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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 22.06.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R16/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0542-20-P01.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R16/20

bere na vědomí
informaci o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení konání
hromadných akcí od 22. června 2020 uvedeném v příloze č. 0556-20-P01;
souhlasí
s pořádáním ocenění a akcí Zlínského kraje od 1. července 2020, které jsou uvedeny
v příloze č. 0556-20-P02.

3

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám - nové projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R16/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 195.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49434438, na pořádání akce "Přesvědčte se na
vlastní oči na Uherskohradištsku" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0544-20-P02;
2) ve výši 195.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČO 47676515, na pořádání akce "Přesvědčte se na vlastní oči na
Vsetínsku" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0544-20-P04;
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3) ve výši 100.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČO 49435418, na pořádání akce "Přesvědčte se na
vlastní oči na Kroměřížsku" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle přílohy č. 0544-20-P06.

4

Investice - aktualizace plánu přípravy investičních akcí ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R16/20

schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období dle
přílohy č. 0557-20-P01;
2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkových organizací:
a) změna č. 1 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č.
0557-20-P02;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0557-20-P03;
c) změna č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, Loučka 128, 763
12 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0557-20-P04;
d) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0557-20-P05;
e) změna č. 2 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0557-20-P06;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
1.500.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská
78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, na zpracování projektové
dokumentace akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Výzkumné, vzdělávací a
inovační centrum“, dle přílohy č. 0557-20-P07;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 409.000 Kč a poskytnutí účelového
příspěvku na provoz ve výši 13.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574, na akci "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny
Vsetín", dle přílohy č. 0557-20-P08;
5. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku na provoz z 31.05.2020 na
30.09.2020, a to akce z Plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje rozhodnutí
č. 44/2019/INV na akci "Muzeum regionu Valašsko – kostel Nejsvětější Trojice
Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa", dle přílohy č. 0557-20-P09;
6. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku na projektovou přípravu z
30.06.2020 na 30.09.2020, a to akce ze střednědobého plánu akcí Zlínského kraje
rozhodnutí č. 14/2019/INV na akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce
zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace", dle přílohy č. 0557-20-P10;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0131/2020, dle přílohy č. 0557-20-P11;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičních
záměrů, a tím se zahájením realizace investičních akcí:
1) „ZZS ZK – Nové zdravotnické operační středisko Zlín“, příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434,
760 01 Zlín, IČO 62182137;
2) „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum“,
příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00098639;
3) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - chráněné bydlení Bystřice p. Hostýnem",
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096;
4) "DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny", příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096;
5) "DZP Staré Město - rekonstrukce kotelny", příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096;
6) "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín", příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574;
7) s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, k posílení zdrojů
fondu investic ve výši 852.300,15 Kč, dle přílohy dle přílohy č. 0557-20-P12;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské
činnosti za účelem vydání pravomocného stavebního povolení akcí, příspěvkovou
organizaci:
1) Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, na akci „ZZS ZK – Nové zdravotnické operační
středisko Zlín“;
2) Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00098639, na akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Výzkumné, vzdělávací a
inovační centrum“;
3) Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na
akci "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín".
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí příspěvkovou organizaci:
1) Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096, na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - chráněné bydlení
Bystřice p. Hostýnem";
2) Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096, na akci "DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny";
3) Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096, na akci "DZP Staré Město - rekonstrukce kotelny";
ukládá
navýšení odvodu prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096, o 593.000 Kč v roce 2020 v termínu do 31.08.2020.
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5

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R16/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1665/100/05/20 akce
"Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DZP Zborovice - oprava balkonů", dle
přílohy č. 0558-20-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1562/140/06/19-01/06/20 akce „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, dle přílohy
č. 0558-20-P02;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0558-20-P03;
b) změna č. 3 příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165,
763 61 Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy č. 0558-20-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0133/2020, dle přílohy č. 0558-20-P05;
5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/1873/2019/INV na zhotovení
projektové dokumentace akce „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, dle přílohy
č. 0558-20-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1) příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, na akci: "Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o., DZP Zborovice - oprava balkonů";
2) příspěvkovou organizaci Centrum Áčko, Husova 402/15, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00851710, na akci: "Centrum Áčko, p. o. - bezbariérová úprava prostor
SSL;
3) Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje na akci " Budova 21 obnova jídelny a kavárny".
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Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R16/20

