R13/20
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 13. zasedání dne 25.05.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R13/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0438-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0282/R09/20 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá:
A. vedoucím odborů Krajského úřadu Zlínského kraje:
1. realizovat pouze nezbytně nutné výdaje v rámci rozpočtu příslušného odboru,
2. navrhnout úsporná opatření z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 z důvodu
dopadu vyhlášeného nouzového stavu na plnění příjmů ze sdílených daní a
zdůvodnit potřebu výdajů, které doposud nebyly čerpány.
Návrh rozpočtového opatření a zdůvodnění potřeby výdajů předložit odboru
ekonomickému;“
- na termín plnění 08.06.2020.

2

Aktuální přehled ocenění a akcí Zlínského kraje na 2. pololetí roku 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R13/20

bere na vědomí
informaci o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení konání
hromadných akcí od 25. května 2020 uvedeném v příloze č. 0447-20-P01.

3

Ediční plán Zlínského kraje 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R13/20

schvaluje
návrh Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 0448-20-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R13/20

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1636/150/04/20 akce "Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení
kabinetů 6. a 7. pavilonu", dle přílohy č. 0453-20-P02;
b) č. 1647/150/05/20 akce "Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce elektroinstalace
a rozvodů ZTI", dle přílohy č. 0453-20-P03;
c) č. 1648/150/05/20 akce "Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce
elektroinstalace", dle přílohy č. 0453-20-P04;
d) č. 1649/150/05/20 akce "SŠHS Kroměříž – oprava podlah objektu Pavlákova", dle
přílohy č. 0453-20-P05; e) č. 1650/150/05/20 akce "Tauferova SOŠ veterinární
Kroměříž – vybudování nového vjezdu", dle přílohy č. 0453-20-P06;
f) č. 1651/150/05/20 akce "SUPŠS Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy",
dle přílohy č. 0453-20-P07;
g) č. 1653/150/05/20 akce "SŠ-COPT Kroměříž – rekonstrukce školní kuchyně", dle
přílohy č. 0453-20-P08;
h) č. 1654/150/05/20 akce "SŠ gastronomie a obchodu Zlín – výměna výplní otvorů",
dle přílohy č. 0453-20-P09;
i) č. 1656/150/05/20 akce "Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace 3.
etapa", dle přílohy č. 0453-20-P10;
2. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1405/150/02/18 – 06/03/20 na akci "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí –
sportovní hala – rekonstrukce školy", dle přílohy č. 0453-20-P11;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III
1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0453-20-P12;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř.
Spojenců 907, Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy č. 0453-20-P13;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0453-20P14;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se
sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 045320-P15;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, se
sídlem Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0453-20P16;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí IČO 00845060, dle přílohy č. 0453-20-P17;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, se sídlem: Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945,
dle přílohy č. 0453-20-P18;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, dle přílohy č. 0453-20-P19;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, se sídlem: Masarykovo
náměstí 496, Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č. 0453-20-P20;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, se sídlem Broučkova 372, 760 01 Zlín - Příluky, IČO
00226319, dle přílohy č. 0453-20-P21;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 503.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 4.132.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO
00559105, na akci "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – oprava a vybavení kabinetů 6. a
7. pavilonu", dle přílohy č. 0453-20-P22;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 8.248.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř. Spojenců
907, Otrokovice, IČO 61716693, na akci "Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce
elektroinstalace a rozvodů ZTI", dle přílohy č. 0453-20-P23;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.250.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČO 61716707, na akci "Gymnázium
Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č. 0453-20-P24;
7. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 3.774.900 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na akci
"SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova", dle přílohy č. 0453-20-P25;
8. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 9.215.477 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí IČO 00845060, na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace
budovy školy", dle přílohy č. 0453-20-P26;
9. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.022.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 5.186.520 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, se sídlem:
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945, na akci "SŠ - COPT Kroměříž –
rekonstrukce školní kuchyně", dle přílohy č. 0453-20-P27;
10. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 6.238.415 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie a
obchodu Zlín, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, na akci
"Střední škola gastronomie a obchodu Zlín- výměna výplní otvorů", dle přílohy č.
0453-20-P28;
11. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.529.000 Kč a účelového příspěvku
na provoz ve výši 4.520.068 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci Gymnázium Kroměříž, se sídlem: Masarykovo náměstí 496, Kroměříž,
IČO 70843309, na akci "Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace – 3.
etapa", dle přílohy č. 0453-20-P29;
12. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku nebo účelového příspěvku
na provoz z 31.05.2020 na 30.09.2020 pro akce z Plánu přípravy investičních akcí
Zlínského kraje:
a) rozhodnutí č. 84/2019/INV pro akci "ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - rekonstrukce
elektroinstalace", dle přílohy č. 0453-20-P30,
b) rozhodnutí č. 50/2019/INV pro akci "14|15 BI - repase oken a podlah", dle přílohy
č. 0453-20-P31;
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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.

