R12/20
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 12. zasedání dne 11.05.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R12/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0397-20-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 25.05.2020;
2) 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 08.06.2020;
3) usnesení č. 0202/R07/20 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá hejtmanovi
Zlínského kraje předložit Radě Zlínského kraje do 30 dnů od skončení nouzového
stavu přehled rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek a přehled smluv a
objednávek (právní jednání), které uzavřel pro plnění veřejných zakázek v rámci
zvláštních bezpečnostních opatření v souvislosti s tímto nouzovým stavem.“ - na
termín plnění 08.06.2020.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH individuální dotace - dodatky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R12/20

schvaluje
1) dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi
Zlínským krajem a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky,
z. s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 70856478, dle
přílohy č. 0408-20-P03;
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi
Zlínským krajem a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Národní 138/10,
Nové Město, 110 00 Praha, IČO 01541641, dle přílohy č. 0408-20-P06.

3

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Zlínského kraje volených pro funkční
období 2020-2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R12/20

stanoví
počet 45 členů Zastupitelstva Zlínského kraje volených pro funkční období let 20202024, neboť k 1. lednu 2020 měl Zlínský kraj celkem 582 555 obyvatel, a to s
odkazem na ustanovení § 31 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších právních předpisů.

4

Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R12/20

schvaluje
1) investiční záměr č. 1632/100/03/20 s názvem "Sociální služby Vsetín,
příspěvková organizace, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – výstavba
trafostanice", dle přílohy č. 0410-20-P01;
2) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1539/100/04/19 – 03/04/20 s názvem "DS
Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa" dle přílohy č. 0410-20-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1637/100/04/20 – 01/04/20 s názvem "SSL
Uherské Hradiště – zprovoznění objektu Velehrad – Salašská - I. etapa" dle přílohy
č. 0410-20-P03;
3) změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763
17 Lukov, IČO 70850841, dle přílohy č. 0410-20-P04;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0410-20-P05;
4) rozpočtové opatření č. RZK/0095/2020 dle přílohy č. 0410-20-P07;
5) navýšení odvodu prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro
seniory Lukov, Hradská 82, 763 17, Lukov u Zlína, IČO 70850941, o 1.500.000 Kč
na 1.871.000 Kč pro rok 2020 v termínu do 05.10.2020;
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČO 49562827, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – výstavba trafostanice".

5

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R12/20

schvaluje
1. investiční záměr akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1642/150/04/20 na akci "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště - oprava ležaté kanalizace v budově H", dle přílohy č. 0412-20-P01,
b) č. 1639/150/04/20 na akci "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín - nátěr
střechy budovy B", dle přílohy č. 0412-20-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČO 00843351, dle přílohy
č. 0412-20-P03;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 1.282.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00559644, na realizaci akce "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště - oprava ležaté kanalizace v budově H", dle přílohy č. 0412-20P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0094/2020, dle přílohy č. 0412-20-P05;
5. snížení odvodu prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01
Zlín, IČO 00226319, o 543.000 Kč na 1.457.000 Kč pro rok 2020;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0097/2020, dle přílohy č. 0412-20-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - oprava ležaté
kanalizace v budově H" příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová
a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 00559644;
b) "Masarykovo gymnázium, ŠZŠ a VOŠZ Vsetín - nátěr střechy budovy B"
příspěvkovou organizaci Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČO
00843351.
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6

Školství, zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R12/20

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1640/150/04/20 akce "SOŠ a Gymnázium Staré Město – sanace střechy
budovy Domova mládeže", dle přílohy č. 0413-20-P01;
B) č. 1641/150/04/20 akce "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy", dle přílohy č. 0413-20-P02;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 041320-P03;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, dle přílohy č. 0413-20-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4.198 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, na akci "SOŠ a
Gymnázium Staré Město – sanace střechy budovy Domova mládeže", dle přílohy č.
0413-20-P05;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 24.981,80 tis. Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, na akci "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště –
odstranění havarijního stavu střechy", dle přílohy č. 0413-20-P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0096/2020, dle přílohy č. 0413-20-P07;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SOŠ a Gymnázium Staré Město – sanace střechy budovy Domova mládeže"
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město,
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790;
b) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – odstranění
havarijního stavu střechy" příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 00559644;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "SPŠ Otrokovice - rekonstrukce výtahů", dle přílohy č. 0413-20-P08;
b) "SOU Uherský brod - stavební úpravy domova mládeže", dle přílohy č. 0413-20P09;
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zmocňuje
a) na základě příkazní smlouvy č. D/2491/2020/INV Ing. Jindřicha Navrátila, se
sídlem Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště, IČO 12415685, k zastupování
zmocnitele ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti
vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a
ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s realizací a kolaudací výše uvedené
akce" Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně", dle plné moci
uvedené v příloze č. 0413-20-P10;
b) na základě příkazní smlouvy č. D/1854/2020/PŘ společnost HBH Projekt spol. s
r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, zastoupenou Ing. Radovanem
Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti, zastupovat a činit právní jednání ve
všech věcech, které souvisejí se zajištěním povolení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 55 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, u stavby „Nová krajská nemocnice
ve Zlíně“, dle plné moci uvedené v příloze č. 0413-20-P11.