schvaluje
1. dodatek č. 8 investičního záměru č. 1132/3/090/065/09/15-08/06/20 reprodukce
majetku Zlínského kraje akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a
expozic" dle přílohy č. 0560-20-P01;
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2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížsko, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž,
IČO 00091138, dle přílohy č. 0560-20-P02;
3. navýšení investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši 1
283.000 Kč z 932.000 Kč na 2.215.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a
realizaci akce „Muzeum Kroměřížska – Revitalizace budov a expozic“, dle přílohy č.
0560-20-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0130/2020, dle přílohy č. 0560-20-P04;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Hrad Malenovice – opravy střechy, oken
a elektroinstalace", dle přílohy č. 0560-20-P07;
b) "Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín", dle přílohy č. 056020-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje celková výše návratné
finanční výpomoci o 227.054 Kč, z původní celkové výše 6.658.054 Kč na celkovou
částku 6.431.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí
38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na realizaci akce „Muzeum Kroměřížska –
Revitalizace budov a expozic“, dle přílohy č. 0560-20-P05.
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Správa majetku - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R16/20

schvaluje
1. dodatek č.1 investičního záměru č. 1598/100/12/19 - 01/06/20 s názvem "Objekt
horního zámku Zborovice - oprava výtahu", dle přílohy č. 0561-20-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1667/150/06/20 na
akci "SPŠP – COP Zlín – oprava oken, vrat, vnitřních přepážek strojírenských dílen
Růmy 596", dle přílohy č. 0561-20-P02,
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy
Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č.
0561-20-P03,
4. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0561-20-P04, a to akce "SPŠP – COP Zlín – oprava oken, vrat,
vnitřních přepážek strojírenských dílen Růmy 596";
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SPŠP – COP
Zlín – oprava oken, vrat, vnitřních přepážek strojírenských dílen Růmy 596"
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum
odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500.
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R16/20

souhlasí
a) s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Základní školou Slušovice,
okres Zlín, příspěvková organizace, IČO 49156080, Školní 222, 763 15 Slušovice, a
nájemcem Základní uměleckou školou Zlín, IČO 00838926, Štefanikova 2987/91,
760 01 Zlín, dle přílohy č. 0562-20-P01,
b) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Gymnáziem a
Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO 00559504,
T.G.Masaryka 2734, 760 01 Zlín, nájemcem Sportovní kluby Zlín, z.s., IČO
00531944, Hradská 854, 760 01 Zlín, a vedlejším účastníkem dp Lukostřelba Zlín
z.s., IČO 22861645, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0562-20-P02 a č.
0562-20-P03,
c) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Halynou Malanchuk, *** Ukrajina, dle přílohy č. 0562-20-P05,
d) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Tomášem Fialou, ***, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0562-20-P06,
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0126/2020, dle přílohy č. 0562-20-P07,
b) dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Sociálními službami Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště,
a Arcibiskupstvím olomouckým, IČO 00445151, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc,
dle přílohy č. 0562-20-P08.
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Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu
14 - stavba - II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R16/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 – stavba - II." a
protokoly z jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 0564-20-P01 a č. 0564-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele - "Společnost UHN G+Z", kterou tvoří: GEOSAN GROUP a. s.,
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 28169522, jako vedoucí
společník, a Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669,
jako druhý společník;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem - "Společnost UHN G+Z", kterou tvoří:
GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO
28169522, a Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669,
dle příloh č. 0564-20-P03 až č. 0564-20-P04;
3. dodatek č. 4 investičního záměru reprodukce majetku Zlínského kraje č.
11497/170/02/19 – 04/06/20 akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 0564-20-P06,
4. rozpočtové opatření č. RZK/0129/2020, dle přílohy č. 0564-20-P07.
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Veřejná zakázka "Domov pro seniory Lukov p. o. – protipožární opatření – I.
etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R16/20

schvaluje
1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Zlínským krajem a
Domovem pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, dle přílohy
0563-20-P01;
2. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov pro seniory Lukov
p. o. – protipožární opatření – I. etapa“ formou zjednodušeného podlimitního řízení,
dle příloh č. 0563-20-P02 až č. 0563-20-P12, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele a následným odesláním výzvy osloveným
dodavatelům dle přílohy č. 0563-20-P13;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Martina Chovancová, DiS.
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2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Ing. Ladislav Vaculík, Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Michaela
Procházková, Ing. Petr Valášek a náhradníky: Bc. Jitka Chobotová, Petr Ruber, Mgr.
Michal Uherek, Mgr. Eva Bartošová, Ing. Jiří Huňka.
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Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně - urbanistická koncepce areálu pro
budoucí využití

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R16/20

souhlasí
se složením hodnoticí komise pro výběr nejvhodnějšího návrhu urbanistické
koncepce řešení budoucího využití stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně, dle přílohy č. 0559-20-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R16/20

