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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 06.04.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R09/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0324-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1) usnesení č. 0708/R23/19 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Sociální služby
Vsetín, p. o. - DZR Valašské Meziříčí", 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) usnesení č. 0780/R25/19 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, zpracovat investiční záměr
na akci "Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí“,
a to do 30 dnů od schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Fondu malých
projektů Interreg V-A SR-ČR.“ - na termín plnění 27.04.2020;
3) usnesení č. 0008/R01/20 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucím Odborů investic a Odboru ekonomického prověřit nejvhodnější
majetkoprávní řešení v souladu s dotačním titulem;“ - na termín plnění 22.06.2020;
4) usnesení č. 0008/R01/20 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucím Odboru zdravotnictví a Odboru právního prověřit možnost zařadit projekt
ZEVO mezi služby obecného hospodářského zájmu.“ - na termín plnění 22.06.2020.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R09/20

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2020 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0339-20-P05;
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b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0339-20-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0339-20-P07;
2) s realizací technického zhodnocení majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., a s jeho odpisováním po dobu nájmu ve smyslu § 28
odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to
v rozsahu položky č. 8 v celkové výši 14.000.000 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 033920-P11;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1630/170/03/20 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Oprava rozvodů teplé vody v budově PGO“, dle přílohy č. 0339-20-P09;
2) investiční záměr č. 1626/170/03/20 na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. –
Vybudování VZT pro provoz desinfekce na gastroenterologie“, dle přílohy č. 033920-P10;
3) investiční záměr č. 1627/170/03/20 na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. –
Úprava porodního oddělení“, dle přílohy č. 0339-20-P11;
4) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci " Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Zákrokový sál v budově PGO“ Uherskohradišťské nemocnice a.
s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 033920-P12 ;
5) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Kroměřížská
nemocnice a. s. – Vybudování VZT pro provoz desinfekce na gastroenterologie“
Kroměřížské nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž, IČO 27660532,
dle přílohy č. 0339-20-P13;
6) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s. - Vybudování měřících míst pro budovy A,B,F,G,L,N,T“, Vsetínské nemocnici
a. s.; Nemocniční 955, 755,01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 0339-20-P14;
7) rozpočtové opatření č. RZK/0073/2020, dle přílohy č. 0339-20-P15;
bere na vědomí
1) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1508/170/02/19 „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - parkoviště
u PGO " dle přílohy č. 0339-20-P16,
2) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1564/170/06/19 „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Stavební
úpravy v budově Staré interny" dle přílohy č. 0339-20-P17,
3) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1567/170/06/19 „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Spojovací
chodník k izolačnímu pavilonu" dle přílohy č. 0339-20-P18,
4) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1567/170/06/19 „Uherskohradišťská nemocnice a. s. Rekonstrukce čerpací stanice za budovou izolačního pavilonu" dle přílohy č. 033920-P19,
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5) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1567/170/06/19 „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Výměna
plynových hořáků u kotlů K2 a K3" dle přílohy č. 0339-20-P20,
6) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1510/170/02/19 „Kroměřížské nemocnice a. s. - výměna
lůžkových ramp v pokojích pacientů" dle přílohy č. 0339-20-P21,
7) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1561/170/06/19„Kroměřížské nemocnice a. s. - instalace
venkovních žaluzii na jižní straně východního křídla budovy A" dle přílohy č. 033920-P22,
8) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1509/170/02/19 „Kroměřížské nemocnice a. s. - výměna
elektroinstalace v budově A" dle přílohy č. 0339-20-P23,
9) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1511/170/02/19 „Kroměřížské nemocnice a. s. - výměna
dorozumívacího zařízení v budově A) odd. chirurgie I. urologie" dle přílohy č. 033920-P24,
10) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1506/170/20/19 „Vsetínská nemocnice a. s. - Vybudování
odstavné plochy v budově H" dle přílohy č. 0339-20-P25,
11) závěrečnou zprávu investičního záměru na technické zhodnocení majetku
Zlínského kraje č. 1507/170/02/19 „Vsetínská nemocnice a. s. - oprava povrchu
nádvoří v areálu odd. dopravy" dle přílohy č. 0339-20-P26.