c) rozhodnutí č. 48/2019/INV pro akci "Muzeum regionu Valašsko – ČOV pro zámek
a hospodářský objekt Lešná", dle přílohy č. 0453-20-P32;
13. rozpočtové opatření č. RZK/0106/2020, dle přílohy č. 0453-20-P33;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu"
příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01
Zlín, IČO 00559105;
b) "Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI"
příspěvkovou organizaci Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř. Spojenců 907,
Otrokovice, IČO 61716693;
c) "Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace" příspěvkovou
organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem Komenského 60, 766 26
Valašské Klobouky, IČO 61716707;
d) "SŠHS Kroměříž – oprava podlah objektu Pavlákova" příspěvkovou organizaci
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01
Kroměříž, IČO 47934832;
e) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – vybudování nového vjezdu" příspěvkovou
organizaci Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, se sídlem Koperníkova 1429, 767
31 Kroměříž, IČO 63459086;
f) "SUPŠS Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy" příspěvkovou organizaci
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 00845060;
g) "SŠ-COPT Kroměříž – rekonstrukce školní kuchyně" příspěvkovou organizaci
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, se sídlem: Nábělkova
539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945;
h) "SŠ gastronomie a obchodu Zlín – výměna výplní otvorů" příspěvkovou organizaci
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín,
IČO 00545121;
i) "Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace 3. etapa" příspěvkovou
organizaci Gymnázium Kroměříž, se sídlem: Masarykovo náměstí 496, Kroměříž,
IČO 70843309.

5

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R13/20

schvaluje
1. investiční záměr akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1644/150/04/20 na akci "Tauferova SOŠV Kroměříž - oprava anatomické
pitevny", dle přílohy č. 0454-20-P01,
b) č. 1657/150/05/20 na akci "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - výměna zařízení
plynové kotelny ŠJ", dle přílohy č. 0454-20-P02;
c) č. 1638/150/04/20 na akci "ZŠ Otrokovice – Rekonstrukce sociálních zařízení",
dle přílohy č. 0454-20-P03;
d) č. 1643/150/04/20 na akci "SPŠ Otrokovice – Oprava chodníků před DM1", dle
přílohy č. 0454-20-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. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektroniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474, dle přílohy č. 0454-20-P08,
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského,
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, dle přílohy č. 0454-20-P09,
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm, Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00851809, dle
přílohy č. 0454-20-P11,
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bystřice pod
Hostýnem, Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO
63458632, dle přílohy č. 0454-20-P12;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 300.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, se sídlem Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO
63459086, na realizaci akce "Tauferova SOŠV Kroměříž - oprava anatomické
pitevny", dle přílohy č. 0454-20-P05;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
3.076.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otrokovice, Komenského,
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, na realizaci akce "ZŠ
Otrokovice – Rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 0454-20-P06;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 1.664.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, na
realizaci akce "SPŠ Otrokovice – Oprava chodníků před DM1", dle přílohy č. 045420-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0101/2020, dle přílohy č. 0454-20-P10;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Tauferova SOŠV Kroměříž - oprava anatomické pitevny" příspěvkovou
organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, se sídlem
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086,
b) "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - výměna zařízení plynové kotelny ŠJ"
příspěvkovou organizaci Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474,
c) "ZŠ Otrokovice – Rekonstrukce sociálních zařízení" příspěvkovou organizaci
Základní škola Otrokovice, Komenského, Komenského 1855, 765 02 Otrokovice,
IČO 61716413,
d) "SPŠ Otrokovice – Oprava chodníků před DM1" příspěvkovou organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČO 00128198.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R13/20

souhlasí
a) s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Uherské Hradiště,
IČO 00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, a
nájemcem Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště Šafaříkova, IČO
60370432, se sídlem Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 045220-P01,
b) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu mezi pronajímatelem Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem Luďkem Bubeníkem, ***, 763 02 Zlín
Malenovice, dle přílohy č. 0452-20-P02.

