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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 20.04.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R11/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0361-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0780/R25/19 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá 3. 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 11.05.2020.

2

Výzva MV ČR k novému projednání bodů: Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ
BAŤOVA NEMOCNICE, Zdravotnictví - Studie "Modernizace a dostavba KNTB
ve Zlíně " a Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R11/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje potvrdit na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR ze
dne 09.03.2020 dle přílohy č. 0370-20-P21 svá usnesení č. 0757/Z24/19, č.
0758/Z24/19, č. 0759/Z24/19 ze dne 16. prosince 2019 v tomto znění:
1) usnesení č. 0757/Z24/19
Zastupitelstvo Zlínského kraje
bere na vědomí
odborné oponentní posudky a další materiály k záměru výstavby nové nemocnice v
Malenovicích, zpracované na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0480/Z16/18 ze dne 17.12.2018, dle příloh č. 1069-19Z-P03 až č. 1069-19Z-P09;
schvaluje
investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ dle
přílohy č. 1069-19Z-P02, kdy investorem stavební části akce bude Zlínský kraj, a
investorem lékařské technologie a vnitřního vybavení Krajská nemocnice T. Bati a.
s., akce bude mít maximální celkové náklady ve výši 7.946.179.326 Kč (vč. DPH) a
bude ukončena 06/2025;
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svěřuje
Radě Zlínského kraje rozhodování o uzavření dodatků k investičnímu záměru č.
1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu nepřesáhnou o více jak 3 % celkové
investiční náklady akce nebo neprodlouží dokončení akce o více než 12
kalendářních měsíců;
ukládá
Radě Zlínského kraje
a) realizovat investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ a předkládat Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení právní
jednání související s realizací investičního záměru, která podle zákona o krajích
spadají do vyhrazené pravomoci zastupitelstva;
b) předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dodatky investičního záměru
č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu přesáhnou o více jak 3 % celkové investiční
náklady akce nebo prodlouží termín dokončení akce o více než 12 kalendářních
měsíců;
odvolává
prohlášení ve znění: „Investorem I. etapy centrálního objektu – nové budovy pro
interní obory, bude Zlínský kraj za předpokladu, že Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO 27661989:
a) dokončí jako investor 0. etapu – přípravu území
b) zajistí financování pořízení lékařské technologie a vybavení v rámci 1. etapy
centrálního objektu – nové budovy pro interní obory“ vydané usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0755/Z22/16 ze dne 29.06.2016.
2) usnesení č. 0758/Z24/19
Zastupitelstvo Zlínského kraje
ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 09.09.2019 č. 0636/Z21/19.
3) usnesení č. 0759/Z24/19
Zastupitelstvo Zlínského kraje
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 2081/15, orná půda, o výměře 942 m 2, zapsaného v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 2544 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, od UNIMEX GROUP, a.
s., Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 41693540, za kupní
cenu ve výši 1.554.300 Kč, za podmínek dle přílohy č. 1071-19Z-P01;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 05.11.2018 č. 0445/Z15/18 nabytí pozemku dle přílohy č. 0971-18Z-P02, a to p. č. 2081/15 v k. ú. Malenovice u
Zlína;
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ukládá
vedoucímu odboru investic rozpracovat a ev. upravit investiční záměr, tak, aby
vznikla možnost postupného plnohodnotného uvádění do provozu jednotlivých
funkčních celku, což umožní průběh realizace celého investičního záměru
operativně přizpůsobit finančním možnostem Zlínského kraje a předložit Dodatek č.
1 investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“
ke schválení.“

3

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R11/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1631/150/03/20 akce
"SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050", dle
přílohy č. 0368-20-P01;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.855.630 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická –
Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500,
na akci "SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy
4050“, dle přílohy č. 0368-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0078/2020, dle přílohy č. 0368-20-P03;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "SŠHS Kroměříž - zateplení budovy F", dle přílohy č. 0368-20-P04;
b) "VOŠP a SPŠM Kroměříž - stavební úpravy budovy odborného výcviku", dle
přílohy č. 0368-20-P05.