3

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
kuchyně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R09/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně" a Protokoly z jednání
hodnoticí komise, dle příloh č. 0336-20-P01 a č. 0336-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín,
IČO 46900918;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem
Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČO 46900918, dle příloh č. 0336-20-P03 až č. 0336-20P05.
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Veřejné zakázky Zlínského kraje, pověření dle směrnice SM/24

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R09/20

bere na vědomí
zprávu o stavu zadávání veřejných zakázek Zlínského kraje za rok 2019, dle příloh
č. 0338-20-P01 a 0338-20-P02;
svěřuje
vedoucímu Odboru investic krajského úřadu, v mezích jeho věcné působnosti
(rozpočtu ORJ 140), rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění uzavírat jménem
Zlínského kraje smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu podle směrnice SM/24
v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH, dle pravidel stanovených v článku 6 směrnice
SM/24;
ukládá
vedoucímu Odboru investic krajského úřadu předložit Radě Zlínského kraje do 30
dnů od konce kalendářního roku přehled smluv a objednávek (právní jednání) v
rozmezí finančního limitu od 200 tis. Kč bez DPH včetně do 500 tis. Kč bez DPH pro
jednotlivý případ, které v daném kalendářním roce uzavřel pro plnění veřejných
zakázek.

5

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R09/20

souhlasí
1) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Statutárním městem Zlín, IČO
00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, a vypůjčitelem Střední školou
gastronomie a obchodu Zlín, IČO 00545121, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín,
dle příloh č. 0333-20-P01 a č. 0332-20-P02;
2) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru mezi pronajímatelem
Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, se sídlem
Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí, a nájemcem Římskokatolickou farností
Valašské Meziříčí, IČO 48739677, se sídlem Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské
Meziříčí, dle přílohy č. 0332-20-P04.
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SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R09/20

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemků p. č. 2239/1, orná půda o výměře 205 201
m2, p. č. 2760/45, ostatní plocha o výměře 9 088 m 2, oddělených geometrickým
plánem č. 2239-5040/2017, oba v k. ú. Holešov, obci Holešov a p. č. 147/42, orná
půda o výměře 9 719 m 2, odděleném geometrickým plánem č. 268-5040/2017, v k.
ú. Zahnašovice, obci Zahnašovice, dle příloh č. 0351-20-P02 a č. 0351-20-P03;
bere na vědomí
žádost Zlínského kraje vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu, jakožto Správci
programu resp. agentuře CzechInvest, jakožto Určené organizaci o souhlas s
dispozicí – uzavřením dodatku č.1 smlouvy o budoucí smlouvě kupní č.
O/0106/2018/INV na převod pozemků ve Strategické průmyslové zóně Holešov, dle
přílohy č. 0351-20-P05.

7

Projekty IROP - Závěrečné zprávy o ukončení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R09/20

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0331-20-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve
vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 0331-20-P02;
3. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Rozvoj krajského digitálního úložiště
PACS snímků", dle přílohy č. 0331-20-P03;
4. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Zefektivnění komunikace zdravotnické
záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje", dle přílohy č. 0331-20P04.