7

Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R13/20

schvaluje
1) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1634/100/04/20 s názvem "Domov pro seniory Napajedla, p. o. – oprava
podlah", dle přílohy č. 0451-20-P01;
b) č. 1621/100/03/20 s názvem "Centrum ÁČKO, příspěvková organizace –
bezbariérová úprava prostor SSL", dle přílohy č. 0451-20-P02;
2) poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 35.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje za rok 2020 příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla, se sídlem
Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976, na financování akce "DS Napajedla
– oprava podlah" dle přílohy č. 0451-20-P03;
3) poskytnutí investičního příspěvku ve výši 183.000 Kč příspěvkové organizaci
Centrum ÁČKO, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710, na
realizaci akce "Centrum ÁČKO, příspěvková organizace – bezbariérová úprava
prostor SSL" dle přílohy č. 0451-20-P04;
4) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Centrum ÁČKO, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00851710, dle přílohy č. 0451-20-P05;
5) rozpočtové opatřeníč. RZK/0105/2020, dle přílohy č. 0451-20-P06.
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8

Veřejná zakázka „Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce výtahu“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R13/20

bere na vědomí
protokol o společném jednání komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domov pro seniory
Napajedla - rekonstrukce výtahu“, dle přílohy č. 0455-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem Nové DvoryKamenec 3605, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25850261;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem
Nové Dvory-Kamenec 3605, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25850261, dle
přílohy č. 0455-20-P02.

9

Komise RZK pro Novou krajskou nemocnici - zřízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R13/20

zřizuje
dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, komisi Rady Zlínského
kraje s názvem „Komise pro Novou krajskou nemocnici“;
jmenuje
s účinností od 26.05.2020 předsedu, členy, stálé hosty a tajemníka „Komise pro
Novou krajskou nemocnici“, dle přílohy č. 0449-20-P01.

10

Sociální služby - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R13/20

schvaluje
1. změnu (dodatek) č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č.
07/2020/ŘDP na poskytování sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci Dětské
centrum Zlín, se sídlem Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČO 00839281, dle přílohy
č. 0440-20-P01 a změnu (dodatek) č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
provoz č. 04/2020/ŘDP pro příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, příspěvková
organizace, se sídlem: Husova 402/15, Valašské Meziříčí 75701, IČO 00851710, dle
přílohy č. 0440-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0103/2020, dle přílohy č. 0440-20-P05;
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3. změnu č. 4 projektového rámce projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském
kraji II, dle přílohy č. 0440-20-P03;
4. změnu č. 5 projektového rámce projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních
služeb ve Zlínském kraji“, dle přílohy č. 0440-20-P04.

11

Kultura – dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R13/20

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2020 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574 dle přílohy č. 0461-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0102/2020, dle přílohy č. 0461-20-P03;
3. změnu č. 1 projektového rámce projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – zabezpečení
objektů", dle přílohy č. 0461-20-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje celková výše návratné finanční
výpomoci o 983.000 Kč, z původní celkové výše 35.500.000 Kč na celkovou částku
34.517.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum Regionu Valaško, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, na realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. –
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic, dle
přílohy č. 0461-20-P04;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT – zabezpečení objektů",
vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury, dle přílohy č. 0461-20-P07.

12

Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R13/20

bere na vědomí
Výzvu III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj
digitálních technických map krajů (DTM), Operačního programu podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014-2020, dle přílohy č. 0469-20-P01;
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souhlasí
se zahájením přípravných prací k projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském
kraji - zpracování vstupních analýz, studie proveditelnosti a žádosti o projekt;
schvaluje
1. projektový rámec projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji dle
přílohy č. 0469-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0104/2020 dle přílohy č. 0469-20-P03;
3. uzavření smlouvy se společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO 15049248, ve znění přílohy č. 0469-20-P04.

13

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R13/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1 schválit:
a) Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje za rok 2019, dle přílohy č. 0468-20-P01;
b) Účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2019, dle příloh č. 046820-P02 až č. 0468-20-P04;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2020, dle přílohy č. 0468-20-P05;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2019 "bez
výhrad".