4

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R11/20

schvaluje
1. investiční záměr akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1633/150/03/20 na akci "OA T. Bati a VOŠE Zlín - oprava sociálního zařízení
pro tělocvičnu", dle přílohy č. 0369-20-P01;
b) č. 1616/150/02/20 na akci "ZŠ Otrokovice – dětské hřiště", dle přílohy č. 0368-20P02;
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2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 350.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a
Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01
Zlín, IČO 00566411, na realizaci akce "OA T. Bati a VOŠE Zlín - oprava sociálního
zařízení pro tělocvičnu", dle přílohy č. 0368-20-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
655.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otrokovice, Komenského,
se sídlem ul. Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, na realizaci
akce "ZŠ Otrokovice – dětské hřiště", dle přílohy č. 0368-20-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0080/2020, dle přílohy č. 0368-20-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "OA T. Bati a VOŠE Zlín - oprava sociálního zařízení pro tělocvičnu" příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín, IČO 00566411;
b) "ZŠ Otrokovice – dětské hřiště" příspěvkovou organizaci Základní škola
Otrokovice, Komenského, se sídlem ul. Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO
61716413.
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R11/20

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem DRUŽSTVEM ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ, IČO 46971483, se sídlem
Zádveřice 425, 763 12 Zádveřice - Raková, a nájemcem Střední školou gastronomie
a obchodu Zlín, IČO 00545121, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, dle příloh
č. 0367-20-P01 a č. 0367-20-P02.

6

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R11/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a společností Baby Group s.r.o., se sídlem Masarykova 968, 769 01 Holešov,
IČO 27706567, dle příloh č. 0390-20-P01 až č. 0390-20-P05, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
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schvaluje
poskytnutí rezervovaného příkonu ve výši 3x 50A společnosti Baby Group s.r.o., se
sídlem Masarykova 968, 769 01 Holešov, IČO 27706567 z titulu smlouvy o připojení
k distribuční soustavě č. 700008372000010 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a.s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO 28085400, dle přílohy č. 0390-20-P10.
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SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R11/20

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemků p. č. 2760/139, ostatní plocha o výměře 14
278 m2 a p. č. 2241/30, orná půda o výměře 740 m 2 v k. ú. a obci Holešov,
oddělovaných dle geometrického plánu č. 2460-98/2020, dle přílohy č. 0391-20-P01.

8

RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory - úprava programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R11/20

ruší
část usnesení č. 0219/R08/20 v části schvaluje bod 1), kterým Rada Zlínského kraje
dne 30.03.2020 schválila Program RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické
obory, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č.
0260-20-P02 a č. 0260-20-P03, a to za podmínky schválení Rámce programu RP1620 Stipendijní program pro zdravotnické obory Zastupitelstvem Zlínského kraje;
schvaluje
Program RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0394-20-P01 a č. 039420-P02, a to za podmínky schválení Rámce programu RP16-20 Stipendijní program
pro zdravotnické obory Zastupitelstvem Zlínského kraje.
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Dotace v oblasti regionálního rozvoje - Region Bílé Karpaty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R11/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 500.000 Kč Regionu Bílé Karpaty, IČO 70849153, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0388-20-P02.
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Řídící výbor Regionální inovační strategie ZK - aktualizace členů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R11/20

odvolává
PhDr. Ing. Pavla Slováčka, MBA, ***1979***698 01 Veselí nad Moravou, z funkce
člena Řídicího výboru Regionální inovační strategie Zlínského kraje s účinností od
20.04.2020;
jmenuje
1. Ing. Lenku Kalužovou, ***1979***Chvalčov 768 72, členem Řídícího výboru
Regionální inovační strategie Zlínského kraje s účinností od 21.04.2020;
2. Ing. Petra Tomáška, ***1988***Polanka nad Odrou 725 25, členem Řídícího
výboru Regionální inovační strategie Zlínského kraje s účinností od 21.04.2020.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R11/20

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČO 62182137, na rok 2020, ve výši 1.703.433,20 Kč na
celkovou částku 231.703.433,20 Kč, dle přílohy č. 0371-20-P01, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 4. čtvrtletí 2019 na
záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.
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Změna č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2019-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R11/20

schvaluje
změnu č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2019-2025, dle přílohy č. 0384-20-P01.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R11/20

