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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 30.07.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R19/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0651-20-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Komplexní zprávu o dosavadním
průběhu pandemie koronaviru ve Zlínském kraji uvedenou v příloze č. 0651-20-P02.

2

Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020
v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R19/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje podpořit vydání návrhu zákona o zmírnění dopadu
poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2, dle přílohy č. 0658-20-P01.

3

Veřejná zakázka "Aktualizace plánu investičního rozvoje Vsetínské
nemocnice a. s."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R19/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Vsetínské nemocnice a. s.", dle přílohy č. 0659-20-P02;
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schvaluje
1. výběr dodavatele atelier-r, s. r. o., se sídlem tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc,
IČO 26849917;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem atelier-r, s. r. o., se sídlem tř. Spojenců
748/20, 779 00 Olomouc, IČO 26849917, dle přílohy č. 0659-20-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0149/2020, dle přílohy č. 0659-20-P04.

4

Zdravotnictví - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R19/20

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 066020-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.07.2020, č. 0527/R18/20, část schvaluje,
bod č. 4.

5

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2020 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R19/20

schvaluje
Rozpis akcí k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce
2020, dle přílohy č. 0654-20-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy č. 132S/2020 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761
23 Zlín, IČO 70934860, Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČO 70856508, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0654-20-P02.
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6

Projekt Integrovaná doprava Zlínského kraje - FINANCOVÁNÍ, REALIZACE,
RIZIKA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R19/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. navýšení účelové neinvestiční dotace o částku 4.954.000 Kč na celkovou částku
21.457.000 a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0309/2020/DOP, uzavřené mezi Zlínským
krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, dle přílohy č. 0656-20-P02;
2. poskytnutí účelové investiční dotace (na pořízení e-shopu a webového portálu) ve
výši 940.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se
sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 27677761, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0656-20-P03;
3. uzavření smlouvy o úvěru ve výši 3.400.000 Kč na pořízení dopravních
bezkontaktních čipových karet, uzavřené mezi Zlínským krajem a společností
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833,
760 01 Zlín, IČO 27677761, dle přílohy č.0656-20-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0147/2020, dle přílohy č. 0656-20-P06.

7

Individuální dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky
pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby - ČSAD Vsetín a. s. dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R19/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/2280/2020/STR uzavřené se společností ČSAD Vsetín a. s.,
IČO 45192120, se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0655-20-P02.
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8

Poskytnutí daru a svěření ochranných prostředků po ukončení nouzového
stavu poskytovatelům sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R19/20