7

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R12/20

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem Vyšší odbornou školou
pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, příspěvková
organizace, IČO 65269616, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, a nájemci
Luďkem a Ilonou Helisovými, ***, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0411-20-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem městem Uherské Hradiště,
IČO 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, a
nájemcem Základní uměleckou školou Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125,
PSČ 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46254323, dle příloh č. 0411-20-P02 a č. 041120-P03;
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, a stavebníkem
městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00291471, dle příloh č. 0411-20-P04 a č. 0411-20-P05,
b) uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a nájemcem
Zdeňkem Sonntagem, ***, 687 06 Velehrad, IČO 46176080, dle přílohy č. 0411-20P06,
c) rozpočtové opatření č. RZK/0091/2020, dle přílohy č. 0411-20-P10;
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R12/20
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
informaci o předžalobní výzvě k vydání bezdůvodného obohacení, doručené
Základní umělecké škole Luhačovice, IČO 46310924, Masarykova 137, 763 26
Luhačovice, kterou se Dr. Franz Thinen-Adlerflycht, bytem Wollzeile 9 Bäckerstraße
4/II, 1010 Wien, v zastoupení advokátky JUDr. Daniely Trávníčkové, Svitavská
1018/1, 78 01 Blansko, domáhá po Základní umělecké škole Luhačovice zaplacení
částky 1.334.218,94 Kč představující bezdůvodné obohacení za užívání nebytových
prostor v budově Zámku č. p. 76, který je součástí pozemku parc. č. st. 1/1 v k. ú. a
obci Luhačovice, za období od 12.05.2017 do 31.03.2020, dle příloh č. 0411-20-P08
a č. 0411-20-P09.

8

SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R12/20

schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle příloh č.
0436-20-P01, č. 0436-20-P02 a č. 0436-20-P03, 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;
bere na vědomí
změnu č. 10 Rozhodnutí o poskytnutí Návratné finanční výpomoci na akci SPZ
Holešov – vnitřní infrastruktura, ev. č. 222D232000035, dle přílohy č. 0436-20-P07.

9

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R12/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0082/2020, dle přílohy č. 0430-20-P01.
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10

Dodatek ke smlouvě mezi J&T Bankou a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R12/20

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. 0427-20-P01.