8

Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R09/20

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 15_002/0000007-06 o změně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 15_002/0000007-01, k projektu "Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje",
reg.
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 vydaného dne 17.03.2020 ve znění přílohy č.
0340-20-P01.
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Krizová situace SARS CoV-2 - zapojení dotace, úsporná opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R09/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0067/2020 dle přílohy č. 0330-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0069/2020 dle přílohy č. 0330-20-P03;
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování stravovacího zařízení a
poskytování souvisejících služeb mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností HP TRONIC, s. r. o., se sídlem
náměstí Práce 2523, Zlín, 760 01, IČO 60323418, dle příloh č. 0330-20-P05 a č.
0330-20-P06;
ukládá
A. vedoucím odborů Krajského úřadu Zlínského kraje:
1. realizovat pouze nezbytně nutné výdaje v rámci rozpočtu příslušného odboru,
2. navrhnout úsporná opatření z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 z důvodu
dopadu vyhlášeného nouzového stavu na plnění příjmů ze sdílených daní a
zdůvodnit potřebu výdajů, které doposud nebyly čerpány.
Návrh rozpočtového opatření a zdůvodnění potřeby výdajů předložit odboru
ekonomickému;
B. vedoucí Odboru ekonomického připravit rozpočtové opatření, které sníží výdaje
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020.
souhlasí
1. se snížením nájemného o 50 % po dobu 6 měsíců fyzickým či právnickým osobám
užívajícím prostory ve vlastnictví Zlínského kraje, které ke dni 13.03.2020
provozovaly v provozovnách umístěných v těchto prostorách živnost, na základě
jejich žádostí a to počínaje dnem zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
v provozovnách na základě usnesení vlády České republiky (publikovaného ve
Sbírce zákonů pod č. 82/2020) souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu v České
republice z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,
označovaného jako SARS CoV-2,
2. s prodloužením o 3 měsíce splatnosti nájemného, splatného v měsíci březnu,
dubnu a květnu 2020, fyzickým či právnickým osobám užívajícím prostory ve
vlastnictví Zlínského kraje, které ke dni 13.03.2020 provozovaly v provozovnách
umístěných v těchto prostorách živnost.
Snížení nájemného a prodlužení splatnosti se netýká pronájmů parkovacích míst a
míst, kde jsou umístěny bankomaty a ani plateb za energie a služby.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R09/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 167/11, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 1676/2, ostatní plocha, o výměře 191 m 2,
- p. č. 1676/3, ostatní plocha, o výměře 435 m 2,
- p. č. 1676/4, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 1676/5, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 1676/6, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
- p. č. 1676/7, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 1676/8, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1676/9, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 1676/10, ostatní plocha, o výměře 172 m 2,
- p. č. 1697/4, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 1697/5, ostatní plocha, o výměře 102 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 321 pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří;
2. pozemků
- p. č. 2915/20, ostatní plocha, o výměře 571 m 2,
- p. č. 2915/36, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
- p. č. 2915/74, ostatní plocha, o výměře 147 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec Loučka a k. ú. Loučka I;
3. pozemků
- p. č. 1486/7, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 1486/8, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1486/9, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1486/11, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1486/12, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1486/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1486/3 geometrickým plánem č. 11697121/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Křivé;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 506/5, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 506/1, geometrickým plánem č. 137-7/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova;

7/17

R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. pozemku
- p. č. 15529/82, ostatní plocha, o výměře 283 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí.
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Doprava - investiční záměry, dodatky k IZ, změna č. 2 fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R09/20

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1624/110/03/20 k provedení díla "Silnice III/05751: Sidonie,
o celkových nákladech 9.690.000 Kč, dle příloh č. 0327-20-P01a až č. 0327-20P01c;
A2) investiční záměr č. 1625/110/03/20, k provedení díla "Silnice III//05736: Vsetín,
Bobrky, sanace silničního tělesa", o celkových nákladech 5.086.000 Kč, dle příloh č.
0327-20-P02;
A3) investiční záměr č. 1526/110/03/19, k provedení díla "Silnice III/43227:
Cvrčovice, most ev. č. 43227-1", o celkových nákladech 12.893.000 Kč, dle přílohy
č. 0327-20-P03;
B. Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1476/110/10/18 – 02/03/20 k provedení
díla "Silnice II/487: Hovězí - Huslenky", o celkových nákladech 98.001.000 Kč, dle
přílohy č***0327-20-P04;
B2) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1610/110/01/20 – 01/03/20 k provedení
díla "POŘÍZENÍ SERVERŮ", o celkových nákladech 689.000 Kč, dle přílohy č. 032720-P05;
C. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle přílohy č. 032720-P06.

