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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 13.07.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R18/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0598-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0065/R02/20 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "14|15
BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ", a to do 30 dnů
od schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva Životního prostředí;“
- na termín plnění 07.09.2020.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R18/20

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 40.000 Kč
Czech Architecture Week s. r. o., se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha
1, IČO 27872688, na realizaci projektu "Náš venkov 1990-2020" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0608-20-P02;
2. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000 Kč
ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ, se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, IČO
45769371, na pořádání V. ročníku České ceny za architekturu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0608-20-P04.
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3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností
NET4GAS, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R18/20

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností
NET4GAS, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140
21, IČO 27260364, dle přílohy č. 0606-20-P01.

4

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Výroba a distribuce periodika Magazín 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R18/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Výroba a distribuce periodika Magazín 21,
mezi Zlínským krajem a společností GRASPO CZ a. s., se sídlem Pod Šternberkem
324, 763 02 Zlín, IČO 25586092, dle přílohy č. 0607-20-P01.

5

Veřejná zakázka "Tisk položek Edičního plánu Zlínského kraje 2020"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R18/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Tisk položek
Edičního plánu Zlínského kraje 2020", dle přílohy č. 0614-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele TISK CENTRUM s. r. o., Bratislavská 855/48, 602 00 Brno Zábrdovice, IČO 26263564;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem TISK CENTRUM s. r. o., Bratislavská
855/48, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO 26263564, dle přílohy č. 0614-20-P02.
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6

Svěření rozhodování o podávání žalob podle zákona č. 46/2000 Sb., tiskový
zákon, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R18/20

svěřuje
podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
hejtmanovi rozhodování o podávání žalob Zlínským krajem ve smyslu § 12 zákona
č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů do konce tohoto
volebního období;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana bezodkladně informovat Radu Zlínského
kraje o podaných žalobách v souvislosti se zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon,
ve znění pozdějších předpisů.

7

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R18/20

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Správou železnic,
státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město,
a nájemcem Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková
organizace, IČO 70947422, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0611-20P01 a č. 0611-20-P02.

8

Správa majetku – školství, sociální věci – investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R18/20

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1616/150/02/20 - 01/06/20 na akci "ZŠ Otrokovice - dětské hřiště", dle přílohy č.
0612-20-P01,
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Základní škola Otrokovice, Komenského, se sídlem ul. Komenského
1855, 765 02 Otrokovice, IČO 61716413, dle přílohy č. 0612-20-P02,
3. rozpočtové opatření č. RZK/0140/2020, dle přílohy č. 0612-20-P04;
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bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"SSL Uherské Hradiště – zprovoznění objektu Velehrad – Salašská I. etapa", dle
přílohy č. 0612-20-P03.