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R13/20

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. 2201, ostatní plocha, v k. ú. Hulín, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3346-78/2020,
- 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 2.200 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks spojovací skříně, vše na pozemku p. č. 2983, ostatní plocha, v k. ú.
Trnava u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 132345/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
spojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.500 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 a VN, vše v pozemku p. č. 395, ostatní plocha, v k. ú. Hulín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3345-1230b/2019
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
4. 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. 1009/2, ostatní plocha, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1600-3/2020,
- 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 2.600 Kč + DPH;
5. 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. 1184/6, ostatní plocha, v k. ú. Zdounky, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1129-29/2020,
- 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 1.000 Kč + DPH;
6. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Loučka, se sídlem Loučka
141, 763 25 Újezd, IČO 00568643, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování lapače splavenin jako nedílné součásti dešťové kanalizace
na pozemcích p. č. 2915/78, p. č. 2915/76, vše ostatní plocha, v k. ú. Loučka I, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 393-121/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami lapače splavenin jako nedílné součásti dešťové kanalizace,
na dobu existence stavby.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R13/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- dílu "b" o výměře 370 m 2, odděleného z p. č. 730/1,
- dílu "c" o výměře 4 m 2, odděleného z p. č. 730/6,
geometrickým plánem č. 607-857/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lukoveček;
2. pozemku
- p. č. 695/5, ostatní plocha, o výměře 401 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 695/1 geometrickým plánem č. 421-34/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže;
3. pozemků
- p. č. 1486/7, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 1486/8, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1486/9, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1486/11, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1486/12, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 1486/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1486/3 geometrickým plánem č. 11697121/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Křivé;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 624 m 2, jehož součástí je stavba
bez č. p./č. e., občanská vybavenost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
2. pozemku
- p. č. 383/28, ostatní plocha, o výměře 1080 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 383/1 geometrickým plánem č. 258418/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
3. pozemku
- p. č. 1694, ostatní plocha, o výměře 1146 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
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4. částí pozemků
- částí p. č. 842/1 a p. č. 842/3, ostatní plocha, do celkové výměry 1860 m 2, dle
přílohy 0467-20-P07,
oddělených z původních pozemků následně zpracovaným geometrickým plánem
pro obec a k. ú. Uherské Hradiště.
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Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R13/20

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 30.000.000 Kč na celkovou výši
419.900.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0446-20-P01.

17

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R13/20

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové organizace
Domov pro seniory Napajedla, se sídlem Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO
70850976, dle přílohy č. 0442-20-P01.

18

Sociální služby - změna závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R13/20

schvaluje
změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0443-20-P02.
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Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (protarifní
ztráta) - ZK a města Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice a Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R13/20

schvaluje
1) uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou
autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách mezi Zlínským krajem a:
a) městem Uherské Hradiště, IČO 00291471, městem Staré Město, IČO 00567884,
a městem Kunovice, IČO 00567892, dle přílohy č. 0445-20-P01;
b) městem Vsetín, IČO 00304450, dle přílohy č. 0445-20-P02.
2) rozpočtové opatření č. RZK/0100/2020, dle přílohy č. 0445-20-P03.

20

Doprava - dodatky č. 1 smluv s dopravcem ČD (provozní soubory A + C + D)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R13/20

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, na provozní soubor:
1) Zlínský kraj - střed (A), dle přílohy č. 0444-20-P01;
2) Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (C), dle přílohy č. 0444-20-P02;
3) Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí –
Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž - Zborovice (D), dle přílohy č. 0444-20P03.

21

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast sociální

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R13/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 0439-20-P01.
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Školství - platový výměr zástupkyně statutárního orgánu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R13/20

stanovuje
s účinností od 01.06.2020 plat zástupkyni statutárního orgánu Střední školy
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy
č. 0456-20-P01.

23

Zajištění stravování v budově 21 – záměr pronájmu, veřejná zakázka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R13/20

schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 21, stavba pro administrativu,
stojící na pozemku p. č. st. 3752, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0470-20-P01;
2. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění stravování pro
zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu
souvisejících služeb" formou řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném
režimu, dle přílohy č. 0470-20-P02 až č. 0470-20-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a
výkonu souvisejících služeb“ ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing. Eva Dostálková,
a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Petra Tichá;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na služby
s názvem „Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje,
včetně provozu a výkonu souvisejících služeb“ ve složení: Ing. Petr Kedra, Ing. Pavel
Studeník, Mgr. Jakub Dobrovolný, Mgr. Michal Uherek, Ing. Eva Dostálková, a
náhradníky: František Mikulička, Milan Javořík, JUDr. Kateřina Peterková, Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Petra Tichá.
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R13/20
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 - vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R13/20