11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R12/20

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. 3789/1, ostatní plocha, v k. ú. Vlachovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 798-987/2019,
- 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 2.000 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. 6439/1, ostatní plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3617-1173/2019,
- 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 2.600 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. 1502/1, ostatní plocha, v k. ú. Kudlov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1865-1272a/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 2.000 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1851/1, ostatní plocha, v k. ú. Kašava, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1120-1327/2019,
- 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;
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 v pozemku p. č. 2605/4, ostatní plocha, v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1034-1195/2019,
- 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 1.200 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 zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1502/14, p. č. 1502/50, vše ostatní plocha, v k. ú. Kudlov, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1866-1322/2019,
- 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 2.000 Kč + DPH;
7. 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. 2080/4, p. č. 2080/6, vše ostatní plocha, v k. ú. Divnice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 580-1260/2019,
- 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 1.600 Kč + DPH;
8. 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 podpěrného bodu
VN - betonového sloupu včetně uzemnění, vše na pozemku p. č. 1870/1, ostatní
plocha, v k. ú. Provodov na Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 826-1204/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy podpěrného bodu VN - betonového
sloupu včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 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 podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 6439/82, ostatní plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3605-187/2019,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
10. 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. 431/4, ostatní
plocha, v k. ú. Kroměříž, 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 200 Kč + DPH/bm
vedení plynárenského zařízení, minimálně však 4.200 Kč + DPH;
11. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Staré Město, se sídlem
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního kabelového vedení veřejného světlení včetně 4 ks
sloupů veřejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 4508/3, ostatní plocha, v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3584-56/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem,
údržbou a opravami zemního kabelového vedení veřejného světlení včetně 4 ks
sloupů veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby;
souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, formou prodeje za cenu 11.000 Kč včetně DPH, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 2Z2 5292, inv. č. 6-444400058, rok pořízení
2004, pořizovací cena 332.400,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km 240
494;
2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, a to:
- 188 tun vyfrézované živičné drti, rok vytěžení 2020, do hospodaření příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, a to:
- 100 tun vyfrézované živičné drti, rok vytěžení 2020, do hospodaření příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.02.2020, č. 0126/R04/20, část souhlasí,
bod č. 3;
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předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 30.05.2020, následujícímu subjektu:
1. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0429-20-P15.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R12/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků
- p. č. 719/30, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 719/31, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 719/32, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 719/33, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 719/34, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 719/35, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 719/36, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 719/37, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1368 pro obec a k. ú. Traplice;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2079/1, orná půda, o výměře 2439 m 2,
- p. č. 2081/49, orná půda, o výměře 36 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína;
2. pozemků
- p. č. 2080/1, ostatní plocha, o výměře 1505m 2, odděleného z p. č. 2080,
- p. č. 2081/1, orná půda, o výměře 6741 m 2, odděleného z p. č. 2081/1,
- p. č. 2081/4, orná půda, o výměře 2616 m 2, odděleného z p. č. 2081/4,
- p. č. 2081/5, orná půda, o výměře 2840 m 2, odděleného z p. č. 2081/5,
- p. č. 2081/6, orná půda, o výměře 12427 m 2, odděleného z p. č. 2081/6,
- p. č. 2081/68, orná půda, o výměře 963 m 2, odděleného z p. č. 2081/7,
- p. č. 2081/69, orná půda, o výměře 1117 m 2, odděleného z p. č. 2081/8,
geometrickým plánem č. 3233-25/2020 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína;
C. zřízení předkupního práva k nemovitým věcem v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje:
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k pozemkům:
- p. č. 2081/64, orná půda, o výměře 5880 m 2, oddělenému z p. č. 2081/6,
- p. č. 2081/7, orná půda, o výměře 1679 m 2, oddělenému z p. č. 2081/7,
- p. č. 2081/8, orná půda, o výměře 2238 m 2, oddělenému z p. č. 2081/8,
- p. č. 2081/9, orná půda, o výměře 3529 m 2, oddělenému z p. č. 2081/9,
geometrickým plánem č. 3233-25/2020 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, za
jednotkovou kupní cenu 1650 Kč/m 2.
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Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R12/20

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2019, dle
příloh č. 0428-20-P03 a č. 0428-20-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví, dle seznamu v příloze č. 042820-P04, za rok 2019, dle příloh č. 0428-20-P03 a č. 0428-20-P03a;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2019 v celkové výši
3.781.628,25 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů
příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0428-20-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy, kultury,
sociálních služeb a zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 3.781.628,25 Kč, dle
přílohy č. 0428-20-P02, v termínu do 31.05.2020.
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Doprava - Změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic, změny struktur
nákladů IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R12/20

schvaluje
změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 0406-20-P01 až č.
0406-20-P04.
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Doprava - krizová situace SARS CoV-2 - snížení platby nájemného TENZOVÁHY, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R12/20

souhlasí
s uzavřením dodatku nájemní smlouvy č. SML/0461/19 mezi Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, se sídlem Zlín, K Majáku
5001 a společností TENZOVÁHY, s. r. o., IČO 48393789, se sídlem Machátova
345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, dle přílohy č. 0405-20-P02.
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Individuální dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky
pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R12/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na ochranné
chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku
veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dvěma subjektům
uvedeným v příloze č. 0407-20-P01 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 0407-20-P02;
schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací na ochranné chemické prostředky a ochranné
pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 šesti subjektům uvedeným v příloze č. 0407-20-P01 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí této dotace dle vzoru smlouvy
uvedeného v příloze č. 0407-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0090/2020 dle přílohy č. 0407-20-P12;
bere na vědomí
Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 17/2020-190-STSP/2 ze dne 15.04.2020 dle
přílohy č. 0407-20-P11.
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Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření - Rozhodnutí MŽP ČR,
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, část 2; Smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R12/20