9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R18/20

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. 1210, ostatní plocha, v k. ú. Stupava, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 368-20284/2020,
- 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 21.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 8091/20, ostatní plocha, v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2989522/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 12559/2, ostatní plocha, v k. ú. Nový
Hrozenkov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 229370378/2019,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 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 zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 680, ostatní plocha, v k. ú. Juřinka, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 401-70347/2019,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 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 pozemcích
p. č. 6/4, p. č. 6/15, p. č. 6/16, vše ostatní plocha, v k. ú. Pohořelice u Napajedel, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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;
6. 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. 4117/5, ostatní
plocha, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Správa železnic, státní organizace, se
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo
zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické infrastruktury v pozemcích p. č.
4535/3, p. č. 7266/32, p. č. 7266/33, p. č. 7266/35, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na dotčené pozemky za účelem prohlídky, údržby, oprav,
rekonstrukcí a správy vedení dopravně technické infrastruktury,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 40.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla,
IČO 70850976, 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;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČO 00089982, formou fyzické likvidace, a to:
- EZS Otrokovice a monitoring/12, inv.č. 20000314, rok pořízení 2007, pořizovací
cena 851.478 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Expozice histor. „Odboj“, inv. č. 00000150, rok pořízení 1986, pořizovací cena
497.462 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
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- konvektomat Convotherm OSC, inv. č. 3130062, rok pořízení 2002, pořizovací
cena 435.519 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- pračka HF 165, inv. č. 3130036, rok pořízení 2001, pořizovací cena 215.250 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.06.2020, č. 0479/R16/20, část souhlasí,
bod č. 2.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R18/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 12490/19, ostatní plocha, o výměře 2051 m 2,
- p. č. 12490/25, ostatní plocha, o výměře 168 m 2,
- p. č. 12490/26, ostatní plocha, o výměře 520 m 2,
- p. č. 12490/28, ostatní plocha, o výměře 178 m 2,
- p. č. 12490/31, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 12490/32, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 12490/50, ostatní plocha, o výměře 840 m 2,
- p. č. 12490/51, ostatní plocha, o výměře 167 m 2,
- p. č. 12490/52, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 12490/53, ostatní plocha, o výměře 287 m 2,
- p. č. 12490/54, ostatní plocha, o výměře 232 m 2,
- p. č. 12490/55, ostatní plocha, o výměře 723 m 2,
- p. č. 12521/42, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
- p. č. 12521/43, ostatní plocha, o výměře 125 m 2,
- p. č. 12521/44, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 12559/121, ostatní plocha, o výměře 304 m 2,
- p. č. 12559/129, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 12559/131, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 12559/166, ostatní plocha, o výměře 343 m 2,
- p. č. 12559/168, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 12559/169, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
2. pozemků
- p. č. 2051/93, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2051/1,
- p. č. 2051/92, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, oddělený z původního pozemky p. č.
2051/76,
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geometrickým plánem č. 701-1124/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Nové
Město;
3. pozemku
- p. č. 1312/41, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
oddělený z původního pozemku p. č. 1312/2 geometrickým plánem č. 6261123/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město;
4. pozemku
- p. č. 500/7, ostatní plocha, o výměře 992 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 775 pro obec a k. ú. Šelešovice;
5. pozemku:
- p. č. 618/2, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 618/1 geometrickým plánem č. 70414/2019b, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Chvalčov a k. ú. Chvalčova Lhota;
6. pozemků:
- p. č. 1400/3, ostatní plocha, o výměře 595 m 2,
- p. č. 1400/4, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1400/6, ostatní plocha, o výměře 164 m 2,
- p. č. 1400/7, ostatní plocha, o výměře 11m 2,
- p. č. 307/12, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 307/13, ostatní plocha, o výměře 83 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko;
7. pozemků:
- p. č. 2182/2, ostatní plocha, o výměře 165 m 2,
- p. č. 2183/2, ostatní plocha, o výměře 283 m 2,
- p. č. 2183/3, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Solanec pod
Soláněm;
8. pozemků:
- p. č. 2183/4, ostatní plocha, o výměře 2277 m2,
- p. č. 2183/5, ostatní plocha, o výměře 1793 m 2,
- p. č. 2183/6, ostatní plocha, o výměře 346 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Solanec pod
Soláněm;
9. pozemků:
- p. č. 1400/8, ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 1400/9, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko;
10. pozemku:
- p. č. 1400/12, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
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odděleného z původního pozemku p. č. 1400/5 geometrickým plánem č. 10077431/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko;
11. pozemků
- p. č. 400/6, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- p. č. 400/7, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 400/8, ostatní plocha, o výměře 659 m 2,
- p. č. 400/9, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 400/10, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
- p. č. 400/11, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 400/3, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
- p. č. 400/4, ostatní plocha, o výměře 281 m 2,
- p. č. 518/6, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 406 pro obec Zdounky a k. ú. Nětčice;
12. pozemků
- p. č. 1073/5, ostatní plocha, o výměře 177 m 2,
- p. č. 1073/6, ostatní plocha, o výměře 941 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 242 pro obec Zdounky a k. ú. Těšánky;
13. pozemků:
- p. č. 410/13, ostatní plocha, o výměře 1120 m 2,
- p. č. 410/15 ostatní plocha, o výměře 108 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 200 pro obec a k. ú. Zahnašovice;
14. pozemků
- p. č. 590/2, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 590/3, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 445 pro obec Holešov a k. ú. Tučapy u Holešova;
15. pozemků
- p. č. 1461/26, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1461/28, ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 1461/30, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1461/31, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 1461/32, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
- p. č. 1488/75, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2041 pro obec a k. ú. Kvasice;
16. pozemků
- p. č. 492/4, ostatní plocha, o výměře 50 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 492/1,
- p. č. 492/6, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 492/7, ostatní plocha, o výměře 70 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 492/8, ostatní plocha, o výměře 107 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 492/9, ostatní plocha, o výměře 25 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
492/1,
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- p. č. 492/10, ostatní plocha, o výměře 38 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 492/11, ostatní plocha, o výměře 18 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 492/12, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
492/1,
- p. č. 494/7, ostatní plocha, o výměře 71 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
494/1,
- p. č. 494/8, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
494/2,
- p. č. 494/9, ostatní plocha, o výměře 17 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
494/2,
geometrickým plánem č. 1420-47/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice
u Holešova;
17. pozemku
- p. č. 978/6, ostatní plocha, o výměře 284 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Kostelany;
18.
6 kusů sloupů veřejného osvětlení situovaných na pozemcích p. č. 865/6, p. č. 865/7,
p. č. 865/11, vše v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Brňov (včetně souvisejícího
kabelového vedení). Umístění sloupů je patrné z přílohy č. 0637-20-P10;
19. pozemků
- p. č. 3540/68, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 3540/69, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku 3540/30 geometrickým plánem č. 557-10/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního púřadu pro
Zlínský kraj pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště;
20. pozemku
- p. č. 3540/62, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec Ořechov a k. ú. Ořechov
u Uherského Hradiště;
21. pozemku
- p. č. 1977/67, ostatní plocha, o výměře 70 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1977/5 geometrickým plánem č. 67695/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek na Vlárské dráze;
22. pozemků
- p. č. 4353/8, ostatní plocha, o výměře 14 m2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4353/1,
- p. č. 4353/9, ostatní plocha, o výměře 8 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4353/1,
- p. č. 4353/10, ostatní plocha, o výměře 18 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 4353/1,
- p. č. 4353/11, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4353/1,
- p. č. 4872/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4872,
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- p. č. 4872/3, ostatní plocha, o výměře 15 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 4872,
geometrickým plánem č. 402-98/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Nevšová;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 2499/10, ostatní plocha, o výměře 434 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského Brodu;
2. pozemků
- p. č. 567/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 714 m 2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.
- p. č. 567/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m 2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
- p. č. 567/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m 2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb.,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad;
3. pozemků
- p. č. 15528/35, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí a
- p. č. 15528/47, ostatní plocha, o výměře 236 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15528/39 geometrickým plánem č. 1927-99/2019 pro obec a k. ú. Hovězí;
4. pozemku
- p. č. 1400/5 ostatní plocha, o výměře 93 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 1400/5 geometrickým plánem č. 1007-7431/2017 pro obec Hutisko – Solanec a k.
ú. Hutisko;
5. pozemku
- p. č. 2087/52, ostatní plocha, o výměře 35 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2087/44 geometrickým plánem č. 454-7151/2020 pro obec Lešná a k. ú.
Jasenice u Valašského Meziříčí.
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Změna č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2019-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R18/20