schvaluje
vzor darovací smlouvy, dle přílohy č. 0663-20-P01, a uzavření této smlouvy s
poskytovateli sociálních služeb:
1) Obec Babice, se sídlem Babice 508, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, IČO
00290777, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v hodnotě 100,13 Kč vč. DPH
a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72 Kč vč. DPH,
2) Česká katolická charita, se sídlem Vladislavova 1460, 110 00 Praha, Nové město,
IČO 00445355, desinfekce Anti-COVID v množství 15 litrů v hodnotě 300,38 Kč vč.
DPH a obaly na desinfekci v množství 3 ks v hodnotě 65,16 Kč vč. DPH,
3) ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., se sídlem Voršilská 139/5,
110 00 Praha 1, IČO 00537675, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v hodnotě
100,13 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72 Kč vč.
DPH,
4) ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., se sídlem Nivy II 5358, 76001 Zlín, IČO
00568813, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v hodnotě 100,13 Kč vč. DPH
a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72 Kč vč. DPH,
5) Elim Vsetín, o.p.s., se sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín 755 01, IČO 01955144,
desinfekce Anti-COVID v množství 35 litrů v hodnotě 700,89 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 7 ks v hodnotě 152,05 Kč vč. DPH,
6) pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, se sídlem Nábřeží 268, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 03225828, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v
hodnotě 100,13 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72
Kč vč. DPH,
7) Alzheimercentrum Zlín z.ú., se sídlem č. p. 160, 277 44 Zlosyň, IČO 03461891,
desinfekce Anti-COVID v množství 15 litrů v hodnotě 300,38 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 3 ks v hodnotě 65,16 Kč vč. DPH,
8) Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 1695, 110 00 Praha, Nové město, IČO
26200481, desinfekce Anti-COVID v množství 10 litrů v hodnotě 200,26 Kč vč. DPH
a obaly na desinfekci v množství 2 ks v hodnotě 43,44 Kč vč. DPH,
9) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., se sídlem Na Rybníkách
1628, 755 01 Vsetín 1, IČO 26842149, desinfekce Anti-COVID v množství 20 litrů v
hodnotě 400,51 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 4 ks v hodnotě 86,88
Kč vč. DPH,
10) Dotek z.ú., se sídlem Pardubská 1194, 763 12 Vizovice, IČO 27664333,
desinfekce Anti-COVID v množství 20 litrů v hodnotě 400,51 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 4 ks v hodnotě 86,88 Kč vč. DPH,
11) Domov Jitka o.p.s., se sídlem Jasenická 1362, 755 01 Vsetín 1, IČO 28634764,
desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v hodnotě 100,13 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72 Kč vč. DPH,
12) Iskérka o.p.s., se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
28647912, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v hodnotě 100,13 Kč vč. DPH
a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72 Kč vč. DPH,
13) Charita Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 247, 686 01 Uherské
Hradiště 1, IČO 44018886, desinfekce Anti-COVID v množství 100 litrů v hodnotě
2.002,54 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 20 ks v hodnotě 434,42 Kč
vč. DPH,
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14) Charita Zlín, se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín 1, IČO 44117434, desinfekce
Anti-COVID v množství 30 litrů v hodnotě 600,77 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci
v množství 6 ks v hodnotě 130,32 Kč vč. DPH,
15) Charita Bystřice pod Hostýnem, se sídlem 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem 1, IČO 47930560, desinfekce Anti-COVID v množství 20 litrů v hodnotě
400,51 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 4 ks v hodnotě 86,88 Kč vč.
DPH,
16) Společnost Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 1842/5, Brno-střed, Černá
Pole, 602 00 Brno 2, IČO 60557621, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v
hodnotě 100,13 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72
Kč vč. DPH,
17) Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, se sídlem
Newtonova 725/14, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, IČO 63029391, desinfekce AntiCOVID v množství 10 litrů v hodnotě 200,26 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v
množství 2 ks v hodnotě 43,44 Kč vč. DPH,
18) Diakonie ČCE - středisko CESTA, se sídlem Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské
Hradiště 1, IČO 65267991, desinfekce Anti-COVID v množství 20 litrů v hodnotě
400,51 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 4 ks v hodnotě 86,88 Kč vč.
DPH,
19) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, se sídlem Krakovská 1695, 110 00 Praha, Nové město, IČO 65399447,