souhlasí
s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "NZÚ - AMO
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském
kraji" dle přílohy č. 0437-20-P01;
schvaluje
1. Projektový rámec projektu: „NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na
pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 0437-20-P02;
2. 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. 0437-20-P03
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, část 2., do vyčerpání alokovaných prostředků zmíněného
podprogramu;
3. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace příjemcům ZK v rámci podprogramu: "Nová
zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření" dle přílohy č. 0437-20-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0092/2020 dle přílohy č. 0437-20-P05.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R12/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0083/2020, dle přílohy č. 0398-20-P01.
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RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji - dodatky ke smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R12/20

schvaluje
uzavření:
a) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1485/2019/ŽPZE uzavřené se
Základní školou, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, IČO 70842761, se sídlem
Kostelec u Holešova 191, 768 43 Kostelec u Holešova, dle přílohy č. 0399-20-P02,
b) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1467/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou Jestřabí, okres Zlín, příspěvková organizace, IČO 70991847, se
sídlem Jestřabí 78, 763 33 Jestřabí, dle přílohy č. 0399-20-P03,
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

c) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1489/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace,
IČO 70842761, se sídlem Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 0399-20-P04,
d) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1490/2019/ŽPZE uzavřené s
Domem dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
IČO 75089602, se sídlem J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 0399-20-P05,
e) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1478/2019/ŽPZE uzavřené s
Domem dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
IČO 75089602, se sídlem J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 0399-20-P06,
f) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1482/2019/ŽPZE uzavřené se
Základní školou a Mateřskou školou Kašava, okres Vsetín, příspěvková organizace,
IČO 71003746, se sídlem Kašava 193, 763 19 Kašava, dle přílohy č. 0399-20-P07,
g) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1486/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
IČO 70918694, se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle
přílohy č. 0399-20-P08,
h) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1491/2019/ŽPZE uzavřené se
Základní školou a Mateřskou školou, Prostřední Bečva, okres Vsetín, IČO
70936994, se sídlem Prostřední Bečva 207, 756 56 Prostřední Bečva, dle přílohy č.
0399-20-P09,
i) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1493/2019/ŽPZE uzavřené se
Základní školou Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, IČO 70871540, se sídlem
Školní 403, 763 21 Slavičín, dle přílohy č. 0399-20-P10,
j) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1487/2019/ŽPZE uzavřené se
Základní školou T. G. Masaryka a mateřskou školou Horní Bečva, okres Vsetín, IČO
70238847, se sídlem Horní Bečva 544, 756 57 Horní Bečva, dle přílohy č. 0399-20P11,
k) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1471/2019/ŽPZE uzavřené s
Českým svazem včelařů, z. s., okresní organizace Zlín, IČO 62181696, se sídlem
Ostrata 115, 763 11 Ostrata, dle přílohy č. 0399-20-P12,
l) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1492/2019/ŽPZE uzavřené s
Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, IČO 00838811, se
sídlem Husova 537, 687 71 Bojkovice, dle přílohy č. 0399-20-P13,
m) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1464/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČO 71005595, se sídlem Štítná na
Vláří 460, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, dle přílohy č. 0399-20-P14,
n) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1495/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČO 71005595, se sídlem Štítná na
Vláří 460, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, dle přílohy č. 0399-20-P15,
o) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1473/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
IČO 70918678, se sídlem Na zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle
přílohy č. 0399-20-P16,
p) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1479/2019/ŽPZE uzavřené se
Střediskem volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, IČO
75833328, se sídlem U Školky 1409, 686 03 Staré Město, dle přílohy č. 0399-20P17,
q) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1480/2019/ŽPZE uzavřené se
Střediskem volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, IČO
75833328, se sídlem U Školky 1409, 686 03 Staré Město, dle přílohy č. 0399-20P18,
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

r) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1483/2019/ŽPZE uzavřené s
Mateřskou školou Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
IČO 70918678, se sídlem Na zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle
přílohy č. 0399-20-P19,
s) Změny č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č.
IP/0646/2019/ŽPZE uzavřené se Základní školou, Mateřskou školou a Praktickou
školou Vsetín, IČO 70238898, se sídlem Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, dle
přílohy č. 0399-20-P20.