schvaluje
změnu č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2019-2025, dle přílohy č. 0638-20-P01.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů a změna plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R18/20

schvaluje [revokováno]
1. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČO 62182137, na rok 2020, o 213.393,57 Kč na celkovou
výši 231.916.826,77 Kč, dle přílohy č. 0616-20-P01, s tím že navýšení příspěvku je
účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 1. čtvrtletí 2020 na záchranné a
likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události výbuchu
muničního skladu ve Vrběticích;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2020 o 45.000.000 Kč na
celkovou výši 271.600.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2020 o 2.500.000 Kč na celkovou výši 17.000.000 Kč
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, dle přílohy č. 0616-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0143/2020, dle přílohy č. 0616-20-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 061620-P07;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši
1.105.550 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0616-20-P05.
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Sociální služby - změna závazných ukazatelů a změny plánů tvorby a použití
fondů investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R18/20

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Lukov, IČO 70850941, na rok 2020, dle přílohy č. 0602-20-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, IČO 70850917, na rok 2020, dle přílohy
č. 0602-20-P02;
3. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČO
00839281, na rok 2020, o částku 800.000 Kč, dle přílohy č. 0602-20-P04.
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Kontroly hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020 změna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R18/20

schvaluje
doplnění Plánu kontrol hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce
2020 o organizace:
- Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace
(IČO 70850992);
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (IČO 70934860).
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Doprava - Investiční záměry, dodatky a změny struktur k investičním
záměrům, změna č. 5 fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R18/20

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1669/110/06/20 k provedení díla "Silnice III/49025:
Ludkovice - Řetechov, sesuv", o celkových nákladech 22.953.000 Kč, dle příloh č.
0603-20-P02a a č. 0603-20-P02b;
A2) investiční záměr č. 1670/110/06/20 k provedení díla "Silnice III/48713: Velké
Karlovice, most ev. č. 48713-3", o celkových nákladech 16.022.000 Kč, dle přílohy
č. 0603-20-P03;
A3) investiční záměr č. 1671/110/06/20 k provedení díla "Silnice III/4868: Vidče Rožnov, sesuv", o celkových nákladech 19.713.000 Kč, dle přílohy č. 0603-20-P04;
A4) investiční záměr č. 1672/110/06/20 k provedení díla "Silnice II/497: Bohuslavice
u Zlína", o celkových nákladech 19.810.000 Kč, dle přílohy č. 0603-20-P05;
A5) investiční záměr č. 1673/110/06/20 k provedení díla "Silnice III/49728: Mistřice,
Javorovec, sesuv", o celkových nákladech 4.065.000 Kč, dle příloh č. 0603-20-P06a
a č. 0603-20-P06b;
B. dodatek č. 1 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860,
č. 1624/110/03/20-01/06/20 k provedení díla "Silnice III/05751: Sidonie" o celkových
nákladech 10.342.000 Kč, dle přílohy č. 0603-20-P07;
C. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 0603-20P08a až č. 0603-20-P08g,
a to vše za podmínky získání investiční dotace na uvedené záměry ze Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI);
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bere na vědomí
A. závěrečnou zprávu ukončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, "Silnice
II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice", dle přílohy č. 0603-20-P09;
B. informace Ředitelství silnic Zlínského kraje a Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) k poskytnutí dotace ze SFDI dle přílohy č. 0603-20-P10.
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Doprava - Pověření ŘSZK k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní
infrastruktury - poskytnutí finančních prostředků v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R18/20