bere na vědomí
1. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitelky Vyšší
odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČO
65269616 ke dni 30.09.2020;
2. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele Gymnázia
Kroměříž, IČO 70843309 ke dni 31.10.2020;
schvaluje
vyhlášení konkursních řízení, dle přílohy č. 0457-20-P01, na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky:
1. Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy
Kroměříž, IČO 65269616;
2. Gymnázia Kroměříž, IČO 70843309;
odvolává
*** z pracovního místa ředitelky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a
Střední pedagogické školy Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0457-20-P02, ke
dni 30.09.2020;
*** z pracovního místa ředitele Gymnázia Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č.
0457-20-P03, ke dni 31.10.2020.
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Školství - rozvojový program MŠMT - smlouva se soukromou školou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R13/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí veřejnoprávní smlouvu č.
D/2442/2020/ŠK o poskytnutí dotace v rámci rozvojového programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ uzavřenou mezi Zlínským
krajem a Střední školou filmovou, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.,
se sídlem Zlín - Kudlov, Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO 29373883, dle přílohy č.
0463-20-P01.

15/23

R13/20
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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Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R13/20

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2020, dle příloh č. 0462-20-P01 až č. 0462-20-P03;
jmenuje
Výběrovou komisi v rámci akce Ocenění dobrovolných pracovníků za dlouhodobou
a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje
2020, dle přílohy č. 0462-20-P04.
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Kultura - dotace MK ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R13/20

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkové organizace:
a) Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o., IČO 00094889, ve výši 700.000
Kč, dle přílohy č. 0460-20-P01;
b) 14|15 Baťův institut, p. o., IČO 72563346, ve výši 506.100 Kč, dle přílohy č. 046020-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0099/2020 dle přílohy č. 0460-20-P03;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
na rok 2020, dle přílohy č. 0460-20-P04;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2020, dle přílohy č. 0460-20-P05.

29

KUL03-20 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R13/20

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-20, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0459-20-P03, v členění:
16/23