12

Veřejná zakázka "Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2020"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R09/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Údržba ZCHÚ ve
Zlínském kraji 2020", dle přílohy č. 0325-20-P01;
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R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 1, 8, 15, 18, 20 Bc. Tadeáše Spitzera, se sídlem Dlúhé
600, Vsetín, IČO 05823951;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Bc. Tadeášem Spitzerem, se sídlem Dlúhé
600, Vsetín, IČO 05823951, dle příloh č. 0325-20-P02, č. 0325-20-P09, č. 0325-20P16, č. 0325-20-P19 a č. 0325-20-P21;
3. výběr dodavatele pro část 3, 6, 7, 10, 14 Jana Cimaly, se sídlem Veletiny 74, 687
33, IČO 07402023;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Janem Cimalou, se sídlem Veletiny 74,
687 33, IČO 07402023, dle příloh č. 0325-20-P04, č. 0325-20-P07, č. 0325-20-P08,
č. 0325-20-P11, a č. 0325-20-P15;
5. výběr dodavatele pro část 11 Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se sídlem
Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČO 26990849;
6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se
sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČO 26990849, dle přílohy č. 0325-20-P12;
7. výběr dodavatele pro část 12 ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČO 46308237;
8. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČO 46308237, dle přílohy č. 0325-20-P13;
9. výběr dodavatele pro část 4, 5, 13, 17 ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem
Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 44117477;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 44117477, dle příloh č. 0325-20-P05, č. 0325-20P06, č. 0325-20-P14 a č. 0325-20-P18;
11. výběr dodavatele pro část 16 a 19 Michala Šuráně, se sídlem 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov - Štítná nad Vláří 564, IČO 67513913;
12. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Michalem Šuráněm, se sídlem 763 33
Štítná nad Vláří-Popov - Štítná nad Vláří 564, IČO 67513913, dle příloh č. 0325-20P17 a č. 0325-20-P20;
13. výběr dodavatele pro část 2 a 9 Josefa Sedláčka, se sídlem Tyršova 266, 768
02 Zdounky, IČO 12732044;
14. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Josefem Sedláčkem, se sídlem Tyršova
266, 768 02 Zdounky, IČO 12732044, dle příloh č. 0325-20-P03 a č. 0325-20-P10.
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R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R09/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0068/2020, dle přílohy č. 0325-20-P01;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2020, ve výši 599.963 Kč (z toho neinvestiční
prostředky ve výši 153.938 Kč) příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov,
IČO 70850941, dle přílohy č. 0326-20-P04.

14

Školství - Pohledávka u příspěvkové organizace Dětský domov Liptál

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R09/20

souhlasí
s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje: Dětský domov
Liptál, IČ 70238499, se sídlem 756 31 Liptál 91 v celkové výši 57.235 Kč evidované
vůči: Miroslavu ***7.10.***dle přílohy č. 0343-20-P02.

15

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R09/20

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČO 00566411, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, Ing. Jiří Durďák, Mgr. Aleš
Kubíček, Ing. Lenka Vojteková, Denisa Stiksová, PhDr. Vlastislav Kožela.
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Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R09/20

schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
v členění:
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R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. pro ŠK Zlín, z.s., IČO 49158023, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši
120.000 Kč na projekt Mistrovství České republiky školních družstev v šachu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0344-20-P07;
2. pro TJ SLAVIA Kroměříž z.s., IČO 18188362 se sídlem Kotojedská 2590/6, 767
01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt Účast šachového družstva v extralize v
roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0344-20-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
1. pro Academic School, Střední škola, s.r.o., IČO 26215829, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 1279, 760 01 Zlín, ve výši 500.000 Kč na projekt Podpora výuky učebního
oboru Výrobce obuvi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0344-20-P09;
2. pro Orel jednota Zlín, IČO 64467317, se sídlem Štefánikova 661, 760 01 Zlín, ve
výši 250.000 Kč na projekt Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0344-20-P10.
3. pro Rallye Zlín, spol. s r.o., IČO 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715/7, 760
01 Zlín, ve výši 2.000.000 Kč na projekt Barum Czech rally Zlín 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0344-20-P11;
4. pro SKB Velké Karlovice, z. s., IČO 05674859, se sídlem Velké Karlovice 881,
756 06 Velké Karlovice, ve výši 500.000 Kč na projekt Druhá vrstva asfaltového
povrchu biatlonového areálu ve Velkých Karlovicích a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0344-20-P12.