schvaluje
A) Pověření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem
Zlín, K majáku 5001, IČO 70934860, k uzavření smlouvy na poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) na rok
2020, aby na základě této smlouvy byla příjemcem finančních prostředků
poskytnutých ze SFDI, určených k financování oprav, rekonstrukce a modernizace
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy č. 0604-20-P02,
B) Prohlášení Zlínského kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s
ostatními akcemi na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji dle přílohy č. 060420-P03.
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Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby Vsetín prodloužení Nádražní ulice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R18/20

schvaluje
"Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby Vsetín prodloužení Nádražní ulice", uzavřené mezi Zlínským krajem, městem Vsetín, IČO
00304450, uvedené v příloze č. 0605-20-P01.
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Malé vodní nádrže na území Zlínského kraje, zpracování prostorové analýzy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R18/20

schvaluje
1. přímé uzavření smlouvy o dílo se společností EKOTOXA s. r. o., IČO 64608531,
se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno, ve znění přílohy č. 0646-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2020 dle přílohy č. 0646-20-P03.
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Deklarace zájmu o využití výsledků projektu "Posílení role obcí v EVVO s
využitím konceptu Future Thinking"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R18/20

souhlasí
s Deklarací zájmu o využití výsledků projektu "Posílení role obcí v EVVO s využitím
konceptu Future Thinking" dle přílohy č. 0599-20-P01.
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Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III/NZÚ-AMO, využívání
Zásobníku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R18/20

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.02.2020 č. 0144/R04/20 v části
„schvaluje“ bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investiční
účelové dotace fyzickým osobám dle přílohy č. 0168-20-P03, a to v rozsahu „to vše
za podmínky uvolnění dostatečného množství finančních prostředků ve zmíněném
Programu [výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.] nejpozději do
31.07.2023 a do vyčerpání alokovaných prostředků zmíněného Programu, a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami, dle vzoru ve znění
přílohy č. 0168-20-P02 a v souladu s přílohou č. 0168-20-P03“ pro projekty uvedené
v příloze č. 0635-20-P01;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.04.2020 č. 0332/R11/20 v části
„schvaluje“, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investiční účelové
dotace fyzickým osobám dle přílohy č. 0381-20-P01, usnesení Rady Zlínského kraje
ze dne 11.05.2020 č. 0349/R12/20 v části „schvaluje“ kterým Rada Zlínského kraje
schválila poskytnutí investiční účelové dotace fyzickým osobám dle přílohy č. 043720-P03, usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.05.2020 č. 0401/R13/20 v části
„schvaluje“, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investiční účelové
dotace fyzickým osobám dle přílohy č. 0465-20-P01 a usnesení Rady Zlínského
kraje ze dne 22.06.2020 č. 0498/R16/20 v části „schvaluje“, kterým Rada Zlínského
kraje schválila poskytnutí investiční účelové dotace fyzickým osobám dle přílohy č.
0590-20-P01, v rozsahu uvedeném v příloze č. 0635-20-P02;
schvaluje
1. 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. 0635-20-P03;
2. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty
výměny zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje III. a podprogramem Nová zelená úsporám – adaptační a mitigační
opatření, a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0635-20-P04 ZÁSOBNÍK
PROJEKTŮ, to vše za podmínek uvolnění dostatečného množství finančních
prostředků a následného uzavření dotační smlouvy nejpozději do 31.07.2023 a do
vyčerpání alokovaných prostředků zmíněných programů v souladu s postupem
popsaným v příloze 0635-20-P05.
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R18/20
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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Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R18/20

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1. smlouvy o dílo na zpracování aktualizace koncepčního
dokumentu „Generel dopravy Zlínského kraje“ č. D/0221/2020/ŘDP dle přílohy č.
0647-20-P01 za podmínky schválení dodatku a prodloužení projektu ze strany
řídícího orgánu;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2020 dle přílohy č. 0647-20-P02.
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Kultura - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R18/20

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0627-20-P01;
2. snížení investičního příspěvku v roce 2020 o 323.000 Kč, z původní celkové
částky 449.000 Kč nově na celkovou částku 126.000 Kč příspěvkové organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, na přípravu a realizaci akce „Slovácké muzeum UH –
Knihovní systém pro příspěvkové organizace v resortu kultury", dle přílohy č. 062720-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0134/2020, dle přílohy č. 0627-20-P03;
4. uzavření Smlouvy o spolupráci vztahující se ke knihovnímu systému pro
příspěvkové organizace v resortu kultury Zlínského kraje se Slováckým muzeem v
Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126, s Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace,
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, s Muzeem Kroměřížska,
příspěvková organizace, Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, s
Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00094889, s
Hvězdárnou Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 941/78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, a s Tritius Solutions a. s., Vodní 258/19, 602 00
Brno, IČO 05700582, dle přílohy č. 0627-20-P06;
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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.