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 5038/1, ostatní plocha, v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 688-1377/2019,
- 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 1.000 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. 161/10, ostatní plocha, v k. ú. Salaš u Zlína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 408-246b/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 1.400 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 pozemcích p. č. 465/1 a p. č. 465/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Machová, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 485-49a/2020,
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- 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;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1549, ostatní plocha, v k. ú. Lešná, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 695-4/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.600 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN včetně
optického kabelu v HDPE trubce, vše v pozemku p. č. 1040/60, ostatní plocha, v k.
ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
provozem, opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN
včetně optického kabelu v HDPE trubce, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
optického kabelu v HDPE trubce, minimálně však 18.200 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN včetně
optického kabelu v HDPE trubce, vše v pozemcích p. č. 1134/5 a p. č. 1134/19,
ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se stavebními úpravami,
provozem, opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN
včetně optického kabelu v HDPE trubce, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
optického kabelu v HDPE trubce, minimálně však 5.800 Kč + DPH;
7. 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. 2007/1, ostatní plocha, v k. ú. Újezdec u Osvětiman, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 100 Kč + DPH;
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8. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. st. 3/1, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Luhačovice, 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 1.000 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 pozemcích
p. č. 12490/51, p. č. 12490/53, p. č. 12490/54, vše ostatní plocha, v k. ú. Nový
Hrozenkov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 23677/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou prodeje a to:
- automobilu Škoda Felicia combi, reg. značka UHK 05-92, inv. č. 444-30B, počet
najetých kilometrů 76.741, rok pořízení 2000, pořizovací cena 290.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, minimálně za cenu 4.300 Kč včetně DPH;
- automobilu Ford Transit 100, reg. značka 3Z8 0157, inv. č. 25100809, počet
najetých kilometrů 293.516, rok výroby 1997, rok pořízení 2009, pořizovací cena
50.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, minimálně za cenu 3.030 Kč včetně DPH;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- elektrického zvedáku Opera sériové číslo KPA 0300 GB 4504 768 23 T, inv. Č.
343000000052, rok pořízení 2005, pořizovací cena 296.000 Kč, zůstatková cena 0
Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje ve
správě Krajského úřadu Zlínského kraje, uvedeného v příloze č. 0580-20-P10;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.06.2020, č. 0429/R14/20, část souhlasí,
bod č. 1.
předává
movitý majetek dle přílohy č. 0580-20-P11 ke dni fyzického převzetí, které se
uskuteční nejpozději do 30.06.2020, k hospodaření následujícímu subjektu:
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21, 767
01 Kroměříž, IČO 00091138.
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Doprava - dodatek č. 1 smlouvy s dopravcem ARRIVA vlaky s. r. o. (provozní
soubor B)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R16/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem ARRIVA vlaky, s. r. o., se sídlem
Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČO 28955196, na provozní soubor Zlínský kraj východ (B), dle přílohy č. 0550-20-P01.

14

Doprava - dodatky k investičním záměrům, změna č. 4 fondu investic,
Aktualizace Plánu přípravy akcí, Závěrečná zpráva akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R16/20

schvaluje
A. Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1559/110/05/19 – 03/06/20 k provedení
díla "Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt", o celkových nákladech
7.393.000 Kč, dle příloh č***0551-20-P01a a č. 0551-20-P01b;
A2) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1521/110/03/19 – 03/06/20 k provedení
díla "Silnice III/50736: Brumov", o celkových nákladech 16.620.000 Kč, dle přílohy
č. 0551-20-P02;
B. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle přílohy č. 055120-P03,
C. Aktualizaci Plánu přípravy investičních akcí ŘSZK, dle přílohy č. 0551-20-P04;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu ukončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, "Silnice
III/05736: Vsetín, OK na ul. Generála Klapálka", dle přílohy č. 0551-20-P05.
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Doprava - rozpočtové opatření - dotace z MŽP pro ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R16/20

