod, příspěvková organizace, Nivnická 1781, Uherský Brod,
68801, IČO 1445043, dle přílohy č. 0213-20-P20;
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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.

b) změnu č. 1 projektového rámce projektu "Vzdělávání bez hranic" Gymnázia Zlín
- Lesní čtvrť, příspěvková organizace, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO
00559105, dle přílohy č. 0213-20-P21;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0038/2020,dle přílohy č. 0213-20-P09;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0037/2020,dle přílohy č. 0213-20-P22;
11. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
2.777.503,42 Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, na krytí splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté na realizaci
investiční akce „SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
– Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování“, dle
přílohy č. 0213-20-P10;
12. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2020 ve výši 1.698.311,71 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2734, 760
01 Zlín, IČO 00559504, na krytí splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté na
realizaci akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědnětechnického a jazykového centra školy“, dle přílohy č. 0213-20-P12;
ukládá
1. řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace, IČO 00843369, dopracovat projekt "Společně se vzděláváme,
sportujeme i oslavujeme Františka Palackého" v souladu s projektovým rámcem
(příloha č. 0213-20-P19) do konečné podoby žádosti o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku z Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A
SR-ČR včetně povinných přílohy v termínu stanoveném výzvou č. 5/FMP/11b, dle
přílohy č. 0213-20-P25;
2. řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace, IČO 00843369, předložit žádost o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku na projekt "Společně se vzděláváme, sportujeme i oslavujeme Františka
Palackého" 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.
0213-20-P25;
3. odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, v
celkové výši 2.777.503,42 Kč v termínu do 30.11.2020;
4. ředitelce příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dopracovat a
podat projekt "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy V"
v souladu s aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit
žádost o dotaci v termínu do 31.03.2020;
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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.

5. řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dopracovat a podat
projekt "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami II"
v souladu s aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit
žádost o dotaci v termínu do 31.03.2020;
bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí
v roce 2020 z rozpočtu Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí těchto návratných finančních výpomocí:
a) ve výši 1.485.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, na
přípravu a realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné
přípravy V", dle přílohy č. 0213-20-P15;
b) ve výši 1.666.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, na přípravu a
realizaci akce "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními
pomůckami II", dle přílohy č. 0213-20-P16;
c) ve výši 1.564.000 Kč příspěvkové organizací Střední průmyslová škola
polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín,
IČO 14450500, na přípravu a realizaci akce „SPŠP – COP Zlín - Vzdělávání
zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a
mechatroniky“, dle přílohy č. 0213-20-P23;
d) ve výši 3.043.000 Kč příspěvkové organizací Střední škola průmyslová, hotelová
a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, na přípravu a realizaci akce „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště - Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce“, dle
přílohy č. 0213-20-P24;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) předložení žádostí o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Společně se vzděláváme, sportujeme i oslavujeme Františka Palackého"
Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, IČO
00843369, dle přílohy č. 0213-20-P19;
b) zajištění realizace malého projektu "Společně se vzděláváme, sportujeme i
oslavujeme Františka Palackého" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond
malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 5/FMP/11b, v příloze č.
0213-20-P24 ), dle přílohy č. 0213-20-P19;
c) zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malého projektu "Společně se vzděláváme, sportujeme i oslavujeme Františka
Palackého" ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Společně se vzděláváme,
sportujeme i oslavujeme Františka Palackého" je 433.200 Kč, z toho částka určená
na spolufinancování malého projektu je 64.980 Kč, dle přílohy č. 0213-20-P19.
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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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Projekt: "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20202021"- schválení podmínek realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R06/20

bere na vědomí
Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D040000094, vydané
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Operační program Technická pomoc, na
projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2020-2021",
registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000220, dle přílohy č. 0234-20-P01;
schvaluje
1. podmínky realizace projektu: „Regionální stálá konference Zlínského kraje,
zajištění činnosti 2020-2021“ ve znění přílohy č. 0234-20-P02;
2. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Regionální stálá konference Zlínského
kraje, zajištění činnosti 2020-2021", dle přílohy č. 0234-20-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0041/20, dle přílohy č. 0234-20-P04;
zmocňuje
Ing. Janu Koldovou, vedoucí oddělení absorpční kapacity Krajského úřadu
Zlínského kraje, aby elektronickým podpisem potvrdila souhlas s podmínkami
realizace projektu prostřednictvím portálu ISKP14+.