20

RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R12/20

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu RP0420 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0400-20-P02 a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle příloh č. 0400-20-P02 a č.
0400-20-P05;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 040020-P02 a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz s těmito
subjekty dle příloh č. 0400-20-P02 a č. 0400-20-P06;
3. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu RP04-20 Podpora
ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0400-20-P02 z důvodu nízkého
bodového hodnocení;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0084/2020 dle přílohy č. 0400-20-P04.
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Sociální věci - Dotace na výkon sociální práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R12/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0085/2020, dle přílohy č. 0403-20-P01.

22

Sociální služby - změna začlenění sociálních služeb do jiných organizačních
jednotek p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R12/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.03.2020 č. 0251/R08/20 - část schvaluje;
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
I. změnu současného organizačního začlenění pobytových sociálních služeb:
1. chráněné bydlení poskytované v Kunovicích, identifikátor 1023835, začleněné do
organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na
Bělince,
2. chráněné bydlení poskytované ve Starém Městě, identifikátor 6057420, začleněné
do organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město,
3. chráněné bydlení poskytované v Boršicích, identifikátor 9783056, začleněné do
organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice,
spočívající v tom, že tyto sociální služby budou začleněny do nové organizační
jednotky Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s
účinností od 01.07.2020;
II. změnu současného organizačního začlenění pobytových sociálních služeb:
1. domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované ve Velehradě,
identifikátor 7057786, začleněné do organizační jednotky Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská,
2. domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované ve Velehradě,
identifikátor 9147782 začleněné do organizační jednotky Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum,
3. odlehčovací služby poskytované pobytovou formou ve Velehradě, Salašská 61,
začleněné do organizační jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad – Buchlovská,
spočívající v tom, že tyto sociální služby budou začleněny do nové organizační
jednotky Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s účinností od
01.07.2020, s tím, že obě dosavadní organizační jednotky se k 30.06.2020 ruší.

23

Sociální služby - prodloužení nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R12/20

souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb mezi příspěvkovou
organizací Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČO
70850992, se sídlem Zlín, U Náhonu 5208, a 1. Mariánskou CZ, s. r. o., IČO
25554280, se sídlem Staré Město, Velehradská 593, dle přílohy č. 0401-20-P02.
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R12/20
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 - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R12/20

bere na vědomí
výzvu 30_20_010 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci s názvem
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VI, v platném znění, dle přílohy
č. 0418-20-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV", dle přílohy č.
0418-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2020, dle přílohy č. 0418-20-P04;
vyslovuje souhlas
se zapojením Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury, IČO 47935928,
do projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV", dle přílohy č. 0418-20-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Obědy do škol ve
Zlínském kraji IV" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0418-20-P02;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o podporu z Operačního
programu potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve Zlínském
kraji IV" v termínu do 29.05.2020.
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Kultura - Projekt Hvězdárny Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R12/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1623/090/03/20 na
akci "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Využití a zpřístupnění centrální části
areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí", dle přílohy č. 0426-20-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 pro příspěvkovou
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00098639, dle příloh č. 0426-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0086/2020, dle přílohy č. 0426-20-P03;
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R12/20
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 schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2020 z rozpočtu Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, na přípravu a realizaci akce
"Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Využití a zpřístupnění centrální části areálu
Hvězdárny Valašské Meziříčí" ve výši 597.000 Kč, dle přílohy č. 0426-20-P04.
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Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R12/20

bere na vědomí
výzvu Ministerstva pro místní rozvoj k vrácení peněžních prostředků dotace dle §
14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, dle přílohy č. 0432-20-P01;
nesouhlasí
s vrácením peněžních prostředků dotace ve výši 469.781,77 Kč, dle přílohy č. 043220-P01.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R12/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0088/2020, dle přílohy č. 0419-20-P01.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R12/20

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0423-20-P02;
b) závazný objem prostředků na platy a na ostatní osobní náklady u příspěvkové
organizace v oblasti školství Gymnázium Valašské Klobouky, IČO 61716707;
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105 a Plavecká škola Uherské Hradiště,
IČO 48489573, dle přílohy č. 0423-20-P03.

18/23

R12/20
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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RP19-19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R12/20

bere na vědomí
hodnocení Programu RP19-19 Program na podporu škol a školských zařízení v
oblasti prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 0417-20-P01.