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši
70.380 Kč příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 709348607,
dle přílohy č. 0554-20-P04;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0123/2020, dle přílohy č. 0554-20-P01.
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Doprava (JŘBU) - výpovědi smluv s dopravci veřejné linkové dopravy,
rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R16/20

schvaluje
1) vypovězení smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Zlínského kraje
pro dočasné období od roku 2019, uzavřených mezi Zlínským krajem a následujícími
dopravci:
a) KRODOS BUS a. s., se sídlem Skopalíkova 2385/45, Kroměříž, PSČ 767 01, IČO
26950529, smlouva oblast Kroměříž, dle přílohy č. 0553-20-P01;
b) ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874,
Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČO 27752968, smlouva oblast Uherské Hradiště,
dle přílohy č. 0553-20-P02;
c) ARRIVA MORAVA a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská
Ostrava, PSČ 702 00, IČO 25827405, smlouva oblast Valašské Klobouky, dle
přílohy č. 0553-20-P03;
d) ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 45192120,
smlouva oblast Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0553-20-P04;
e) ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 45192120,
smlouva oblast Vsetín, dle přílohy č. 0553-20-P05;
f) ČSAD Vsetín a. s., se sídlem Ohrada 791, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 45192120,
smlouva oblast Zlín, dle přílohy č. 0553-20-P06;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0128/2020 dle přílohy č. 0553-20-P07.
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Projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R16/20

schvaluje
projektový rámec "Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací",
dle přílohy č. 0555-20-P01;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Mezinárodní
spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací" v souladu s projektovým
rámcem, dle přílohy č. 0555-20-P01, do konečné podoby žádosti o poskytnutí
podpory z EHP fondů včetně všech povinných příloh v termínu do 30.09.2020;
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2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o poskytnutí podpory z
EHP fondů na projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních
inovací" do 30.09.2020.

18

Projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R16/20

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 16_034/0008497-08 o změně Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 16_034/0008497-01 k projektu "Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, vydaného dne 28.05.2020, ve znění přílohy č.
0568-20-P01.
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Projekt Centrály cestovního ruchu Východní Moravy - "Objevte Východní
Moravu a ještě něco víc..."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R16/20

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
(117D722), dle přílohy č. 0579-20-P01;
schvaluje
projektový rámec projektu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
"Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc...", dle přílohy č. 0579-20-P02;
souhlasí
s realizací a financováním akce "Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc...", za
podmínky poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v
regionech.

13/30

R16/20
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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Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a
procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R16/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů,
metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním
postižením" formou zjednodušeného podlimitního řízení, rozdělené na 5 částí, dle
příloh č. 0548-20-P01 až č. 0548-20-P15 uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele a odesláním výzvy osloveným dodavatelům
uvedeným v příloze č. 0548-20-P16;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby
se zdravotním postižením" ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová,
DiS., a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na služby
s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v
zařízeních pro osoby se zdravotním postižením" ve složení: Mgr. Martina Juricová,
Ing. Petr Valášek, Mgr. Radim Nuc, Ing. Silvia Duchoňová, Martina Chovancová
DiS., a náhradníky: Mgr. Matěj Mizera, Mgr. Helena Miklová, Mgr. Libor Fusek, Karel
Unzeitlich DiS., Mgr. Michal Uherek.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R16/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0121/2020, dle přílohy č. 0543-20-P01.

22

Podpora třídění komunálních odpadů - uzavření dodatků k dohodám o
spolupráci s EKO-KOM a. s., ASEKOL a. s., a ELEKTROWIN a. s., pro rok
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R16/20

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci při realizaci projektu "Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky na území Zlínského kraje“ se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČO 25134701, dle přílohy č. 0545-20-P01;
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R16/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu
"Rozvoj sběru použitých elektrozařízení" se společností ASEKOL a. s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231, dle přílohy
č. 0545-20-P02;
3. uzavření Dodatku č. 3 „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci“ uzavřené se
společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO
27257843, dle přílohy č. 0545-20-P03.

23

Sociální služby - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R16/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje,
sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, číslo D/1908/2020/SOC mezi Zlínským krajem a paní Mgr.
Stanislavou Fojtovou, nar. dne ***1966, bytem *** Kroměříž, dle přílohy č. 0547-20P02.

24

Výzva č. 2 k podání žádostí poskytovatelů SSL pro rok 2020, Dodatek k
Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R16/20

schvaluje
1. Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2020:
a) dle přílohy č. 0549-20-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí dne 29.06.2020 aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2020 včetně jeho příloh,
b) dle přílohy č. 0549-20-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí dne 29.06.2020 aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2020 včetně jeho příloh;
2. Dodatek č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 0549-20-P04 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně jeho příloh.
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R16/20
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 - dotace z MK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R16/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK//2020, dle přílohy č. 0569-20-P01.