25

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R06/20

schvaluje
1. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt výměny
zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje III., paní Pavle Lučanové, trvalým pobytem ***, *** Všemina, datum narození
***1987 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0225-20-P01;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1767/2018/STR s Davidem Šoustkem, trvalým
pobytem ***, *** Polešovice, datum narození ***1974 a Karlem Slezákem, trvalým
pobytem ***, ***Uherské Hradiště, datum narození ***1989, a to dle přílohy č. 022520-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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Putovní výstava: „MÁ VLAST cestami proměn 2020“, účast Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R06/20

schvaluje
účast Zlínského kraje na 12. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami
proměn 2020" ve variantě "základní partnerský balíček", dle přílohy č. 0226-20-P01.

27

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R06/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0045/2020, dle přílohy č. 0191-20-P01.

28

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R06/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0039/2020, dle přílohy č. 0196-20-P01.

29

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2019 a rozpočtové opatření pro
rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R06/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0212-20-P01 až č. 0212-20-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0042/2020, dle přílohy č. 0212-20-P05.
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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.

30

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R06/20

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0220-20-P02;
b) závazný objem prostředků na ostatní osobní náklady u příspěvkové organizace v
oblasti školství Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž se sídlem
Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0220-20-P03.

31

Školství - převod z rezervního fondu, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R06/20

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí,
IČO 00845060, k posílení fondu investic ve výši 120.000 Kč, dle přílohy č. 0218-20P01;
schvaluje
Plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským
krajem na rok 2020:
a) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČO 00845060,
dle přílohy 0218-20-P02,
b) Gymnázium Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy 0218-20-P03,
c) Gymnázium Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy 0218-20-P04,
d) Základní škola Otrokovice, Komenského, IČO 61716413, dle přílohy 0218-20P05,
e) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČO 70238898,
dle přílohy 0218-20-P06,
f) Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy
0218-20-P07,
g) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČO 00843504, dle
přílohy 0218-20-P08,
h) Střední odborná škola Luhačovice, IČO 61715999, dle přílohy 0218-20-P09,
i) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, dle přílohy č. 0218-20-P10,
j) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, dle přílohy 0218-20-P11,
k) Gymnázium Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy 0218-20-P12,
l) Gymnázium Uherské Hradiště, IČO 60371684, dle přílohy 0218-20-P13.
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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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Školství - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R06/20

schvaluje
seznam pracovníků ve školství Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za
významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace pro rok 2020, dle přílohy
č. 0215-20-P02.

33

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R06/20

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo
nábřeží, IČO 70238910, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Ludmila Kočí, Mgr.
Roman Třetina, Mgr. Ivana Růžičková, PhDr. Vlastislav Kožela, Martina Filová;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém
zařízení Kroměříž, IČO 70842884, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela Blahová, Mgr.
Jan Mach, Mgr. Ing. Jiří Hejda, Mgr. Vladislava Peřinková, PhDr. Vlastislav
Kožela, Jana Virglová;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO
00851574, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Ing. Jiří Charvát, Ing.
Bronislav Fuksa, Mgr. René Camfrla, PhDr. Vlastislav Kožela, Marcela
Valčíková;
4. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy Zlín, IČO 00559482, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Ing. Jiří Charvát, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Libor
Mráz, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Martina Kuldová;
5. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Gymnázia Valašské Klobouky, IČO 61716707, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Josef Zicha, Mgr. Alena Štachová, Mgr. Josef Havela, Mgr. Irena
Sucháčková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Eva Fialová;
6. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí,
IČO 00843491, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, Ing. Jiří Charvát, Ing. Bronislav Fuksa,
Ing. Irena Gorejová, PhDr. Vlastislav Kožela, Jana Horáková;
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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. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Jan Pijáček, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Zdeněk Peška, Mgr. Jaroslava Orlová,
PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Martina Schybolová, DiS.;
8. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČO
60371790, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Mgr. Alena Štachová,
PaedDr. Rostislav Šmíd, Mgr. Jitka Vránová, PhDr. Vlastislav Kožela, Marie
Hrušková;
9. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Ing. Jiří Sukop, Ing. Jiří Durďák, Mgr. Aleš Kubíček, Ing. Soňa
Kartousová, PhDr. Vlastislav Kožela, Michal Krška;
10. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Zlín, IČO 00226319, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, Mgr. Martin Metelka,
PhDr. Ludmila Hanáková, Mgr. Alice Drobná, PhDr. Vlastislav Kožela, Věra
Hartigová;
11. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČO
61716448, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Jan Mach, Mgr. Ing. Jiří
Hejda, Mgr. Monika Pagáčová, PhDr. Vlastislav Kožela, Jana Červenková;
12. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště,
Šafaříkova, IČO 60370432, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Ludmila
Kočí, Mgr. Roman Třetina, PhDr. Stanislava Kebortová, PhDr. Vlastislav Kožela,
Marie Straňáková;
13. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy Otrokovice, Komenského, IČO 61716413,
ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr.
Petr Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Ludmila Kočí, Mgr. Roman Třetina, Mgr.
Jana Šindelková, PhDr. Vlastislav Kožela, Zuzana Kvapilová;
14. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Michaela Blahová, Mgr. Ludmila Kočí, Mgr. Roman Třetina, Mgr. Michaela
Fenclová, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Hana Urbancová;
15. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČO
00226327, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, Lenka Hanáčková, MgA. Ivona
Křivánková, MgA. Zdeněk Škrabal, PhDr. Vlastislav Kožela;
16. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Luhačovice, IČO 46310924, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, Lenka Hanáčková, MgA. Ivona Křivánková,
Zdeněk Gahura, PhDr. Vlastislav Kožela;
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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.

17. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO
46254277, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, Lenka Hanáčková, MgA. Ivona
Křivánková, Milan Všetula, DiS., PhDr. Vlastislav Kožela.
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Školství - výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky OA TB a VOŠE Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R06/20

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411, dle přílohy č. 0219-20-P01.
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RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R06/20

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v členění:
1) Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, IČO
70871035, se sídlem Mysločovice 150, 763 01 Mysločovice, ve výši 42.000 Kč na
projekt „Naše třída - moje parta III.“;
2) Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, IČO 49157841, se sídlem
Česká 4787, 760 05 Zlín, ve výši 50.000 Kč na projekt „CZŠ prevence“;
3) Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
IČO 00836397, se sídlem Školní 606, 68762 Dolní Němčí, ve výši 25.000 Kč na
projekt „Společnými silami na cestě životem“;
4) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČO 70436070, se sídlem Komenského náměstí 350, 686
01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na projekt „Po stopách totalitních režimů 20.
století“;
5) Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČO 49156616, se
sídlem Štítná nad Vláří 417, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, ve výši 48.000 Kč na
projekt „Orientační dny s Gabrou a Málinkou 2020“;
6) Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 75020220,
se sídlem Mánesova 908, 765 02 Otrokovice, ve výši 50.000 Kč na projekt „Na jedné
lodi V.“;
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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) Základní škola Morkovice, příspěvková organizace, IČO 70874930, se sídlem 17.
listopadu 416, 768 33 Kroměříž, ve výši 45.000 Kč na projekt „Bezpečně a chytře
online“;
8) Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, IČO
75020238, se sídlem J. Žižky 1355, 755 02 Zlín, ve výši 50.000 Kč na projekt
„Společně za pozitivní klima školy“;
9) Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace,
IČO 70939756, se sídlem Choryně 116, 756 42 Choryně, ve výši 48.000 Kč na
projekt „ÁMOS V ZŠ A MŠ CHORYNĚ“;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle příloh č. 0211-20-P01b a č. 0211-20-P02;
b) poskytnutí účelových příspěvků na provoz z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v členění:
1) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČO 46276327, se
sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, ve výši 50.000 Kč na projekt „Naše cesta k
rozvoji IV.“;
2) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, se sídlem
Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, ve výši 50.000 Kč na projekt „Prevence
vzniku sociálně patologických jevů u žáků na SOU Valašské Klobouky III.“;
3) Gymnázium Valašské Klobouky, IČO 61716707, se sídlem Komenského 60, 766
01 Valašské Klobouky, ve výši 50.000 Kč na projekt „Nejsme v tom sami V.“;
4) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760
01 Zlín, ve výši 34.000 Kč na projekt „Gymnázium Lesní čtvrť - prevence“;
5) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČO 65269616, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, ve výši 30.000
Kč, na projekt „Společně to dáme“;
6) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČO
00559644, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na
projekt „Správnou cestou“;
7) Odborné učiliště Kelč, IČO 00843318, se sídlem Kelč 1, 756 43 Kelč, ve výši
25.000 Kč na projekt „Na cestě (ne)bezpečně“;
a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz výše uvedeným
organizacím dle příloh č. 0211-20-P01b a č. 0211-20-P03;
c) neposkytnutí podpory z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu RP19-20
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů
chování z důvodu nedostatečného počtu dosažených bodů v členění:
1) Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace, IČO 71008144,
se sídlem Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín, ve výši 40.000 Kč na projekt „Správná
parta – správná třída“;
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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.

2) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČO 14450437,
se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, ve výši 50.000 Kč, na projekt
„Zdravé klima na SPŠOA“;
3) Církevní základní škola v Kroměříži, IČO 67007813, se sídlem Velké náměstí 49,
767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt „Moje třída, mé zázemí“.
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Programová podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R06/20

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci:
1) Programu MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v členění,
dle přílohy č. 0224-20-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0224-20-P11 a č. 0224-20-P01b;
2) Programu MaS02-20 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel v členění dle
přílohy č. 0224-20-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové
dotace, dle vzoru v příloze č. 0224-20-P12 a č. 0224-20-P02b;
3) Programu MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu v členění dle přílohy
č. 0224-20-P06 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace,
dle vzoru v příloze č. 0224-20-P13 a č. 0224-20-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu z důvodu
a v členění, dle přílohy č. 0224-20-P07;
2) Programu MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu z důvodu a v členění,
dle přílohy č. 0224-20-P08;
bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce Mládež a sport) v rámci Programu MaS03-20 Činnost a rozvoj
mládežnického sportu v členění, dle přílohy č. 0224-20-P09 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace, dle vzoru v příloze č. 022420-P13 a č. 0224-20-P03b;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v rámci Programu MaS03-20 Činnost a
rozvoj mládežnického sportu z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0224-20-P10.
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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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KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 1. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R06/20

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-20 Programu na podporu kulturních aktivit a akcí, o
krácení dotací ve výši 11,50%;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 1. kolo v členění:
1. Umělecká iniciativa Kroměříž z. s., Kojetínská 1425/59,
767 01 Kroměříž, IČO 18190120
ve výši 61.900 Kč na akci:
XXXI. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2020
2. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494,
příspěvková organizace, J. E. Purkyně 494,
686 06 Uherské Hradiště, IČO 75089602, ve výši 23.800 Kč na akci:
Krajská přehlídka dětského divadla - postupové kolo
3. Artrium s. r. o., Sokolská 3924, 76001 Zlín, IČO 6052673
ve výši 61.900 Kč na akci:
Božena Němcová – Babička, Výstava k výročí 200 let
od narození největší české spisovatelky
4. Orel župa velehradská, Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 62831933
ve výši 35.400 Kč na akci:
CANTATE LUHAČOVICE 2020
5. Římskokatolická farnost Lukov, Pod Kaštany 79, 763 17 Lukov,
IČO 48471691
ve výši 61.000 Kč na akci:
Malý citerový seminář
6. Římskokatolická farnost Velehrad, Nádvoří 206, 687 06 Velehrad,
IČO 46956484
ve výši 8.800 Kč na akci:
VII. ročník Cyklu varhanních koncertů k významným výročím církevních
osobností v roce 2020
7. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace,
Luhačovice, Masarykova 950,
okres Zlín, PSČ 763 26, IČO 373281, ve výši 61.900 Kč na akci:
Otevírání pramenů 2020
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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.

8. Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice,
IČO 62831585
ve výši 61.900 Kč na akci:
Národní přehlídka dětského verbuňku 2020
9. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Lázeňské náměstí 436,
763 26 Luhačovice, IČO 29188172
ve výši 61.900 Kč na akci:
Festival Janáček a Luhačovice
10. Spolek přátel kroměřížské konzervatoře, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž,
IČO 06516009
ve výši 17.200 Kč na akci:
Komorní koncerty v Nadsklepí
11. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo
náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 68731841,
ve výši 30.900 Kč na akci:
Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých
muzeí
12. Valašský folklorní spolek, Bartošky 583,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 41084713
ve výši 22.100 Kč na akci:
Škola mladých odzemkářů 2020
13. CANTICUM CAMERALE z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČO 46276980
ve výši 44.200 Kč na akci:
Madrigalový koncert: Orlando di Lasso, Jakobus Handl Gallus, Solomon
Rossi
14. Tvrz Kurovice, o. s., Pod Lipkami 327, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 22722742
ve výši 61.900 Kč na akci:
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2020
15. Dechová hudba Záhořané z Valašska z. s., č. p. 271,
7565 6 Prostřední Bečva, IČO 04047290
ve výši 27.400 Kč na akci:
My jsme Valaši - Mezinárodní festival dechových hudeb
Prostřední Bečva 2020
16. Klub UNESCO Kroměříž, Riegrovo náměstí 149/33, 76701 Kroměříž,
IČO 47934778
ve výši 19.400 Kč na akci:
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2020
17. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla,
IČO 70286736, ve výši 61.900 Kč na akci:
62. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
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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.

18. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70,
Všetuly, 769 01 Holešov,
IČO 67029698, ve výši 17.700 Kč na akci:
Pionýrský Sedmikvítek - výtvarná činnost
- postupová soutěž-republikové finále 2020
19. Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO 64467317
ve výši 61.900 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček
20. Pionýr, z. s. - Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra,
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01
Kroměříž, IČO 70435545, ve výši 53.100 Kč na akci:
Republikové finále Dětské Porty, největší republikové folk a country
soutěže pro děti a mládež
21. SemTamFór z. s., Květná 424, 763 21 Slavičín, IČO 26599252
ve výši 35.400 Kč na akci:
Valašské křoví 2020
22. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši 49.500 Kč
na akci: Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2020
23. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00368946, ve výši 61.900 Kč na akci:
Valašský špalíček 2020
24. JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., Chodská 2829/19I, Královo Pole,
612 00 Brno, IČO 22830260
ve výši 61.900 Kč na akci:
Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT
2020
25. Orel jednota Kelč, č. p. 142, 756 43 Kelč, IČO 75081661
ve výši 18.100 Kč na akci:
Němetický countryfest
26. Česká tábornická unie - T. K. Dakota Uherský Brod, p. s., Údolní 1541,
688 01 Uherský Brod,
IČO 71227580, ve výši 17.700 Kč na akci:
Chřibskokarpaské kolo Porty 2020
27. SVĚTLOVÁNEK z. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice, IČO 26631130
ve výši 61.900 Kč na akci:
Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál 16. ročník
28. Z kola ven, z. s., Lesní čtvrť 419, Horní Ves, 763 16 Fryšták,
IČO 70841454
ve výši 61.900 Kč na akci:
Fryštácký malý svět
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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.

29. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 47972114
ve výši 61.900 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec
30. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743, ve výši 61.900 Kč na akci:
31. valašské folkrockování
31. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Racková, č. p. 45, 760 01 Racková,
IČO 62182609
ve výši 61.900 Kč na akci:
Starý hanácký právo Racková
32. Společnost pro kulturu obce Strání, z. s., Na kopci 216, 687 65 Strání,
IČO 62831895
ve výši 61.900 Kč na akci:
33. festival masopustních tradic FAŠANK 2020 ve Strání
33. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc,
IČO 00445151
ve výši 61.900 Kč na akci:
Noc kostelů 2020
34. Folklorní spolek Lipta Liptál, č. p. 83, 756 31 Liptál, IČO 26523752
ve výši 17.700 Kč na akci:
33. Mezinárodní dětský (nejen) folklorní den
35. Prokoncert z. s., Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO 06147020
ve výši 61.900 Kč na akci:
Moravia Brass Band na Velehradě "Žestě rozezní chrám"
36. Folklorní soubor Včelaran, z. s., č. p. 70, 687 12 Bílovice, IČO 44018835
ve výši 26.500 Kč na akci:
Setkání pod Lipú
37. Mgr. Tomáš Gross, bytem ***
***
nar. ***, ve výši 12.300 Kč na akci:
Koncert v kapli sv. Cyrila a Metoděje – Svatojánské ohně
38. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 22818618
ve výši 61.500 Kč na akci:
MUSICA Holešov 2020 - jarní cyklus 11. ročníku hudebního festivalu
39. Country kapela Gympleři Vsetín, z. s., Okružní 454, Rokytnice,
755 01 Vsetín, IČO 69211876
ve výši 61.900 Kč na akci:
22. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN
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40. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Karolinka, Bzové 325,
IC Zvonice Soláň, IČO 26589532
ve výši 61.900 Kč na akci:
MFF Léto na Soláni 2020
41. CM Kunovjan, z. s. , Pod Vinohrady 219, Sady,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 70893128
ve výši 61.900 Kč na akci:
Generace
42. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 29234387
ve výši 37.100 Kč na akci:
Návraty k tradici - masopust, postní doba a Velikonoce v tradiční lidové
kultuře
43. Inspirace Zlín z. s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO 4535341
ve výši 57.500 Kč na akci:
Obří deskové hry v Baťově institutu
44. Radek Blahuš, DiS., bytem Větrná 434, 686 05 Uherské Hradiště,
narozen 14. 9. 1997,
ve výši 61.900 Kč na akci:
Klasika folklorně
45. Valašská nadace, č. p. 10, 756 14 Francova Lhota, IČO 25842871
ve výši 20.300 Kč na akci:
Festival schol (6.ročník)
46. Nadační fond Dr. Kachníka Nivnice, Nivnice, nám. Míru 138, PSČ 687 51, IČO
61704008
ve výši 20.300 Kč na akci:
Řemeslo žije!
47. Rottal klub Holešov, z. s., Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 22719946
ve výši 23.000 Kč na akci:
Folklór a kultura bez hranic
48. Solisko, z. s., č. p. 128, 763 19 Držková, IČO 26571579
ve výši 30.900 Kč na akci:
Mezinárodní výtvarné sympózium Držková - Rusava 2020
49. Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČO 25513885
ve výši 53.100 Kč na akci:
Forbína 2020 - přehlídka místních a regionálních divadel
50. Sdružení přátel lidové kultury Míkovice z. s., Tyršovo náměstí 440,
686 01 Uherské Hradiště,
IČO 1797204, ve výši 50.500 Kč na akci:
Tanečně hudební projekt: Iluze
51. Folklorní spolek Vsacan, Svárov 1055, 755 01 Vsetín, IČO 66184207
ve výši 19.900 Kč na akci:
Soutěž dětských zpěváčků Valašského regionu
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52. Zdounečanka, z. s., Nádražní 350, 768 02 Zdounky, IČO 4610130
ve výši 53.100 Kč na akci:
Festival Miroslava Nauče
53. DUŠE ZPÍVEJ, z. s., centrum pro podporu kulturních aktivit,
A. Randýskové 1733, 760 01 Zlín,
IČO 1966405, ve výši 26.500Kč na akci:
GOSPEL Zlín
54. Divadelní spolek Kroměříž z. s., Prusinovského 114/2, 76701 Kroměříž,
IČO 27035018
ve výši 61.900 Kč na akci:
Divadelní festival Ludmily Cápkové
55. Spolek Přílepy - náš domov, č. p. 184, 769 01 Přílepy, IČO 6357768
ve výši 13.200 Kč na akci:
Řezbáři v Přílepích - 3. ročník
56. Vršák s. r. o., č. p. 911, 756 06 Velké Karlovice, IČO 27820882
ve výši 44.200 Kč na akci:
Karlovské hudební léto 2020
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0222-20P04 a č. 0222-20-P07;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na podporu
kulturních aktivit, 1. kolo, z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v
průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle
přílohy č. 0222-20-P05:
1. zuš Folklorika, s. r. o., Tř. Maršála Malinovského 884, Sady,
686 01 Uherské Hradiště,
IČO 27727742 ve výši 61.900 Kč na akci:
zuš Folklorika Fest 2020
2. Orel, Kurská 792/3, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO 00544833
ve výši 58.800 Kč na akci:
Celonárodní Orelské setkání na Svatém Hostýně
3. NEDOMYSLENO, s. r. o., Na Habrové 1014/25, Hlubočepy,
152 00 Praha 5, IČO 26423341
ve výši 61.900 Kč na akci:
Vizovické Trnkobraní 2020
4. Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace,
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž,
IČO 70962642, ve výši 44.200 Kč na akci:
FESTIVAL HUDBA V ZAHRADÁCH A ZÁMKU KROMĚŘÍŽ LÉTO 2020
5. Mikroregion Holešovsko, Masarykova 628, 76 901 Holešov,
IČO 70265704
ve výši 53.100 Kč na akci:
Dožínky Mikroregionu Holešovsko
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6. Valašské kumštování, z. s., Koželužská 690, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 22737421
ve výši 53.100 Kč na akci:
Valašské kumštování
7. SPOLEK AMFOLKFEST, č. p. 291, 756 12 Horní Lideč, IČO 26644584
ve výši 17.700 Kč na akci:
Amfolkfest "Malý festival na konci světa" 25 ročník
8. Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo náměstí 942,
766 01 Valašské Klobouky,
IČO 49156721, ve výši 61.900 Kč na akci:
Klobucké kulturní léto 2020
9. Mgr. Jiří Hadaš, nám. Míru 430, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 68714319