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0001/2020/ŘDP,
kterou se ruší poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2020 ve výši 931.000
Kč příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady
179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, na přípravu a realizaci akce
"Slovácké muzeum UH – Knihovní systém pro příspěvkové organizace v resortu
kultury“, dle přílohy č. 0627-20-P04;
bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020, ve výši
37.572,98 Kč (z toho neinvestiční dotace 23.896,42 Kč) příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R18/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0135/2020, dle přílohy č. 0600-20-P01.
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Program k zajištění odlehčovacích služeb 2021, Podání Žádosti o poskytnutí
dotace ze SR 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R18/20

schvaluje
1. podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku
2021 ve výši 1.583.877.000 Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb;
2. Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy č. 060120-P02;
3. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2021, dle přílohy č. 0601-20-P03.
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R18/20
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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Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020 - doplnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R18/20

schvaluje
doplnění plánu obecných kontrol příspěvkových organizací ZK v roce 2020, dle
přílohy č. 0641-20-P01 a doplnění seznamu osob oprávněných k provádění
obecných kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020 v rámci
výkonu zřizovatelských funkcí, dle přílohy č. 0641-20-P02.
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Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R18/20

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách
v členění:
1) Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková
organizace, IČO 48506109, se sídlem Komenského 101, 687 51 Nivnice, ve výši
84.000 Kč na projekt „Dílny nás baví!“;
2) Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín, IČO 62335057, se sídlem Horní Lideč
200, 756 12 Horní Lideč, ve výši 70.000 Kč na projekt „Dílny ZŠ HL“;
3) Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
IČO 00836397, se sídlem Školní 606, 687 62 Dolní Němčí, ve výši 105.000 Kč na
projekt „Vybavení dílen ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“;
4) Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, IČO
70436177, se sídlem Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, ve výši 110.000 Kč
na projekt „Dílny pro všechny 2“;
5) Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČO
70932310, se sídlem Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, ve výši 70.000 Kč na
projekt „Řemeslo má zlaté dno“;
6) Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, IČO 70871540, se
sídlem Školní 403, 763 21 Slavičín, ve výši 120.000 Kč na projekt „Každý žák svůj
výrobek ze školní dílny“;
7) Základní škola Francova Lhota, okres Vsetín, IČO 70640416, se sídlem Francova
Lhota 190, 756 14 Francova Lhota, ve výši 84.000 Kč na projekt „Podpora vybavení
dílen v základních školách“;
8) Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, IČO 71008179, se
sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín, ve výši 105.000 Kč na projekt „Inovace školních dílen
na ZŠ Zlín, Křiby 4788“;
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9) Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČO 47933810, se
sídlem Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt „Vybavení
školní dílny“;
10) Základní škola Zašová, okres Vsetín, IČO 45211582, se sídlem Zašová 500, 756
51 Zašová, ve výši 150.000 Kč na projekt „Vybavení dílen ZŠ Zašová“;
11) Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková
organizace, IČO 00851761, se sídlem Šafaříkova 726/9, 757 01 Valašské Meziříčí,
ve výši 150.000 Kč na projekt „Vybavení pracovních dílen v ZŠ Šafaříkova, Valašské
Meziříčí“;
12) Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, IČO 46956981, se sídlem
Komenského 483, 687 08 Buchlovice, ve výši 84.000 Kč na projekt „Zvýšení
podmínek pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Buchlovice“;
13) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČO 70436070, se sídlem Komenského náměstí 350, 686
62 Uherské Hradiště, ve výši 105.000 Kč na projekt „Vybavení školních dílen v ZŠ
UNESCO“;
14) Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace,
IČO 71003746, se sídlem Kašava 193, 763 19 Kašava, ve výši 97.000 Kč na projekt
„Vybavení dílen v ZŠ a MŠ Kašava“;
15) Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 75020220,
se sídlem Mánesova 908, 765 02 Otrokovice, ve výši 90.000 Kč na projekt „...
protože práce šlechtí!“;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru v
přílohách č. 0617-20-P02 a č. 0617-20-P01b;
B) rozpočtové opatření č. RZK/0142/2020, dle přílohy č. 0617-20-P03.
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Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R18/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0621-20-P01 až č. 0621-20-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0139/2020 dle přílohy č. 0621-20-P05.
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R18/20
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 - žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R18/20

nesouhlasí
se zápisem oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60, do rejstříku škol a školských
zařízení u právnické osoby MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818,
Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČO 25318390, s účinností od 01.09.2021;
nemá námitek
k označení oboru 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, večerní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 35, a oboru 23-43-L/51 Provozní technika,
večerní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 25, jako
dobíhajících v rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby MESIT střední
škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČO
25318390,s účinností od 01.09.2021.
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Školství - vyřazení majetku, fondy investic, rozpočtové opatření, převod z
rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R18/20