26

Školství - převody z rezervních fondů, fondy investic, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R16/20

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
a) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČO
00226319, ve výši 230.000 Kč, dle přílohy č. 0573-20-P01;
b) Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, ve výši
237.000 Kč, dle přílohy č. 0573-20-P02;
c) Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, IČO 70859957, ve výši
58.000 Kč, dle přílohy č. 0573-20-P03;
schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČO 60371749,
dle přílohy č. 0573-20-P04;
b) změnu č. 1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí IČO
00843504, dle přílohy č. 0573-20-P05;
c) změnu č. 1 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín,
IČO 61716464, dle přílohy č. 0573-20-P06;
d) změnu č. 2 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
IČO 00226319, dle přílohy č. 0573-20-P07;
e) změnu č. 2 Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle
přílohy č. 0573-20-P08;
f) změnu č. 1 Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, IČO 70859957,
dle přílohy č. 0573-20-P09;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0127/2020, dle přílohy č. 0573-20-12;
ukládá
odvod prostředků z fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem:
a) Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČO 00843351, v celkové výši 1.500.000 Kč v termínu do
04.12.2020, viz příloha č. 0573-20-P10;
b) Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČO 00637939, v celkové výši 1.500.000 Kč
v termínu do 04.12.2020, viz příloha č. 0573-20-P11.

16/30

R16/20
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 - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020,
podpora řemesel 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R16/20

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0575-20-P02;
b) poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 1.657.900 Kč, dle přílohy č. 0575-20-P04;
c) rozpočtové opatření č. RZK /0125/2020, dle přílohy č. 0575-20-P03.
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Školství - Ocenění úspěšných žáků stavebních oborů v rámci akce Stavba
roku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R16/20

schvaluje
seznam žáků středních škol Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za úspěchy v
odborných soutěžích stavebních řemeslných oborů v rámci slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2019, dle přílohy č. 0570-20-P01.
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Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R16/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0571-20-P01.

30

Školství - výsledky konkursních řízení, jmenování ředitelů p. o., platové
výměry a vyhlášení konkursního řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R16/20

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č. 057420-P01;
2. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední průmyslové školy Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0574-20-P03;
17/30

R16/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0574-20-P05;
4. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy
č. 0574-20-P07;
5. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318, dle přílohy č. 0574-20-P09;
6. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č.
0574-20-P11;
7. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0574-20-P13;
8. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČO
00226319, dle přílohy č. 0574-20-P15;
9. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle
přílohy č. 0574-20-P17;
10. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448, dle přílohy č.
0574-20-P19;
11. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432,
dle přílohy č. 0574-20-P21;
12. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Otrokovice, Komenského, IČO 61716413, dle přílohy č. 0574-20P23;
13. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391, dle přílohy č. 0574-20-P25;
14. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČO 00226327, dle přílohy č. 057420-P27;
15. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Luhačovice, IČO 46310924, dle přílohy č. 0574-20P29;
16. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO 46254277, dle přílohy č. 057420-P31;
17. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411, dle přílohy č. 0574-20-P33;
18. zápis z jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém
zařízení Kroměříž, IČO 70842884, dle přílohy č. 0574-20-P35;
jmenuje
1. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Integrované
střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č. 0574-20-P36;
2. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Střední
průmyslové školy Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0574-20-P37;
3. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Gymnázia
Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0574-20-P38;
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R16/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. s účinností od 01.08.2020 paní ***, MBA na pracovní místo ředitelky Střední
průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č.
0574-20-P39;
5. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Odborného
učiliště Kelč, IČO 00843318, dle přílohy č. 0574-20-P40;
6. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Střední odborné
školy a Gymnázia Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 0574-20-P41;
7. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Obchodní
akademie Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0574-20-P42;
8. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČO 00226319, dle
přílohy č. 0574-20-P43;
9. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy při
dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448, dle přílohy č. 0574-20-P44;
10. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy a
Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432, dle přílohy č.
0574-20-P45;
11. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy
Otrokovice, Komenského, IČO 61716413, dle přílohy č. 0574-20-P46;
12. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy
Zlín, Mostní, IČO 61716391, dle přílohy č. 0574-20-P47;
13. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní
umělecké školy Zlín – Jižní Svahy, IČO 00226327, dle přílohy č. 0574-20-P48;
14. s účinností od 01.08.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní
umělecké školy Luhačovice, IČO 46310924, dle přílohy č. 0574-20-P49;
15. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Základní
umělecké školy Uherský Ostroh, IČO 46254277, dle přílohy č. 0574-20-P50;
16. s účinností od 01.08.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411,
dle přílohy č. 0574-20-P51;
stanovuje
1. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Integrované střední školy – Centra
odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č. 0574-20-P52;
2. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Střední průmyslové školy Zlín, IČO
00559482, dle přílohy č. 0574-20-P53;
3. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Gymnázia Valašské Klobouky, IČO
61716707, dle přílohy č. 0574-20-P54;
4. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Střední průmyslové školy stavební
Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0574-20-P55;
5. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318,
dle přílohy č. 0574-20-P56;
6. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Střední odborné školy a Gymnázia Staré
Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 0574-20-P57;
7. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Obchodní akademie Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0574-20-P58;
8. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Zlín, IČO 00226319, dle přílohy č. 0574-20-P59;
9. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Základní školy při dětské léčebně
Luhačovice, IČO 61716448, dle přílohy č. 0574-20-P60;
10. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Základní školy a Mateřské školy Uherské
Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432, dle přílohy č. 0574-20-P61;
11. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Základní školy Otrokovice,
Komenského, IČO 61716413, dle přílohy č. 0574-20-P62;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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12. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Základní školy Zlín, Mostní, IČO
61716391, dle přílohy č. 0574-20-P63;
13. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Základní umělecké školy Zlín – Jižní
Svahy, IČO 00226327, dle přílohy č. 0574-20-P64;
14. s účinností od 01.08.2020 plat ředitelce Základní umělecké školy Luhačovice,
IČO 46310924, dle přílohy č. 0574-20-P65;
15. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Základní umělecké školy Uherský Ostroh,
IČO 46254277, dle přílohy č. 0574-20-P66;
16. s účinností od 01.08.2020 plat řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0574-20-P67;
schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 057420-P68.