desinfekce Anti-COVID v množství 10 litrů v hodnotě 200,26 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 2 ks v hodnotě 43,44 Kč vč. DPH,
20) Domov pro seniory Koryčany, se sídlem Kyjovská 77, 768 05 Koryčany, IČO
68684053, desinfekce Anti-COVID v množství 20 litrů v hodnotě 400,51 Kč vč. DPH
a obaly na desinfekci v množství 4 ks v hodnotě 86,88 Kč vč. DPH,
21) Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s., se sídlem Partyzánská
1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 70856478, desinfekce Anti-COVID v množství
5 litrů v hodnotě 100,13 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě
21,72 Kč vč. DPH,
22) Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, se sídlem Riegrovo
náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 1, IČO 71193430, desinfekce Anti-COVID v
množství 300 litrů v hodnotě 6.007,64 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství
60 ks v hodnotě 1.303,26 Kč vč. DPH,
23) Charita Luhačovice, se sídlem Hradisko 100, 763 26 Luhačovice, IČO 73633071,
desinfekce Anti-COVID v množství 15 litrů v hodnotě 300,38 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 3 ks v hodnotě 65,16 Kč vč. DPH,
24) Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, se sídlem Pačlavice 6, 768
34 Pačlavice, IČO 75079771, desinfekce Anti-COVID v množství 30 litrů v hodnotě
600,77 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 6 ks v hodnotě 130,32 Kč vč.
DPH;
svěřuje
majetek příspěvkovým organizacím Zlínského kraje k hospodaření:
1) Centrum Áčko, p.o., se sídlem Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00851710, desinfekce Anti-COVID v množství 5 litrů v hodnotě 100,13 Kč vč. DPH
a obaly na desinfekci v množství 1 ks v hodnotě 21,72 Kč vč. DPH,
2) Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o., se sídlem U Náhonu
5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992, desinfekce Anti-COVID v množství 10 litrů v
hodnotě 200,26 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 2 ks v hodnotě 43,44
Kč vč. DPH,
3) Dětské centrum Zlín, p.o., se sídlem Burešov 3675, 76001 Zlín, IČO 00839281,
desinfekce Anti-COVID v množství 30 litrů v hodnotě 600,77 Kč vč. DPH a obaly na
desinfekci v množství 6 ks v hodnotě 130,32 Kč vč. DPH,
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4) Domov na Dubíčku, p.o., se sídlem Hrobice 136, 76315, Hrobice, IČO 70850968,
desinfekce Anti-COVID v množství 10 litrů v hodnotě 200,26 Kč vč. DPH, obaly na
desinfekci v množství 2 ks v hodnotě 43,44 Kč vč. DPH a rapidtesty v množství 80
kusů v hodnotě 27.996 Kč vč. DPH,
5) Domov pro seniory Burešov, p.o., se sídlem Burešov 4884, 76001 Zlín, IČO
70851042, rapidtesty v množství 200 kusů v hodnotě 69.990 Kč vč. DPH,
6) Domov pro seniory Loučka, p.o., se sídlem Loučka 128, 763 25 Loučka, IČO
70850895, desinfekce Anti-COVID v množství 100 litrů v hodnotě 2.002,54 Kč vč.
DPH a obaly na desinfekci v množství 20 ks v hodnotě 434,42 Kč vč. DPH,
7) Domov pro seniory Luhačovice, p.o., se sídlem V Drahách 1105, 76326
Luhačovice, IČO 70850909, desinfekce Anti-COVID v množství 10 litrů v hodnotě
200,26 Kč vč. DPH a obaly na desinfekci v množství 2 ks v hodnotě 43,44 Kč vč.
DPH,
8) Domov pro seniory Lukov, p.o., se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO
70850941, desinfekce Anti-COVID v množství 100 litrů v hodnotě 2.002,54 Kč vč.
DPH, obaly na desinfekci v množství 20 ks v hodnotě 434,42 Kč vč. DPH a rapidtesty
v množství 240 kusů v hodnotě 83.988 Kč vč. DPH,
9) Domov pro seniory Napajedla, p.o., se sídlem Husova 1165, 763 61 Napajedla,
IČO 70850976, rapidtesty v množství 120 kusů v hodnotě 41.994 Kč vč. DPH,
10) Dům sociálních služeb Návojná, p.o., se sídlem Návojná 100, 76332 Návojná,
IČO 70850852, desinfekce Anti-COVID v množství 300 litrů v hodnotě 6.007,64 Kč
vč. DPH, obaly na desinfekci v množství 60 ks v hodnotě 1.303,26 Kč vč. DPH a
rapidtesty v množství 160 kusů v hodnotě 55.992 Kč vč. DPH,
11) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p.o., se sídlem Na Hrádku
100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917, desinfekce Anti-COVID v množství 50 litrů v
hodnotě 1.001,28 Kč vč. DPH, obaly na desinfekci v množství 10 ks v hodnotě
217,22 Kč vč. DPH a rapidtesty v množství 160 kusů v hodnotě 55.992 Kč vč. DPH,
12) Sociální služby Vsetín, p.o., se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín,
IČO 49562827, desinfekce Anti-COVID v množství 360 litrů v hodnotě 7.209,17 Kč
vč. DPH, obaly na desinfekci v množství 72 ks v hodnotě 1.563,91 Kč vč. DPH a šité
pláště v množství 40 kusů v hodnotě 5.208,40 Kč vč. DPH,
13) Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., se sídlem Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 0092096, šité pláště v množství 60 kusů v hodnotě 7.812,60
Kč vč. DPH.