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola Zlín, IČO 00559482, a to:
- konvektomat Convoterm OD12.20., inventární číslo C642, pořizovací cena 523.950
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999,
- software – Edge CAM., inventární číslo C465, pořizovací cena 743.306 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999,
- software ASEPO INT pro školy, inventární číslo C871, pořizovací cena 317.665 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2003,
- software Inventor Professional 10 EDU, inventární číslo C900, pořizovací cena
131.078,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006,
- software Autodesk Design Academy, inventární číslo C906, pořizovací cena
108.409 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006,
vše formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0620-20-P01;
b) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO
00559504, a to:
- soubor počítačů, inventární číslo VT504, pořizovací cena 239.442 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 2007,
- centrální server, inventární číslo VT475, pořizovací cena 249.405,20 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006,
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- sestava PC+projekce, inventární číslo Ř 128, pořizovací cena 213.771 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2008,
vše formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0620-20-P02;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkové
organizace:
a) Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632, ve výši 160.000
Kč, dle přílohy č. 0620-20-P03;
b) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský brod, IČO 14450437,
ve výši 60.000 Kč, dle přílohy č. 0620-20-P04;
schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zdounky, IČO
63414945, dle přílohy č. 0620-20-P05;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČO 60371757, dle přílohy č.
0620-20-P06;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČO 00054771, dle přílohy č. 0620-20-P07;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bystřice pod
Hostýnem, IČO 63458632, dle přílohy č. 0620-20-P08;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 0620-20-P09;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČO
00851906, dle přílohy č. 0620-20-P10;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0620-20-P11;
h) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0620-20-P12;
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola Holešov,
IČO 47935910, dle přílohy č. 0620-20-P13;
j) změnu č. 3 příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0620-20-P14;
k) změnu č. 1 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy
č. 0620-20-P15;
2. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2020 schváleného
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2019 č. 0725/Z24/19
příspěvkové organizaci zřizované Zlínským krajem Gymnázium J. A. Komenského
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod o 60.000 Kč na
celkovou výši 2.940.000 Kč;
3. navýšení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2020 schváleného
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne ze 16.12.2019 č. 0725/Z24/19
příspěvkovým organizacím zřizovaných Zlínským krajem:
a) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, o 600.000 Kč na
celkovou výši 2.600.000 Kč;
b) Střední odborná škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČO 14450437, o
900.000 Kč na celkovou výši 3.300.000 Kč
v termínu do 05.12.2020;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0138/2020, dle přílohy č. 0620-20-P16;
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Odborné učiliště a
Základní škola Holešov, IČO 47935910, ve výši 500.000 Kč v termínu do
05.12.2020.

30

Školství - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R18/20

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO
70238910, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Mgr. Petr Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Ludmila Kočí, Mgr. Roman Třetina, Mgr.
Ivana Růžičková, PhDr. Vlastislav Kožela, Martina Filová.
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Program MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R18/20

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci Programu MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v
členění, dle přílohy č. 0634-20-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0634-20-P03 a č. 0634-20-P01b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a
sportu z důvodu nedostatečného počtu dosažených bodů v členění:
1) BK Holešov, z.s., IČO 47934921, se sídlem Podzahradí 397, 768 42 Prusinovice,
ve výši 10.000 Kč na projekt „Sportovní den pro MŠ a ZŠ v Prusinovicích“;
2) Stojanovo gymnázium, Velehrad, IČO 70940444, se sídlem Nádvoří 1, 687 06
Velehrad, ve výši 23.000 Kč, na projekt „S radostí a vytrvalostí na cestě“;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce Mládež a sport) v rámci Programu MaS01-20 Jednorázové
projekty v oblasti mládeže a sportu v členění:
1) TJ Jiskra Otrokovice, z.s., IČO 18152805, se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297,
765 02 Otrokovice, ve výši 52.000 Kč na projekt „XX. ročník Memoriálu MUDr.
Podmolíka v půlmaratonu, štafetovém půlmaratonu, maratonu, maratonu a půl a
silničních bězích dětí a mládeže - Mistrovství Moravy a Slezska v maratonu a
půlmaratonu“;
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) TJ Jiskra Otrokovice, z.s., IČO 18152805, se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297,
765 02 Otrokovice, ve výši 35.000 Kč, na projekt „JISKRA JUNIOR HANDBALL CUP
2020“;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace, dle vzoru v
příloze č. 0634-20-P03 a č. 0634-20-P01b.

32

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R18/20

schvaluje
výběr dobrovolných pracovníků, kteří budou oceněni v rámci XVII. ročníku Ocenění
dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových
aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2020, dle přílohy č. 0633-20-P02.

33

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora na památky
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R18/20

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
1. Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha
IČO 75032333
ve výši 150.000 Kč
na projekt „Doplnění parketových podlah v historických prostorách národní kulturní
památky – státní zámek Vizovice“;
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského, dle přílohy č. 0623-20-P03.

34

KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R18/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje:
ze dne 09.03.2020 č. usn. 0195/R06/20 - část "schvaluje" bod. č. 38, kterým Rada
Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského
kraje - sekce KULTURA

22/30

R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

38. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov, IČO 22818618
ve výši 61.500 Kč na akci:
MUSICA Holešov 2020 - jarní cyklus 11. ročníku hudebního festivalu;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA
na podporu kulturních aktivit a akcí v roce 2020 z KUL01-20 Program na podporu
kulturních aktivit akcí, 1. kolo:
1. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 22818618
ve výši 45.000 Kč na akci:
MUSICA Holešov 2020 - jarní cyklus 11. ročníku hudebního festivalu
a uzavření veřejnosprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje sekce KULTURA, dle přílohy č. 0625-20-P01.