31

Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření - ZÁSOBNÍK
PROJEKTŮ, část 4

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R16/20

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. 0590-20-P01, část
4., do vyčerpání alokovaných prostředků zmíněného podprogramu.

32

Projekt 4 moravských krajů - Smlouva o společném postupu zadavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R16/20

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky
„Pivní průvodce Moravy a Slezska“ mezi Zlínským krajem, Olomouckým krajem, IČO
60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, Jihomoravským
krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a
Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
dle přílohy č. 0578-20-P02.
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33

Modernizace výtahů v 21. budově - předžalobní výzva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R16/20

bere na vědomí
1. odpověď na výzvu k úhradě smluvní pokuty společnosti EURO VÝTAHY, s. r. o.,
IČO 24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39 182 00 PRAHA 8 – Kobylisy podle
přílohy č. 0581-20-P01,
2. analýzu nároků ze smlouvy o dílo č. D/2492/2018/ŘDP a další doporučený postup
ve věci podle přílohy č. 0581-20-P02,
schvaluje
podání předžalobní výzvy společnosti EURO VÝTAHY, s. r. o., IČO 24665631, se
sídlem Ke Stírce 1845/39 182 00 PRAHA 8 – Kobylisy podle přílohy č. 0581-20-P03.

34

Přehled soudních sporů Zlínského kraje, zřizovaných a založených
organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R16/20

bere na vědomí
informace o aktuálně vedených soudních řízeních Zlínského kraje, zřizovaných a
založených společností, dle příloh č. 0591-20-P01 až č. 0591-20-P08.

35

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a zajištění podpory - KISSOS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R16/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a zajištění podpory mezi Zlínským krajem a
společností DERS s. r. o., se sídlem Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové 2, IČO 25924362, dle přílohy č. 0546-20-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.

36

Dodatky investičních záměrů - "Upgrade elektrické požární signalizace (EPS)
v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje" a "Upgrade
evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R16/20

schvaluje
1) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1496/150/01/19 Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11.
budovy a archivu Zlínského kraje, dle přílohy č. 0582-20-P01,
2) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1495/150/01/19, Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy, dle přílohy
č. 0582-20-P02,
3) rozpočtové opatření č. RZK/0120/2020, dle přílohy č. 0582-20-P03.

37

Uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o podnájmu nebytových prostor a
úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R16/20

schvaluje
uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o podnájmu nebytových prostor a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním mezi Zlínským krajem a:
a) Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 760
01 Zlín, IČO 27688313, dle přílohy č. 0585-20-P01;
b) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., se sídlem J. A. Bati 5520,
760 01 Zlín, IČO 27744485, dle přílohy č. 0585-20-P02;
c) Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, z.s.o.p., se sídlem J. A. Bati
5520, 760 01 Zlín, IČO 02057531, dle přílohy č. 0585-20-P03.

38

Veřejná zakázka "Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a
modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R16/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna venkovního
osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově
21“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0586-20-P01 až č.
0586-20-P09, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele a
odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0586-20-P10;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení
schodišťových věží v budově 21“ ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a
modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21“ ve složení: Ing. Pavel
Studeník, František Mikulička, Martina Chovancová, DiS., Petr Ruber, Bc. Zuzana
Kovaříková a náhradníky: Marina Lancevská, Milan Javořík, Mgr. Michal Uherek,
Ing. Ladislav Vaculík, Jana Valová.