30

Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R12/20

schvaluje
Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách, dle přílohy č.
0416-20-P01, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 0416-20-P02.
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Mezinárodní projekt ve školství The SENSE - dodatek ke Grantové dohodě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R12/20

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Grantové dohodě číslo 2018-1-CZ01-KA202-048009
mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Dům zahraniční spolupráce, IČO
61386839, dle přílohy č. 0415-20-P01;
2. změnu č. 3 Projektového rámce projektu The SENSE, dle přílohy č. 0415-20-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2020, dle přílohy č. 0415-20-P05.
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Školství - vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R12/20

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, a to:
- pracoviště pneumatiky IV. + V., inventární číslo 621066., pořizovací cena 108.666
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
dle přílohy č. 0422-20-P01, formou fyzické likvidace;
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zdounky, IČO
63414945, dle přílohy č. 0422-20- P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherský Brod, IČO
46254552, dle přílohy č. 0422-20-P03;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle
přílohy č. 0422-20-P04.
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Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R12/20

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2019, dle příloh č. 0420-20-P03 a č. 0420-20-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0420-20-P04, za rok 2019, dle příloh č. 0420-20P03 a č. 0420-20-P03a;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2019, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok 2019,
v celkové výši 10.266.198,06 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0420-20-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok
2019, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 945.000,00 Kč a do
rezervních fondů ve výši 9.321.198,06 Kč, dle přílohy č. 0420-20-P02, nejpozději
však v termínu do 31.05.2020.

34

Kultura - dotace MK ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R12/20

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace:
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., IČO 70947422, ve výši
275.000 Kč, dle přílohy č. 0424-20-P01;
b) Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o., IČO 00098639, ve výši 50.000 Kč, dle přílohy
č. 0424-20-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0089/2020, dle přílohy č. 0424-20-P03;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020, dle přílohy č. 0424-20-P04;
3. změnu závazného ukazatele objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
u Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., dle přílohy č. 0424-20-P05.

35

KULTURA - Muzeum Kroměřížska, Zámek Chropyně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R12/20

pověřuje
ředitelku Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 00091138, navrhnout
potřebné kroky k optimalizaci provozu na Zámku Chropyně a k řešení uživatelských
vztahů v Zámku Chropyně vyplývajících ze smluv uzavřených s Arcibiskupstvím
Olomouckým, IČO 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, a
městem Chropyně, IČO 00091138, se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
ze dne 28.04.2009.

36

Školství - platový výměr ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R12/20

stanovuje
s účinností od 01.06.2020 plat řediteli Dětského domova Bojkovice, IČO 60371803,
dle přílohy č. 0421-20-P01.

37

Smlouva o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se
sluchovým postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R12/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se
sluchovým postižením mezi Zlínským krajem a společností Transkript online s. r. o.,
se sídlem Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO 24232050, dle přílohy
č. 0434-20-P01.
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

38

Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R12/20

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) jubilejním 50. ročníkem soutěže hasičů "O Křišťálový pohár hejtmana Zlínského
kraje" pořádaným pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Částkov,
se sídlem č. p. 86, 687 12 Částkov, IČO 65325117;
2) celostátní odborně vzdělávací akcí XXV. Zlínský geriatrický den pořádanou
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 660, 762 75 Zlín,
IČO 27661989;
3) 3. ročníkem Ondrášovy valašky pořádaným městem Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00304271, příspěvkovou organizací Národní muzeum v přírodě, se sídlem
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, a spolkem Folklorní
sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s., se sídlem Bulharská 2172/122, Královo Pole, 612 00
Brno, IČO 65761707;
4) slavnostním předáváním ocenění pro "Osobnost neziskového sektoru za rok
2019" pořádaným spolkem ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760 01
Zlín, IČO 75144778;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně,
se sídlem Na Roudné 123/212, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45333378.

39

Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
Microsoft

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R12/20

bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky centrálním zadavatelem k veřejné zakázce
na dodávku produktů Microsoft, dle přílohy č. 0433-20-P01;
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
Microsoft s dodavatelem DNS a. s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO
25146441, dle přílohy č. 0433-20-P02;
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R12/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodnutí o uzavření prováděcí smlouvy Enterprise se
společností Microsoft Ireland Operations Ltd., Carmenhall Road, Dublin 18, Irsko.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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