ve výši 57.500 Kč na akci:
MAGIC FESTIVAL 2020 - VIII. mezinárodní festival moderní magie
Uherské Hradiště
10. Folklorní soubor Horněmčí, z. s., č. p. 108, 687 64 Horní Němčí,
IČO 01307258
ve výši 14.200 Kč na akci:
Učíme se lidové tance 2020
11. Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s., Bulharská 2172/122,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 65761707
ve výši 61.900 Kč na akci:
Přehlídka folklorních a uměleckých souborů Ondrášova valaška 2020
12. POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO 26548526
ve výši 61.900 Kč na akci:
Zážitkové workshopy pro žáky středních škol Zlínského kraje
13. Zlínský zámek o. p. s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511
ve výši 61.900 Kč na akci:
Otakar Hudeček
14. Pěvecký sbor DVOŘÁK Uherský Brod, z. s., Mariánské nám. 2187,
688 01 Uherský Brod, IČO 48491390,
ve výši 41.200 Kč na akci:
Jarní koncert
15. Dokopy, zapsaný spolek, č. p. 115, 763 24 Vlachovice, IČO 22870652
ve výši 44.200 Kč na akci:
Svatojánské slavnosti 2020
16. Divadelní Luhačovice, z. s., Masarykova 185, 763 26 Luhačovice,
IČO 27023036
ve výši 61.900 Kč na akci:
22. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice
2020
17. Jízda králů Kunovice, z. s., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 22753630
ve výši 61.900 Kč na akci:
Celovečerní program "Na krála, matičko, na krála"
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18. Slovanská unie z. s., Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO 48133396
ve výši 61.900 Kč na akci:
Kulturní dědictví UNESCO Ruska a Bosny a Hercegoviny
19. Topakce s. r. o., Klukova 830, 686 03 Staré Město, IČO 05968801
ve výši 17.700 Kč na akci:
Cestobraní
20. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČO 70883521
ve výši 61.900 Kč na akci:
Zlin Design Week
21. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž,
IČO 00226611
ve výši 35.400 Kč na akci:
AG Fest
22. spolek Zlínský Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov, IČO 7099541
ve výši 30.900 Kč na akci:
Zvěřinová slavnost v Lukově - 3. ročník
23. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace,
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 00486639, ve výši 16.300 Kč na akci:
Zahájení zámecké sezony 2020
24. AGENTURA VELRYBA s. r. o., Obeciny I 3583, 76001 Zlín,
IČO 26910071
ve výši 61.900 Kč na akci:
rodinný festival 10. Holešovská Regata - podpora bezplatného dětského
programu festivalu
25. SINTON PRAHA, spol. s r.o., Pštrossova 207/1, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO 16193130
ve výši 48.600 Kč na akci:
Krásy české hudby
26. NIVNIČKA, z. s., Komenského 101, 687 51 Nivnice, IČO 26645530
ve výši 36.800 Kč na akci:
4. Letní umělecké slavíčkové setkání 2020
27. Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 70238642, ve výši 57.500 Kč na akci:
Festival letního kina na Rožnovsku
28. Jackie Pro s. r. o., Borová 6434, 760 01 Zlín, IČO 7585136
ve výši 61.900 Kč na akci:
Lážo Plážo Fest 2020
29. Vinyla, z. s., Kabátníkova 218/6, Ponava, 602 00 Brno, IČO 22905189
ve výši 61.900 Kč na akci:
Průběžný festival Vinyla "Acoustic stage" – Uherské Hradiště;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 1. kolo v členění:
1. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 287113, ve výši 61.900 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti 2020
2. město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČO 284611
ve výši 61.900 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2020
3. město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459
ve výši 30.900Kč na akci:
Jiří Wolker 120
4. NADĚJE, K Brance 11/19E, 155 00 Praha, IČO 00570931
ve výši 60.100Kč na akci:
Týden s nadějí
5. obec Kašava, Kašava 217, 763 19 Kašava, IČO 00284050
ve výši 61.900 Kč na akci:
Kašavské slavnosti
6. město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172
ve výši 61.900 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2020 (20.ročník)
7. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město,
IČO 00567884
ve výši 30.900Kč na akci:
Zahrada Moravy 2020 - postupová soutěž "O nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku“
8. město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO 00283819
ve výši 26.500Kč na akci:
BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
9. město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČO 00284653
ve výši 61.900 Kč na akci:
Vizovické zámecké kulturní léto 2020
10. obec SEHRADICE, Sehradice 64, 763 23 Sehradice, IČO 00568724
ve výši 31.800Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
11. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín, IČO 00851817
ve výši 35.400Kč na akci:
Literární jaro ve Vsetíně 2020
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0222-20P04 a č. 0222-20-P07;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, 1. kolo z důvodu dosažení nižšího počtu bodů,
získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na
Program, dle přílohy č. 222-20-P06:
1. město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 291480
ve výši 44.200 Kč na akci:
XVII. Zámecké kulturní léto
2. obec Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Nová Dědina, IČO 287555
ve výši 34.600 Kč na akci:
Umění z Nové Dědiny
3. obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, 763 25 Vysoké Pole, IČO 284700
ve výši 20.400 Kč na akci:
Velikonoční jarmark na Envi
4. obec Slavkov, - 114, 68764 Slavkov, IČO 291315
ve výši 26.500 Kč na akci:
7. Folklorní den ve Slavkově
5. Město Zubří, U Domoviny 234, 75654 Zubří, IČO 304492
ve výši 47.700 Kč na akci:
Hudební špíz
6. obec Prlov, Prlov 141, 75611 Prlov, IČO 304212
ve výši 49.500 Kč na akci:
Prlovský drvař.
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Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - personální změny v orgánech
společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R06/20