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. 5038/1, ostatní plocha, v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 685-1180/2019,
- 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 1.600 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. 3028/1, ostatní plocha, v k. ú. Nivnice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2073-1090/2019,
- 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 1.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2353/2, ostatní plocha, v k. ú. Suchá Loz, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 889-931/2019,
- 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;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 668/2, ostatní plocha, v
k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 2578-1026/2020,
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- 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 2.690 + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 2846/1, ostatní plocha, v k. ú. Vidče, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1526-1150/2018,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 46/3, ostatní plocha, v k. ú. Lhotka nad
Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 422118/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se
sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku
p. č. 1486/3, ostatní plocha, v k. ú. Křivé, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1166-7124/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami zemního kabelového vedení veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 1187/1, ostatní
plocha, v k. ú. Zašová, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
p. č. 1581/1, p. č. 1581/36, p. č. 1581/37, p. č. 1581/39, 1581/42, ostatní plocha, v
k. ú. Střítež nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 667-236/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami nadzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a
to:
- vozidla MB Sprinter, reg. značka 2Z7 0041, inv. č. 950249, rok pořízení 2004, počet
najetých km 296.088, pořizovací cena 370.300,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- vozidla Renault Master 2.5 DCi, reg. značka 1Z7 6614, inv. č. 950317, rok pořízení
2004, počet najetých km 329.097, pořizovací cena 1.160.762,00 Kč, zůstatková
cena 0 Kč;
- vozidla Volkswagen Transporter T5 System Strobel, reg. značka 3Z9 4380, inv. č.
950441, rok pořízení 2010, počet najetých km 249.911, pořizovací cena
2.788.232,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- vozidla Volkswagen Transporter T5 System Strobel, reg. značka 4Z2 4869, inv. č.
950471, rok pořízení 2011, počet najetých km 296.088, pořizovací cena
2.801.960,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- vozidla Škoda Yeti, reg. značka 4Z4 2570, inv. č. 950472, rok pořízení 2011, počet
najetých km 85.206, pořizovací cena 607.509,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- vozidla Škoda Yeti, reg. značka 4Z7 3306, inv. č. 950479, rok pořízení 2011, počet
najetých km 152.550, pořizovací cena 786.869,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, IČO 00092126, formou fyzické likvidace, a to:
- digitálního fotoaparátu OLYMPUS E10, inv. č. 000135, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 150.307,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R11/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 566/15, ostatní plocha, o výměře 197 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 566/1 geometrickým plánem č. 682-22/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě;
2. pozemku
- p. č. 4508/65, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4508/46 geometrickým plánem č. 38181/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště;
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. pozemku
- p. č. 4508/66, ostatní plocha, o výměře 285 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4508/3 geometrickým plánem č. 38192/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1248/4, ostatní plocha, o výměře 978 m 2,
- p. č. 6461/1, ostatní plocha, o výměře 430 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod.
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Sociální služby - odpisové plány, fondy investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R11/20

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a.) příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, se sídlem Burešov 4884,
760 01 Zlín, IČO 70851042, dle přílohy č. 0362-20-P01;
b.) příspěvkové organizace Centrum Áčko, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 0851710, dle přílohy č. 0362-20-P02;
c.) příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, se sídlem Návojná 100,
763 02 Nedašov, IČO 70850852, dle přílohy č. 0362-20-P03;
2. odpisové plány na rok 2020:
a.) příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, se sídlem Burešov 4884,
760 01 Zlín, IČO 70851042, dle přílohy č. 0362-20-P04;
b.) příspěvkové organizace Centrum Áčko, se sídlem Husova 15, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 0851710, dle přílohy č. 0362-20-P05;
c.) příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, se sídlem Návojná 100,
763 02 Nedašov, IČO 70850852, dle přílohy č. 0362-20-P06.
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Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R11/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0075/2020, dle přílohy č. 0363-20-P01;
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R11/20
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
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2020, ve výši 2.558.135,30 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0363-20-P04.
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Sociální služby - zřízení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R11/20

schvaluje
1. zřízení sociální služby - odlehčovací služby poskytované pobytovou formou, v
části objektu ve Velehradě, Salašská 61, začleněné do Domova pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská, organizační jednotky Sociálních
služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, s maximální
kapacitou 24 lůžek, a to s účinností nejdříve od 01.05.2020;
2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, na rok 2020, o částku 4.000.000 Kč, dle přílohy č. 036420-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1637/100/04/20 akce
"SSL Uherské Hradiště – zprovoznění objektu Velehrad – Salašská I.etapa", dle
přílohy č. 0364-20-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0081/2020, dle přílohy č. 0364-20-P06;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO
00092096, movité věci, dle přílohy č. 0364-20-P05, s účinností ode dne jejich nabytí
do vlastnictví Zlínského kraje.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R11/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0076/2020, dle přílohy č 0392-20-P01.
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - odpisové plány, fondy investic, převod prostředků z rezervního
fondu, investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R11/20