17

Projekt: „NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v
rodinných domech ve Zlínském kraji“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R09/20

bere na vědomí
postup Zlínského kraje při realizaci podprogramu SFŽP ČR Nová zelená úsporám Adaptační a mitigační opatření dle přílohy č. 0352-20-P01;
schvaluje
projektový rámec projektu „NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná
paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 0352-20-P02;

11/17

R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit projekt „NZÚ - AMO
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském
kraji“ do výzvy Státního fondu životního prostředí ČR Nová zelená úsporám Adaptační a mitigační opatření.
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Závěrečná zpráva investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R09/20

bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje: "Výměna
hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva kraje“, dle přílohy
č. 0350-20-P01.

19

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R09/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh termínů zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje na rok 2020, dle přílohy č. 0329-20-P01;
ukládá
Ing. Františku Filoušovi, vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana, připravit na
zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.04.2020 návrh programu zasedání
Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.05.2020.
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Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R09/20

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1536/100/19 – 02/03/20 na akci "DS Napajedla – rekonstrukce výtahu" dle přílohy č.
0332-20-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020, příspěvkové
organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO
70850976, dle přílohy č. 0332-20-P02;
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R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. rozpočtové opatření č. RZK/0072/2020 dle přílohy č. 0332-20-P03.
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Doprava - rozpočtové opatření (mezikrajské smlouvy veřejná linková
doprava)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R09/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0071/2020 dle přílohy č. 0353-20-P01.

22

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R09/20

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) investiční záměr č. 1619/150/03/20 akce "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce
kuchyně a rozvodů TZB", dle přílohy č. 0334-20-P02;
b) investiční záměr č. 1620/150/03/20 akce "SPŠS Vsetín - sanace suterénu dílen",
dle přílohy č. 0334-20-P03;
c) investiční záměr č. 1628/150/03/20 akce "OA T. Bati a VOŠE Zlín – oprava střechy
přístavby", dle přílohy č. 0334-20-P04;
d) investiční záměr č. 1629/150/03/20 akce "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské
Hradiště – rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č. 0334-20-P05;
e) investiční záměr č. 1622/150/03/20 akce "OA Kroměříž – oprava kotelny a
otopného systému školy", dle přílohy č. 0334-20-P06;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod strání
1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 0334-20-P07;
b) příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371731, dle přílohy č. 0334-20-P08;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČO 70238898, dle přílohy č. 033420-P09;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, se sídlem
Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371684, dle přílohy č. 033420-P10;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem
Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0334-20-P11;
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R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.192 tis. Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 11.216 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská
1612, 755 01 Vsetín, IČO 70238898, na akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce
kuchyně a rozvodů TZB“, dle přílohy č. 0334-20-P12;
5. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
2.957 tis. Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, na akci "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ
Uherské Hradiště – rekonstrukce elektroinstalace“, dle přílohy č. 0334-20-P13;
6. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020:
a) ve výši 3.160 tis. Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická
Vsetín, Pod strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407, na akci "SPŠS Vsetín sanace suterénu dílen“, dle přílohy č. 0334-20-P14;
b) ve výši 1.168 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 – oprava střechy přístavby“, dle přílohy
č. 0334-20-P15;
c) ve výši 3.883 tis. Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž,
Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO 63458730, na akci "OA Kroměříž – oprava
kotelny a otopného systému školy“, dle přílohy č. 0334-20-P16;
7. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 2.346.000 Kč, z celkové výše
8.706.000 Kč na celkovou částku 6.360.000 Kč, a snížení poskytnutí účelového
příspěvku na provoz o 154.000 Kč, z celkové výše 909.000 Kč na celkovou částku
755.000 Kč, z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizace
Základní škola Zlín, Mostní, ul. Mostní 2397, 761 67 Zlín, IČO 61716391, na realizaci
akce "ZŠ Zlín, Mostní – rekonstrukce hřiště", dle přílohy č. 0334-20-P17;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0070/2020, dle přílohy č. 0334-20-P18;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB" příspěvkovou
organizaci Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská
1612, 755 01 Vsetín, IČO 70238898;
b) "SPŠS Vsetín - sanace suterénu dílen" příspěvkovou organizaci Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407;
c) "OA T. Bati a VOŠE Zlín – oprava střechy přístavby" příspěvkovou organizaci
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, nám. T.
G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín, IČO 00566411;
d) "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – rekonstrukce
elektroinstalace" příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731;
e) "OA Kroměříž – oprava kotelny a otopného systému školy" příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO
63458730;
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R09/20
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
informace o aktuálním stavu přípravy akce "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské
Meziříčí – sportovní hala", dle přílohy č. 0334-20-P22.
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Veřejná zakázka "Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu a
administraci individuálních veřejných zakázek na stavební práce v rámci
plánu přípravy investičních akcí a oprav do roku 2022"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R09/20