35

KUL04-20 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R18/20

schvaluje
KUL04-20 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK, dle přílohy č. 0626-20P01, a Žádost Programu KUL04-20, dle přílohy č. 0626-20-P02;
jmenuje
s účinností od 01.08.2020 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL04-20 Program na podporu audiovizuální tvorby ve
ZK ve složení:
předseda - Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje;
členové - PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Zlínského kraje, ***
náhradník - Mgr. Fekar Mária, vedoucí oddělení kultury.

36

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R18/20

bere na vědomí
poskytnutí účelových dotací z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace:
a) Muzeum Kroměřížska, p. o., IČO 00091138, ve výši 175.000 Kč, dle příloh č.
0631-20-P01;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČO 00089982, ve výši 43.000 Kč,
dle přílohy č. 0631-20-P02;
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2020 dle přílohy č. 0631-20-P03;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
na rok 2020, dle přílohy č. 06631-20-P04.

37

Kultura - Financování kultury a zachování kulturního dědictví ve Zlínském
kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R18/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit opatření podpory Financování kultury a
zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji dle přílohy č. 0628-20-P01.

38

Kultura - Výzva k předkládání nominací na ocenění PRO AMICIS MUSAE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R18/20

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na ocenění za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ 2020, dle přílohy č. 0632-20-P01.

39

Kultura - ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje" v
roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R18/20

uděluje
a) ocenění "Knihovna Zlínského kraje" roku 2020, dle přílohy č. 0629-20-P02;
b) ocenění "Knihovník Zlínského kraje" roku 2020, dle přílohy č. 0629-20-P02;
c) mimořádné osobní ocenění radního Mgr. Miroslava Kašného v roce 2020, dle
přílohy č. 0629-20-P02;
schvaluje
a) poskytnutí finančních darů ve výši 10.000 Kč každé oceněné knihovně, dle přílohy
č. 0629-20-P03;
b) poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih dle
vlastního výběru, dle přílohy č. 06029-20-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.

41

Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R18/20

stanovuje
a) s účinností od 01.08.2020 plat dle přílohy č. 0619-20-P02:
1. řediteli Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878,
2. zástupci statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém
zařízení Kroměříž, IČO 70842884;
b) s účinností od 01.09.2020 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství, dle přílohy č. 0619-20-P02.

42

Veřejná zakázka "Jazykové vzdělávání pro zaměstnance KÚZK a uvolněné
zastupitele 2020 - 2022"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R18/20

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Jazykové vzdělávání pro zaměstnance KÚZK
a uvolněné zastupitele 2020-2022", dle přílohy č. 0644-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Enjoy English, s. r. o., se sídlem Čechova 1604, 765 02
Otrokovice, IČO 03056058;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Enjoy English, s. r. o., se sídlem Čechova 1604,
765 02 Otrokovice, IČO 03056058, dle přílohy č. 0644-20-P02.

43

Záměr pronájmu - nebytové prostory a parkovací místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R18/20

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor ke komerčnímu využití v budově označované
č. 1, jež je součástí pozemku p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0645-20-P01, a části
pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, na němž se nachází
parkovací místo o výměře 12,5 m 2, zapsaného 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. 0645-20-P02.
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R18/20
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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Aktualizace směrnice SM/26/07/20 - Kontrolní systém Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R18/20

schvaluje
směrnici SM/26/07/20 - Kontrolní systém Zlínského kraje, dle přílohy č. 0639-20P01;
svěřuje
řediteli krajského úřadu schvalování provádění veřejnosprávní kontroly u žadatelů a
příjemců veřejné finanční podpory.

45

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R18/20

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) akcemi KOWAX ValMez rally a KOWAX Rallysprint 2020 pořádanými společností
Valašská rally s. r. o., se sídlem Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČO 07713614;
2) projektem mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž realizovaným spolkem
Collegium musicale z. s., se sídlem Náměstí Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž, IČO
0656416;
3) Cenou Hejtmana Zlínského kraje v běhu na 60m žactva v rámci Mezinárodního
Mítinku Zlín 2020 pořádanou Atletickým klubem Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854,
760 01 Zlín, IČO 00350834;
4) klusáckým dostihovým dnem pořádaným spolkem ČESKÁ KLUSÁCKÁ
ASOCIACE, z. s., se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha, IČO
00537004;
5) 46. ročníkem Letní filmové školy pořádaným Asociací českých filmových klubů, z.
s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 61387550;
6) akcí „Templářské slavnosti“ pořádanou Muzeem regionu Valašsko, příspěvková
organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574;
7) akcí „Běh na Svatý Hostýn 2020“ pořádanou pobočným spolkem Orel jednota
Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Za Drahou 853, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 65274423;
8) celostátním sjezdem České společnosti klinické biochemie pořádaným Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO
27661989;
9) 9. ročníkem mezinárodní konference „Krizové řízení a řešení krizových situací“
pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČO 70883521, Fakultou logistiky a krizového řízení, Studentské
náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště;
10) krajským předkolem soutěže ZLATÝ OŘÍŠEK ZLÍNSKÝ KRAJ 2020 pořádaným
Střediskem volného času, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01
Holešov-Všetuly, IČO 75088606;
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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.