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, k posílení
fondu investic ve výši 90 tis. Kč dle přílohy č. 0372-20-P63;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020, dle příloh č. 0372-20-P02 až č. 0372-20-P62;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Valašské Klobouky,
IČO 46311149, dle přílohy č. 0372-20- P64;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČO 61716723, dle
přílohy č. 0372-20-P65;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle
přílohy č. 0372-20-P66;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0372-20- P67;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00 559105,
dle přílohy č. 0372-20-P68;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČO
61716707, dle přílohy č. 0372-20- P69;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č. 0372-20- P70;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843393, dle přílohy č. 0372-20- P71;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 0372-20-P72;
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0372-20-P73;
k) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO
00128198, dle přílohy č. 0372-20-P74;
l) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0372-20-P75;
m) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0372-20-P76;
n) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČO 47934832, dle přílohy č. 0372-20-P77;
o) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0372-20-P78;
p) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0372-20-P79;
q) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0372-20-P80;
r) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0372-20-P81;
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

s) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského, IČO
61716413, dle přílohy č. 0372-20-P82;
t) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mostní, IČO 61716391,
dle přílohy č. 0372-20-P83;
u) změnu č. 2 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČO 47935936, dle přílohy č. 0372-20P84;
3. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2020, dle příloh č. 0372-20-P85 a č. 0372-20-86;
4. poskytnutí investičního příspěvku v roce 2020 ve výši 200.000 Kč příspěvkové
organizaci Základní škola Čtverka, Uherský Brod, se sídlem na Výsluní 2047, 68801
Uherský Brod, IČO 60371714, na nákup osobního automobilu, dle přílohy č. 037220-P87;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0077/2020, dle přílohy č. 0372-20-P88;
ukládá
odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové školy Zlín, IČO 00559504, v celkové výši 1.699.000
Kč v termínu do 04.12.2020, viz příloha č. 0372-20-P28.
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Školství, kultura - projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R11/20

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1542/150/04/19 - 01/03/20 na akci "SOU Valašské Klobouky – Nové inovácie v
agrosektore – E-book", dle přílohy č. 0373-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0074/2020, dle přílohy č. 0373-20-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2020 z rozpočtu Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky, se sídlem sídlem Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 00054771, na přípravu a realizaci akce "SOU Valašské Klobouky – Nové
inovácie v agrosektore – E-book" ve výši 1.005.000 Kč, dle přílohy č. 0373-20-P03;
bere na vědomí
Závěrečné zprávy o ukončení projektů:
1. Zlínského kraje: "Hrad Malenovice - studijní cesta do Norska", dle přílohy č. 037320-P04;
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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. Příspěvkových organizací:
a) "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami" dle
přílohy č. 0373-20-P05;
b) "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních
pomůcek III" dle přílohy č. 0373-20-P06;
c) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy IV" - dle přílohy
č. 0373-20-P07;
d) "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Modernizace vybavení COP
učebními pomůckami IV" dle přílohy č. 0373-20-P08;
e) "SZŠ a VOŠZ Zlín – Modernizace výukových prostor k propojení výuky
přírodovědných a zdravotnických oborů" dle přílohy č. 0373-20-P09.
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Projekt Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R11/20

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/092/0014595 vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "„Strategické řízení a přívětivý úřad
Zlínského kraje", registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595, ve znění
přílohy č. 0386-20-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru projektového řízení zajistit realizaci projektu „Strategické řízení
a přívětivý úřad Zlínského kraje“ v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/092/0014595 v termínu do 30.04.2022;
vyjadřuje souhlas
s tím, aby vedoucí Odboru projektového řízení prostřednictvím ISKP 14+ akceptoval
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/092/0014595.

22

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020 a KUL0120 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 1. kolo - změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R11/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
a) ze dne 30.03.2020 č. 0264/R08/20 - část "bere na vědomí a doporučuje", bod č.
2 a č. 8, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského
kraje, sekce KULTURA:
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. ve výši 2.050.000 Kč, organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00094846 se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště,
na kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P07;
8. ve výši 120.000 Kč městu Kunovice, IČO 00567892, se sídlem nám. Svobody
361, 686 04 Kunovice, na realizaci akce Jízda králů Kunovice 2020 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0281-20-P13;
b) ze dne 09.03.2020 č. 0195/R06/20 - část "bere na vědomí a doporučuje", písm.
a) bod 10, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje 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:
10. obci SEHRADICE, Sehradice 64, 763 23 Sehradice, IČO 00568724
ve výši 31.800Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s touto obcí dle příloh č. 0222-20-P04 a č. 022220-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 2.050.000 Kč, organizaci Slovácké
divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00094846, se sídlem
Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště, na kulturní činnost Slováckého divadla
Uherské Hradiště v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č.0374-20-P01.