R13/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Marie Sedlářová, *** Hradčovice
nar. ***1947
ve výši 71.500 Kč
Oprava střechy přístavby chléva venkovského domu č.p. 138, Hradčovice
2. Římskokatolická farnost Jalubí, Jalubí 140, 687 05 Jalubí
IČO 46257951
ve výši 60.000 Kč
Restaurátorské práce kamenných portálů hlavního a bočních vstupů /celkem 5 ks/
kostela sv. Jana křtitele v Jalubí
3. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín - Štípa
IČO 48471712
ve výši 100.000 Kč
Zábradlí kůru kostela Narození P.Marie – restaurování sochařské výzdoby III. etapa
4. Římskokatolická farnost Zdounky, Zdounky 36, 768 02 Zdounky
IČO 46998306
ve výši 120.000 Kč
Vnitřní výmalba stěn a kleneb presbytáře
5. Římskokatolická farnost Nedašov, Nedašov 72, 763 32 Nedašov
IČO 66599229
ve výši 175.000 Kč
Restaurování vitrajových oken v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově - III.
etapa
6. Římskokatolická farnost Jankovice, Jankovice 121, 687 04 Jankovice
IČO 46254986
ve výši 141.300 Kč
Restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích
7. Mgr. Olga Čejková, *** Nivnice
nar. ***1989
ve výši 148.600 Kč
Horkovzdušná sanace dřevěných konstrukcí Bartkova mlýna a mlýnské technologie
v Nivnici.
8. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín - Štípa
IČO 48471712
ve výši 70.000 Kč
Obnova kamenné zdi okolo kostelíka Panny Marie ve Štípě
9. Ing. Milan Pipal, *** Šumice
nar. ***1963
ve výši 175.000 Kč
Obnova fasády Třípatrového válcového mlýna Šumice č.p. 81, okres Uherské
Hradiště (4 etapa, 3. část)
10. Římskokatolická farnost Nivnice, náměstí Míru 178, 687 51 Nivnice
IČO 46256512
ve výši 69.900 Kč
Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Andělů Strážných
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R13/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. Římskokatolická farnost Pitín, Pitín 113, 687 71 Pitín
IČO 46256521
ve výši 113.000 Kč
Oprava fasády kostela sv. Stanislava v Pitíně - III. etapa
12. Římskokatolická farnost Bratřejov, Bratřejov 177, 763 12 Bratřejov
IČO 48471658
ve výši 50.000 Kč
Restaurování interiérových dveří v presbytáři kostela sv. Cyrila a Metoděje v
Bratřejově
13. Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 66, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí
IČO 48471739
ve výši 70.000 Kč
Obnova pískovcového kříže na hřbitově v Želechovicích
14. Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
IČO 29234387
ve výši 44.400 Kč
Oprava a zpevnění tesařské konstrukce sloupkové stodoly z Břestku z 19. stol.
15. Římskokatolická farnost Kašava, Kašava 1, 763 19 Kašava
IČO 48471682
ve výši 68.000 Kč
Obnova pietmního památníku - Nejsvětější Srdce Ježíšovo
16. Římskokatolická farnost Jasenná u Vizovic, Jasenná 61, 763 13 Jasenná
IČO 48471674
ve výši 70.000 Kč
Obnova kříže u kostela sv. Máří Magdaleny
17. Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice
IČO 46307851
ve výši 135.000 Kč
Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích – II. etapa
18. Mgr. Radek Bryol, *** Valašské Meziříčí
nar. ***1985
ve výši 55.000 Kč
Usedlost Babice u Kelče čp. 7 – obnova dveří, kamenné náspy a klenby
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0459-20-P03 a č. 0459-20-P07;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-20, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0459-20-P05, v členění:
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R13/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Římskokatolická farnost Uherský Brod – Újezdec, Poštovní 218, 687 34 Uherský
Brod – Újezdec
IČO 46256601
ve výši 86.000 Kč
Obnova fasády věže kostela sv. Jana Křtitele v Újezdci
2. Římskokatolická farnost Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice
IČO 00543080
ve výši 50.000 Kč
Restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie v kostele Svaté Rodiny v
Luhačovicích
3. Římskokatolická farnost Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 38, 768 43
Kostelec u Holešova
IČO 46998438
ve výši 160.300 Kč
Oprava střechy u jihozápadní a jihovýchodní části věže kostela sv. Floriána v
Roštění;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-20, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace
účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0459-20-P04, v členění:
1. Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO 00284611
ve výši 189.000 Kč
Obchodní dům (dům Jana Horného) č.p. 189 - II. etapa oprav
2. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČO 00284173
ve výši 300.000 Kč
Zeď v hradebním příkopu (hrad Lukov)
3. Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice
IČO 00283932
ve výši 95.800 Kč
Obnova zvonice Na Kopci Halenkovice
4. JUDr. Jaroslav Sviták, ***Brno
nar. ***1955
ve výši 292.500 Kč
Statické zajištění východního křídla zámku Dřínov
5. Římskokatolická farnost Lukov, Pod Kaštany 79, 763 17 Lukov
IČO 48471691
ve výši 220.000 Kč
Statické zajištění kostela sv. Josefa v Lukově
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R13/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo náměstí 213, 763 61 Napajedla
IČO 48471755
ve výši 300.000 Kč
Obnova fasády kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích – I. etapa severní část kostela
7. Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Mistřice
IČO 00291129
ve výši 70.000 Kč
Restaurátorské práce na kamenném barokním kříži p.č. 412/2 a p.č. 414/1 k. ú.
Javorovec
8. Římskokatolická farnost Provodov, Provodov 200, 763 45 Provodov
IČO 48471704
ve výši 270.000 Kč
Oprava opěrné stěny vstupního schodiště u kostela Panny Marie Sněžné v
Provodově
9. Město Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč
IČO 00303925
ve výši 284.100 Kč
Oprava krovu střechy sýpky v Kelči - IV. etapa
10. Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, Smetanova 113, 766 01 Valašské
Klobouky
IČO 48473634
ve výši 274.000 Kč
Oprava vlhkostních projevů na kapli sv. Cyrila a Metoděje v Poteči
11. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, 688 01 Uherský
Brod
IČO 46256598
ve výši 204.000 Kč
Restaurování bočního oltáře sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie v Uherském Brodě
12. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice
IČO 00304417
ve výši 131.000 Kč
Obnova objektu informačního centra ve Velkých Karlovicích
13. Římskokatolická farnost Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČO 48471208
ve výši 280.000 Kč
Obnova interiéru kostela sv. Mikuláše
14. Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Hřivínův Újezd
IČO 00283983
ve výši 72.100 Kč
Hřivínův Újezd – restaurování kamenného kříže z roku 1949
15. Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO 00304450
ve výši 183 700 Kč
Obnova kašny na Horním náměstí ve Vsetíně
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R13/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

16. Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO 00284611
ve výši 36.600 Kč
Restaurování obrazu Svatá Filoména
17. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČO 00303712
ve výši 170.000 Kč
Oprava vnějších okenních výplní v 1. n. p. na zámku v Brankách – 2. etapa
18. Josef Jarka, *** Vídeň
nar. ***1972
ve výši 200.000 Kč
Oprava střechy hospodářského objektu p.č. 40 v areálu zámku Uhřice
19. Římskokatolická farnost Rudice, Rudice 49, 687 32 Rudice
IČO 46256547
Ve výši 200.000 Kč
Celková oprava střechy farní budovy v Rudicích
20. Obec Jestřabí, Jestřabí 1, 763 33 Jestřabí
IČO 00837300
Ve výši 39.900 Kč
Kamenný kříž v parku u místní kaple
21. Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
IČO 00284459
Ve výši 45.600 Kč
Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily
22. Obec Šelešovice, Šelešovice 93, 767 01 Šelešovice
IČO 70890587
Ve výši 94.900 Kč
Restaurování kamenného kříže z roku 1865, obec Šelešovice
23. Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČO 00567892
Ve výši 79.100Kč
Restaurování kamenného kříže z roku 1865 v Kunovcích
24. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem
IČO 00287113
Ve výši 231.000 Kč
Zámek Bystřice pod Hostýnem – obnova původních dřevěných prvků ve výstavních
prostorách ve II. NP – 4. etapa
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0459-20-P04 a č. 0459-20-P07;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-20, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení
nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované
prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0459-20-P06, v členění:
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R13/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž
IČO 00287351
Ve výši 139.800 Kč
Oprava skeletového ciferníku věžních hodin objektu radnice v Kroměříži
2. Římskokatolická farnost Velký Ořechov, Velký Ořechov 9, 763 07 Velký Ořechov
IČO 48471721
ve výši 226.800 Kč
Obnova interiérového soklu kostela sv. Václava ve Velkém Ořechově I. a II. etapa
3. Římskokatolická farnost Zlín – Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, 763 02 Zlín
IČO 44125917
ve výši 200.000 Kč
Oprava kaple P. Marie Sněžné v místní části Zlína na Chlumu
4. Obec Krhová, Bratří Podmolů 441, 756 63 Krhová
IČO 01265750
ve výši 189.200 Kč
Obnova božích muk v Krhové
5. Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
IČO 00290807
ve výši 103.700 Kč
Socha sv. Jana Nepomuckého, Bojkovice
6. Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky
IČO 00303712
Ve výši 172.700 Kč
Oprava márnice Branky na Moravě
7. Ing. Leonard Vrška, ***Brno
nar. ***1970
ve výši 300.000 Kč
Výměna střešní krytiny - zámek Zdounky - 2. etapa
8. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO 00291471
ve výši 67.900 Kč
Obnova sochy piety v ulici Sadová na parcele č. 2057/6 v k. ú. Mařatice.
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Ledové Pustevny a Dřevěné Pustevny - festival ledových a dřevěných soch dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R13/20

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě č. D/0005/2020/STR o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0464-20-P02, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Pustevny, s.r.o., IČO 27775658, se sídlem Trojanovice 477, PSČ 744 01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0098/2020, dle přílohy č. 0464-20-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření - ZÁSOBNÍK
PROJEKTŮ, část 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R13/20

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. 0465-20-P01
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, část 3., do vyčerpání alokovaných prostředků zmíněného
podprogramu.
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Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R13/20

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Domov se zvláštním režimem
Valašské Meziříčí – zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a autorského dozoru", dle přílohy č. 0450-20-P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1608/100/01/20 s
názvem "Sociální služby Vsetín, p. o. – DZR Valašské Meziříčí", dle přílohy č. 045020-P01;
2. výběr dodavatele TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746
01 Opava - Předměstí, IČO 25849204;
3. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem
Hradecká 1576/51, 746 01 Opava - Předměstí, IČO 25849204, dle přílohy č. 045020-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0107/2020, dle přílohy č. 0450-20-P04.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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