11) 18. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2020
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem nám. T. G. Masaryka
5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286;
12) 20. ročníkem Festivalu židovské kultury v Holešově HA-MAKOM pořádanou
Městem Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČO 00287172.

46

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R18/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1659/100/05/20 akce
"Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 2. NP pro
rozšíření oddělení se zvláštním režimem", dle přílohy č. 0609-20-P01;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 6 investičního záměru č. 1365/090/08/17 - 06/06/20 na akci
"Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o. - expozice tragédie na Ploštině", dle přílohy č. 0609-20-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1609/090/01/20 – 01/06/20 na akci „Muzeum
regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II.“, dle přílohy č. 060920-P03;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0609-20-P04;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0609-20-P05;
c) změnu č. 4 příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040 , 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle přílohy č. 0609-20-P06;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020:
a) ve výši 500.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01
Kroměříž, IČO 65269616, na zpracování projektové dokumentace akce „VOŠPS a
SPgŠ Kroměříž – oprava střechy“, dle přílohy č. 0609-20-P07;
b) ve výši 350.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na
zpracování projektové dokumentace akce „SŠHS Kroměříž – oprava
vzduchotechniky – společenský sál Pavlákova“, dle přílohy č. 0609-20-P08;
c) ve výši 350.000 Kč příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Valašské
Klobouky, se sídlem Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 46311149, na
zajištění předprojektové přípravy akce „ZUŠ Valašské Klobouky – rekonstrukce
objektů školy“, dle přílohy č. 0609-20-P09;
5. navýšení poskytnutí investičního příspěvku o částku 927.000 Kč na výši 2.634.000
Kč a účelového příspěvku na provoz o částku 93.000 Kč na výši 7.256.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020, příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na realizaci
akce „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II.“, dle
přílohy č. 0609-20-P10;
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/3340/2020/INV na dodávku stavby
akce „Domov pro seniory Napajedla- rekonstrukce výtahu“, mezi Zlínským krajem a
společností Výtahy – Elektro Žižka spol. s r. o., se sídlem Nové Dvory – Kamenec
3605, 738 01 Frýdek - Místek, IČO 25850261, dle přílohy č. 0609-20-P11;
7. uzavření Dohody o přerušení plnění závazku na projektu sportovní haly ve
Valašském Meziříčí mezi Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387, dle přílohy č. 0609-20-P12;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0145/2020, dle přílohy č. 0609-20-P13;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0144/2020, dle přílohy č. 0609-20-P16;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterým se zvyšuje celková výše návratné
finanční výpomoci o částku 4.868.000 Kč, z původní celkové výše 5.471.000 Kč na
celkovou částku 10.339.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na realizaci akce
"Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o. - expozice tragédie na Ploštině", dle přílohy č. 0609-20-P14;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139,
Uherské Hradiště 686 06, IČO 00092096, výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
reprodukce majetku Zlínského kraje "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DS
Uherské Hradiště – úprava 2. NP pro rozšíření oddělení se zvláštním režimem".

48

Žádost o dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje v roce
2020 Ministerstvem práce a sociálních věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R18/20

bere na vědomí
Žádost o dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020,
dle přílohy č. 0649-20-P01.

49

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R18/20

bere na vědomí a doporučuje [revokováno]
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh termínů zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje na rok 2020, dle přílohy č. 0610-20-P01;
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R18/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
Ing. Františku Filoušovi, vedoucímu Odboru Kancelář hejtmana, připravit na
zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.07.2020 návrh programu zasedání
Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10.08.2020.

50

Veřejná zakázka "Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech
21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R18/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Upgrade elektrické požární
signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0642-20-P01 až č. 0642-20-P12,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a
archivu Zlínského kraje“ 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.

51

Veřejná zakázka "Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu
Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu souvisejících služeb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R18/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Zajištění
stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a
výkonu souvisejících služeb", a protokoly o jednání hodnoticí komise, dle příloh č.
0643-20-P01 až č. 0643-20-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele T.K.S.ku s. r. o., se sídlem Na Drahách 21, 686 04 Kunovice,
IČO 01848836;
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R18/20
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 Smlouvy o provozování stravovacího zařízení a poskytování
souvisejících služeb a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s
dodavatelem T.K.S.ku s. r. o., se sídlem Na Drahách 21, 686 04 Kunovice, IČO
01848836, dle příloh č. 0643-20-P04 a č. 0643-20-P05.

52

Aplikační podpora projektu Funkční kategorizace a režim ochranných pásem
maloplošných chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R18/20

souhlasí
s podporou projektu "Funkční kategorizace a režim ochranných pásem
maloplošných zvláště chráněných území".

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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