bere na vědomí
protokol o společném jednání komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Výběr smluvního zástupce pro
komplexní přípravu a administraci individuálních veřejných zakázek na stavební
práce v rámci plánu přípravy investičních akcí a oprav do roku 2022", dle přílohy č.
0337-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele RPS - I s. r. o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO 29200407,
pro část 1 veřejné zakázky;
2. uzavření rámcové dohody s dodavatelem RPS - I s. r. o., Vavrečkova 7074, 760
01 Zlín, IČO 29200407, pro část 1 veřejné zakázky dle přílohy č. 0337-20-P02;
3. výběr dodavatele RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, IČO
25533843, pro část 2 veřejné zakázky;
4. uzavření rámcové dohody s dodavatelem RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, Židenice,
615 00 Brno, IČO 25533843, pro část 2 veřejné zakázky dle přílohy č. 0337-20-P03;
5. výběr dodavatele KM admin s. r. o., Bílany 26, 767 01 Kroměříž, IČO 05107521,
pro část 3 veřejné zakázky;
6. uzavření rámcové dohody s dodavatelem KM admin s. r. o., Bílany 26, 767 01
Kroměříž, IČO 05107521, pro část 3 veřejné zakázky dle přílohy č. 0337-20-P04;
7. výběr dodavatele MCI SERVIS s. r. o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČO
27718158, pro část 4 veřejné zakázky;
8. uzavření rámcové dohody s dodavatelem MCI SERVIS s. r. o., Pod Vodojemem
2607, 760 01 Zlín, IČO 27718158, pro část 4 veřejné zakázky dle přílohy č. 033720-P05;
9. výběr dodavatele IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČO
27744442, pro část 5 veřejné zakázky;
10. uzavření rámcové dohody s dodavatelem IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255,
688 01 Uherský Brod, IČO 27744442, pro část 5 veřejné zakázky dle přílohy č. 033720-P06.

15/17

R09/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Aktuální přehled ocenění a akcí Zlínského kraje v 1. pololetí roku 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R09/20

souhlasí
na základě dosavadního vývoje a přijatých opatření kolem nákazy COVID-19 se
zrušením pořádání ocenění a akcí Zlínského kraje v období od 7. dubna do 30.
června 2020, uvedených v příloze č. 0354-20-P01.
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Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - projekt spalovny, pověřovací
akt SOHZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R09/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 k pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu pro Uherskohradišťskou nemocnici a. s., IČO
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365 dle přílohy č. 0358-20P01.
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Dopad nouzového stavu na poskytování sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R09/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí popsaný postup dokončení Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021, dle přílohy č. 036020-P02;
schvaluje
zrušení povinnosti dle čl. IV bodu 8 vydaných Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu pro Dočasnou síť sociálních služeb Zlínského kraje
do 30.06.2020 pro poskytovatele zařazené v Dočasné síti sociálních služeb
Zlínského kraje, kteří nejsou financování z prostředků Zlínského kraje;
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R09/20
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 a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s neplněním povinností vyplývajících z
Podmínek pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění
dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji schválených Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 21.06.2019 č. usnesení 0615/Z20/19 a následných programů a
uzavřených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2020 uzavřených mezi Zlínským krajem a poskytovatelem sociální služby,
případně vydaných Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2020, a to předložení Rozpočtu za jednotlivé sociální
služby, ve formě a struktuře stanovené odborem sociálních věcí (tzn. část Náklady
a Výnosy, tj. ekonomické ukazatele – náklady a výnosy sociální služby dle zdrojů v
souladu s účetní legislativou; část Sady, tj. výkonové ukazatele sociální služby za
sledované období příslušného kalendářního roku) do 30.06.2020. Sankce, které by
dle uvedených dokumentů měly být uplatněny za neplnění uvedených povinností
uplatněny nebudou.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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