23

Kultura - účelové neinvestiční dotace z MK ČR; zrušení usnesení RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R11/20

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkovou organizaci:
1. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, ve výši 280.000 Kč,
dle přílohy č. 0377-20-P01;
2. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, ve výši 78.000 Kč,
dle příloh č. 0377-20-P02 a č. 0377-20-P03;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2020, dle přílohy č. 0377-20-P04;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem na rok 2020, dle přílohy č. 0377-20-P05;
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. změnu závazných ukazatelů objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady,
dle přílohy č. 0377-20-P06;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.03.2020, č. 0271/R08/20, kterým Rada
Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/3119/2018/KUL s Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00089982, dle přílohy č. 0321-20-P01.
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Kultura - Výzva na předkládání nominací na ocenění Knihovna Zlínského
kraje a Knihovník Zlínského kraje roku 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R11/20

schvaluje
výzvu k předkládání nominací na ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník
Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0380-20-P01.
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Kultura - Udělení plné moci vlastníka sbírky správcům sbírek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R11/20

zmocňuje
a) Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, jako správce sbírky, k podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR
o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů pro rok 2020 a k dalším
činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy č. 0378-20-P01;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2020 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy 0378-20-P02;
c) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO 00092126,
se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, jako správce sbírky, k
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a
výstavních projektů pro rok 2020 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle
přílohy č. 0378-20-P03.
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R11/20
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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Kultura - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R11/20

stanovuje
s účinností od 01.05.2020 plat ředitelce Muzea Kroměřížska, příspěvkové
organizace, IČO 00091138, dle přílohy č. 0376-20-P01.
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Veřejná zakázka "Poskytování užívacích práv k programovým produktům
společnosti Microsoft"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R11/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zajištění užívacích práv k
programovým produktům společnosti Microsoft" formou otevřeného nadlimitního
řízení, dle příloh č. 0387-20-P01 až č. 0387-20-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Michal Uherek,
a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Petra Tichá;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: RNDr. Ivo
Skrášek, Ing. Roman Krajíček, Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Eva Dostálková, Mgr.
Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Vítězslav Mach, Ing. Bc. Miroslav Trávníček,
Martin Kusák, Martina Chovancová, DiS., Mgr. Petra Tichá.

28

Prodloužení podpory licencí produktů společnosti Microsoft v licenčním
programu Enterprise Agreement

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R11/20

schvaluje
žádost o realizaci minitendru v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) a § 135 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s Rámcovou smlouvou na pořizování licencí k produktům Microsoft, dle
přílohy č. 0385-20-P01.
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R11/20
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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Zrušení vnitřní normy SM08/02/13 - Poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R11/20

ruší
směrnici SM08/02/13 - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ke dni 30.04.2020, dle přílohy č. 0395-20-P01;
svěřuje
1. řediteli krajského úřadu schvalování vnitřního předpisu a jeho změn týkajícího se
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů;
2. řediteli krajského úřadu schvalování a podepisování licenčních smluv podle
ustanovení § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
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Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
04.05.2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R11/20

schvaluje
návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
04.05.2020, dle přílohy č. 0366-20-P02.
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Program RP14-20 vouchery asistence - úprava programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R11/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.03.2020 č. 0222/R08/20 - část schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila Program RP14-20 vouchery asistence
projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, dle přílohy č. 0306-20-P03, a Žádost
Programu RP14-20 vouchery asistence, dle přílohy č. 0306-20-P04, a to za
podmínky schválení Rámce Programu RP14-20 vouchery asistence Zastupitelstvem
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0306-20-P02;
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R11/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
Program RP14-20 vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II,
dle přílohy č. 0396-20-P01, a Žádost Programu RP14-20 vouchery asistence, dle
přílohy č. 0396-20-P02, a to za podmínky schválení Rámce Programu RP14-20
vouchery asistence Zastupitelstvem Zlínského kraje.
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Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření, ZÁSOBNÍK
PROJEKTŮ, část 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R11/20

schvaluje
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty výměny
zdrojů tepla v souladu s podprogramem Nová zelená úsporám - adaptační a
mitigační opatření, a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0381-20-P01
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, část 1., za podmínky schválení Rozhodnutí SFŽP ČR ve
zmíněném podprogramu nejpozději do 31.05.2021 a do vyčerpání alokovaných
prostředků zmíněného podprogramu;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Radě Zlínského kraje ke
schválení podmínky Rozhodnutí SFŽP v rámci podprogramu Nová zelená úsporám
- adaptační a mitigační opatření a Smlouvu o poskytnutí dotace příjemcům ZK v
rámci podprogramu.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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