jmenuje
1. Mgr. Miroslava Kašného, nar. ***1960, trvale bytem ***760 01 Zlín, do funkce
člena správní rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČO
27673286, s účinností od 12.04.2020,
2. Mgr. Ing. Zdeňka Vašátka, nar. ***1964, trvale bytem ***760 01 Zlín, do funkce
člena dozorčí rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČO
27673286, s účinností od 12.04.2020.
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Školství - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R06/20

stanovuje
s účinností od 01.04.2020 plat řediteli Střední průmyslové školy Otrokovice, p.o.,
IČO 00128198, dle přílohy č. 0216-20-P01.
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Instalace fotovoltaické elektrárny na objekt 21. a 11. budovy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R06/20

souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce "Instalace fotovoltaické elektrárny na
objektech 21. a 11. budovy" před schválením investičního záměru, zpracováním
prověřovací studie této akce.
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Směrnice SM/01/03/20 - Tvorba a schvalování vnitřních norem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R06/20

schvaluje
směrnici SM/01/03/20 - Tvorba a schvalování vnitřních norem s účinností od
01.04.2020, dle přílohy č. 0232-20-P01.

44

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R06/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Kongresem Evropské bonsajové asociace - EBA 2020 pořádaným společností
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o, se sídlem K Výstavišti 4069/8, 767 01 Kroměříž,
IČO 25376977;
2) 9. ročníkem Evropských her handicapované mládeže Emil Open pořádaným
spolkem Emilova sportovní, z.s., se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00
Brno, IČO 06707785;
3) výstavou umělecké tvorby moravského umělce Jano Köhlera pořádanou v sídle
Senátu ČR akad. sochařem Vojtěchem Paříkem, ***, IČO 48133264;
4) konáním Jízdy králů Kunovice 2020 pořádanou Městem Kunovice, se sídlem nám.
Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČO 00567892;
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5) 11. ročníkem projektu Noc kostelů pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 0044515;
6) krajským finále McDonald´s Cupu pořádaným Asociací školních sportovních klubů
České republiky, z.s., se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha, IČO
45773688, a Fotbalovou asociací České republiky, se sídlem Atletická 2474/8,
Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 00406741;
7) 5. ročníkem České ceny za architekturu pořádanou ČESKOU KOMOROU
ARCHITEKTU, se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha – Malá Strana, IČO
45769371;
8) 8. ročníkem Vrchařské koruny Valašska pořádaným spolkem Vrchařská koruna
Valašska z.s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01 Vsetín, IČO 03543340;
9) soutěží mažoretkových skupin ČR - Semifinále národního šampionátu
mažoretkových skupin ČR pořádanou Klubem společenských tanců Aleše a Dany
Mědílkových Zlín, z.s., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 68688393;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad:
1) Jízdou králů Vlčnov 2020 pořádanou příspěvkovou organizací Klub sportu a
kultury Vlčnov, se sídlem č.p. 186, 687 61 Vlčnov, IČO 60371587;
2) výstavou "Božena Němcová - Babička Zlín 2020" pořádaná společností Artrium,
s.r.o., se sídlem Sokolská 3924, 760 01 Zlín, IČO 06052673;
c) záštitu Margit Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad XII. ročníkem
ekoolympiády pro žáky základních škol Zlínského kraje pořádaným příspěvkovou
organizací Základní škola Zlín, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa, IČO
71008161;
d) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad 15. ročníkem
Mezinárodní soutěže dovednosti mladých grafiků pořádaným Střední průmyslovou
školou polytechnickou - Centrem odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV
2528, 76001 Zlín, IČO 14450500;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku ÚAMK – AMK Neslyšících Valašské
Meziříčí, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 62330110,
na pořádání tří dopravních akcí v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle
přílohy č. 0209-20-P05;
2) ve výši 30.000 Kč spolku Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra
Maděry Zlín, z. s., se sídlem Nad Ovčírnou IV 344, 760 01 Zlín, IČO 27025519, na
činnost spolku v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 020920-P07;
3) ve výši 30.000 Kč spolku Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČO 26581981, na činnost spolku
a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0209-20-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.
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Ediční rada Zlínského kraje - jmenování členů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R06/20

jmenuje
složení Ediční rady Zlínského kraje: předseda - Ing. František Filouš; členové - Mgr.
Adéla Kousalová, Mgr. Renata Navarová, Ing. Alena Zmeková, Mgr. Milan Filip.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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