9

Sociální služby - mimořádná dotace na finanční ohodnocení zdravotnických
pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R19/20

schvaluje
záměr k předložení Žádosti v rámci dotačního programu "Podpora mimořádného
finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v
souvislosti s epidemií COVID-19";
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí zpracovat žádost dle podkladů zaslaných
příspěvkovými organizacemi zřízenými Zlínským krajem a podat žádost o dotaci do
programu Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem Podpora
mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v termínu do 21.08.2020.
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Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R19/20

bere na vědomí
poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2020
na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID-19, dle přílohy č. 0653-20-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0148/2020, dle přílohy č. 0653-20-P01.

11

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R19/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje v členění:
1. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, 763 61 Pohořelice
IČO 48471763
ve výši 1.900.000 Kč
na projekt „Obnova střechy sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích – II. etapa
dokončení lodi, východní kaple a oratoř";
2. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
IČO 00445151
ve výši 3.000.000 Kč
na spolufinancování projektu „Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké
zahrady v Kroměříži – Dědictví moci slávy a štědrosti“ v letech 2020 až 2022;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského, dle příloh č. 0661-20-P04 až č. 0661-20-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0146/2020, dle přílohy č. 0661-20-P06.
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Jmenování členem pracovní skupiny pro uplatňování Memoranda o
spolupráci ze dne 08.07.2020 a zároveň delegátem do řídící skupiny statku
kulturního dědictví – Zahrad a zámku v Kroměříži

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R19/20

jmenuje
členem pracovní skupiny pro naplňování Memoranda o spolupráci ze dne
08.07.2020 a zároveň delegátem řídící skupiny památky světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO - Zahrad a zámku v Kroměříži:
1. Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a
památkové péče,
2. Ing. Alenu Pospíšilovou, LL.M., vedoucí oddělení památkové péče Odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje.
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Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R19/20

ruší
usnesení č. 0562/R18/20 ze dne 13.07.2020, kterým Rada Zlínského kraje vzala na
vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh termínů zasedání
Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2020, dle přílohy č. 0610-20-P01 a uložila 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;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návrh termínů zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje na rok 2020, dle přílohy č. 0657-20-P01;
schvaluje
návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
11.08.2020, dle přílohy č. 0657-20-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Veřejné zakázky Zlínského kraje, pověření dle směrnice SM/24

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R19/20

svěřuje
vedoucímu Odboru Kanceláře hejtmana, v mezích jeho věcné působnosti (rozpočtu
ORJ 020), rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění uzavírat jménem Zlínského
kraje smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu podle směrnice SM/24 v hodnotě
do 500 tis. Kč bez DPH, dle pravidel stanovených v článku 6 směrnice SM/24;
ukládá
vedoucímu Odboru kanceláře hejtmana krajského úřadu předložit Radě Zlínského
kraje do 30 dnů od konce kalendářního roku přehled smluv a objednávek (právní
jednání) v rozmezí finančního limitu od 200 tis. Kč bez DPH včetně do 500 tis. Kč
bez DPH pro jednotlivý případ, které v daném kalendářním roce uzavřel pro plnění
veřejných zakázek.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R19/20

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 10. ročníkem Velkomoravského koncertu pořádaným městem Staré Město, se
sídlem nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884;
2) mezinárodním turnajem dorostu ZLÍN CUP 2020 pořádaným spolkem HC Berani
Zlín, z. s., se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČO 00531928;
3) Mezinárodní soutěži tradiční zápřeží - Kroměříž 2020 pořádanou Zemským
hřebčincem Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov, IČO
71294571.
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Sociální služby - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R19/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení investiční individuální dotace o
částku 2.000.000 Kč na celkovou částku 5.500.000 Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI číslo: D/2281/2019/SOC mezi Zlínským krajem a obcí Pačlavice,
IČO 00287580, se sídlem Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice, dle přílohy č. 0666-20P02.
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Sociální služby - SSL UH, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R19/20

ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096,
zpracovat a předložit Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje v
termínu nejpozději do 31.08.2020, aktualizovaný transformační plán služby domovy
pro osoby se zdravotním postižením, ID 9147782, a služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, ID 70 57786, obě začleněné do organizační jednotky Domov
pro osoby se zdravotním postižením Velehrad.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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