39

Veřejná zakázka "Zajištění užívacích práv k programovým produktům
společnosti Microsoft"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R16/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Zajištění
užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft", dle přílohy č.
0587-20-P01, a související dokumenty, dle přílohy č. 0587-20-P02 až č. 0587-20P04;
schvaluje
1. výběr dodavatele DNS a.s., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO 25146441,
2. uzavření smlouvy s dodavatelem DNS a.s., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle,
140 00 Praha 4, IČO 25146441, dle přílohy č. 0587-20-P05.

40

Veřejná zakázka „Prodloužení podpory stávajícího řešení pro sběr a analýzu
datových toků Flowmon, jeho rozšíření o aplikační modul a obnovení
hardwarové sondy pro sběr datových toků“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R16/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Prodloužení podpory stávajícího řešení pro sběr
a analýzu datových toků Flowmon, jeho rozšíření o aplikační modul a obnovení
hardwarové sondy pro sběr datových toků", dle příloh č. 0588-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava, IČO 04308697;
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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. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 0588-20-P02.

41

Školství - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R16/20

stanovuje
s účinností od 01.07.2020 plat ředitelce Střední zdravotnické školy Kroměříž, IČO
00637939, dle přílohy č. 0572-20-P01.

43

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R16/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 27. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu Bikemaraton Drásal 2020
pořádaným spolkem DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z.s., se sídlem Střelnice 208/47,
760 01 Holešov, IČO 47935251;
2) slavností k 600 let existence Horní Lhoty pořádanou Obcí Horní Lhota, se sídlem
č.p. 27, PSČ 763 23 Horní Lhota;
3) akcí "Uherskobrodská pouť 2020" pořádaná Jiřím Strážnickým, s***, IČO
69670145;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad II. ročníkem
konference o poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí "Křižovatky ADHD - Dítě s
ADHD ve školním prostředí" pořádaným spolkem Unie Kompas, se sídlem Pod
Stráněmi 2505, 760 01 Zlín, IČO 67028144;
ruší
v usnesení RZK č. 0200/R06/20 ze dne 09.03.2020 v části schvaluje bod č. 3 ve
znění: "ve výši 30.000 Kč spolku Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný
spolek, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČO 26581981, na
činnost spolku a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0209-20-P09";
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 20.000 Kč
spolku Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČO 26581981, na činnost spolku a uzavření
veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0565-20-P02.
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44

Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R16/20

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, příjemcům:
1) 9.000 Kč Marii Valchářové, ***1954, ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady Vesník (u
točny) na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena
2) 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, ***1946, ***755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník
na ploše 2,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
3) 7.000 Kč Vítězslavu Staroštíkovi, ***1968, ***756 25 Růžďka (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký
Vesník na ploše 0,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena a pastvou ovcí
4) 11.000 Kč Milanu Rožnovjákovi, ***1959, ***756 21 Kateřinice*** (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR
Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy s odstraněním sena
5) 10.200 Kč Jaromíru Bednářovi, ***1962, *** 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,42 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným čištěním plochy od
odpadků
6) 2.500 Kč Drahomíře Kašparovské, ***1951, *** 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly
na ploše 0,15 ha pokosením trávy s odstraněním sena
7) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, ***1962, *** 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena
8) 15.600 Kč Zdenku Ovesnému, ***1955, ***755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
9) 7.000 Kč Ireně Varmužové, ***1960, ***755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky - Díly na
ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena
10) 20.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, ***1956, *** 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Ježůvka na
ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, rozrušením mechových porostů
a odstraněním nežádoucích dřevin
11) 5.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, ***1966*** 756 12 Horní Lideč ***(nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov na
ploše 0,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
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12) 8.000 Kč Pavle Mikulíkové, ***1967, ***Horní Jasenka ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Kotrlé na ploše 0,33 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní
plochu zvláště chráněného území
13) 25.500 Kč Bohumilu Zbrankovi, ***1969, *** Ratiboř ***, 756 21 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Zbrankova
stráň na ploše 2,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu
zvláště chráněného území
14) 5.000 Kč Zdeňku Vejpustkovi, ***1949, *** 755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vršky – Díly na
ploše 0,1 ha odstraněním náletových dřevin s odklizením dřevní hmoty mimo vlastní
plochu zvláště chráněného území
15) 15.000 Kč Aleně Dolákové, ***1955, *** 768 72 Chvalčov (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pod Kozincem na
ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště
chráněného územ
16) 15.000 Kč Mgr. Bohumilu Kusákovi, ***1980, *** 687 22 Ostrožská Nová Ves
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Lázeňský mokřad na ploše 2,99 ha pokosením trávního porostu s odstraněním
sena.
17) 63.712 Kč Jiřímu Spisarovi, se sídlem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČO
70322872 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Mokřady Vesník (Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44
ha pokosením trávy a odstraněním sena
18) 68.950 Kč Daně Smílkové, se sídlem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČO
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,4 ha
pokosením trávy s odstraněním sena
19) 10.000 Kč Haně Molkové, se sídlem Horní Lideč 248, 756 12, IČO 73871311
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Hrádek na ploše 0,1 ha spočívající ve výřezu náletových dřevin.
20) 40.000 Kč Liboru Maňákovi, se sídlem Perná 51, 756 41 Lešná, IČO 41018303
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
21) 20.000 Kč Tomáši Kutálkovi, se sídlem Hrachovec 176, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy s
odstraněním sena
22) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, se sídlem Moskva 243, 755 01 Vsetín, IČO
73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením
nedopasků
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23) 12.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Vlašské Meziříčí, se
sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123693
(nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněném území
PP Jasenice pokosením trávy na ploše 0,14 ha včetně odstranění sena mimo vlastní
plochu zvláště chráněného území a prováděním ochranného dozoru v letním období
24) 15.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., se sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČO
61945897 na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Sucháčkovy
paseky na ploše 0,7 ha strojním a ručním pokosením trávy s odstraněním sena
25) 18.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
26) 23.800 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,19 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
27) 44.900 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Včelín. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 2,5 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
28) 52.600 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z.s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v
asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
29) 29.160 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy.
30) 27.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z.s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami
křovinořezem na ploše 0,32 ha, včetně odstranění biomasy, v asanačním sečení
křovinořezem na ploše 0,23 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně odstranění
sena a v ořezu větví.
31) 10.900 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Loučka pod Bukovinou.
Údržba spočívá v posečení plochy 0,33 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v instalaci repelentů.
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a uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0592-20-P01.

45

KULTURA - investiční záměr; dotace z MK ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu a fondu investic p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R16/20

bere na vědomí
1. poskytnutí účelových dotací z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace:
a) Krajskou knihovnu F. Bartoše ve Zlíně, p. o., IČO 70947422, ve výši 924.000 Kč,
dle příloh č. 0576-20-P01 a č. 0576-20-P02;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČO 00089982, ve výši 45.000 Kč,
dle přílohy č. 0576-20-P03;
2. poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020, ve výši
1.554.264,39 Kč (z toho neinvestiční prostředky ve výši 1.206.045,51 Kč)
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, dle přílohy č.
0576-20-P07;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0122/2020 dle přílohy č. 0576-20-P04;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1666/090/05/20 akce
"Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – RFID technologie pro obvodní
knihovny", dle přílohy č. 0576-20-P05;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422,
dle přílohy č. 0576-20-P06;
4. navýšení příspěvku na provoz o 200.000 Kč na celkovou výši 27.230.000 Kč
příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422,
na akci "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – RFID technologie pro
obvodní knihovny", dle přílohy č. 0576-20-P07;
5. navýšení příspěvku na provoz o 693.000 Kč na celkovou výši 8.043.000 Kč
příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č.
0576-20-P07;
6. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2020, dle přílohy č. 0576-20-P08;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – RFID technologie pro obvodní knihovny"
příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 709 474 22.

46

Zdravotnictví – neinvestiční příspěvek MZd ČR na odměny pro zaměstnance
ZZS ZK poskytnuté v souvislosti s řešením mimořádné situace - COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R16/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0132/2020, dle přílohy č. 0593-20-P01;
bere na vědomí
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 2020
ve výši 69.972.513 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0593-20-P02;
schvaluje
odměnu řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČO 62182137, dle přílohy č. 0593-20-P03.

47

Zdravotnictví - Smlouva o výpůjčce s KNTB na plicní ventilátory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R16/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., IČO 27661989, dle přílohy č. 0567-20-P01.
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Sdružení místních samospráv České republiky - poskytnutí individuální
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R16/20

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 200.000
Kč, zapsanému spolku Sdružení místních samospráv České republiky, z. s., IČO
75130165, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné, na zajištění partnerství a
spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0594-20-P02.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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