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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 07.09.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0662/R23/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0759-20-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 28.02.2021.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0663/R23/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
a) ve výši 40.000 Kč Moravskému leteckému klastru, z. s., se sídlem Panská 25, 686
04 Kunovice, IČO 22875611, na setkání leteckých výrobců Zlínského kraje v roce
2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0764-20P02;
b) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku Český svaz chovatelů, z. s., Základní
organizace Uherský Brod, se sídlem Trávníky 489, 688 01 Uherský Brod, IČO
69653950, na Krajskou výstavu králíků, holubů a drůbeže Zlínského kraje a místní
výstavou ZO ĆSCH Uherský Brod v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0764-20-P04.
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Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0664/R23/20

schvaluje
žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2021, ve znění přílohy č. 0784-20-P01;
pověřuje
Mgr. Pavlínu Novákovou, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového
sektoru Odboru Kancelář hejtmana, k elektronickému podepsání žádosti a odeslání
žádosti prostřednictvím webové aplikace Úřadu vlády ČR a podepsáním Potvrzení
o podání elektronického návrhu projektu do IS PATRIOT.

4

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R23/20

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, se sídlem
Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČO 70238898, dle přílohy č. 0765-20-P01;
2. snížení účelového příspěvku na provoz o 452.000 Kč na celkovou částku
10.763.717 Kč a navýšení investičního příspěvku o 452.000 Kč na celkovou částku
1.644.303 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, se sídlem Turkmenská
1612, 755 01 Vsetín, IČO 70238898, na přípravu a realizaci akce „ZŠ, MŠ a PŠ
Vsetín – rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB“, dle přílohy č. 0765-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0174/2020, dle přílohy č. 0765-20-P03;
4. Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. D/2122/2019/INV, kterou bude ukončena
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
na akci: „Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně, tj. SoD č.
D/2228/2017/INV dle přílohy č. 0765-20-P06;
5. nedokončení přípravy a realizace akce "Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém
Baťově areálu ve Zlíně" dle investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského
kraje č. 1343/010/05/17, jehož pořízení bylo schváleno usnesením Rady Zlínského
kraje ze dne 16.06.2017 č. 0486/R16/17;
bere na vědomí
a) závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského
kraje "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy – 3. etapa", dle
přílohy č. 0765-20-P07;
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b) závěrečnou zprávu investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje „Stavební
úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně“, dle přílohy č. 0765-20-P08.

5

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R23/20

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1675/150/07/20 na akci "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – Odstranění vlhkosti
zdiva", dle přílohy č. 0766-20-P01;
b) č. 1681/150/08/20 na akci "Dětský domov Zašová - Výměna stávajících plynových
kotlů", dle přílohy č. 0766-20-P02;
c) č. 1682/150/08/20 na akci "OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště - Oprava havárie 5 ks věžiček", dle přílohy č. 0766-20-P03;
2. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0766-20-P04, a to akce "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – Odstranění
vlhkosti zdiva";
3. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0766-20-P05, a to akce "Dětský domov Zašová - Výměna stávajících
plynových kotlů";
4. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0766-20-P06, a to akce "OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště - Oprava havárie 5 ks věžiček";
5. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Zašová, se sídlem 172, 75651
Zašová, IČO 60990597, dle přílohy č. 0766-20-P07;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22,
68601 Uherské Hradiště, IČO 60371731, dle přílohy č. 0766-20-P08;
6. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 1.464.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší
odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště, Nádražní 22, 68601 Uherské Hradiště, IČO 60371731, na akci "OA, VOŠ
a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - Oprava havárie 5 ks
věžiček", dle přílohy č. 0766-20-P09;
7. poskytnutí investiční příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
94.000 Kč příspěvkové organizaci Dětský domov Zašová, se sídlem 172, 75651
Zašová, IČO 60990597, na akci „Dětský domov Zašová - Výměna stávajících
plynových kotlů“, dle přílohy č. 0766-20-P10;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0173/2020, dle přílohy č. 0766-20-P11;
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bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "Dětský domov a Základní škola Liptál – Demolice komína", dle přílohy č. 076620-P12;
b) "SPŠ Otrokovice – Oprava chodníků před DM1", dle přílohy č. 0766-20-P13;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – Odstranění vlhkosti zdiva" příspěvkovou
organizaci Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, se
sídlem Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716634;
2. "Dětský domov Zašová - Výměna stávajících plynových kotlů", příspěvkovou
organizaci Dětský domov Zašová, se sídlem Zašová 172, 756 51, Zašová, IČO
60990597;
3. "OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště - Oprava
havárie 5 ks věžiček", příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná
škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se
sídlem Nádražní 22, 68601 Uherské Hradiště, IČO 60371731.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R23/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností POKART spol. s r.o.,
se sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 25574311, dle příloh
č. 0785-20-P01 až č. 0785-20-P05, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov.

7

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R23/20

schvaluje
záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje včetně všech součástí
a příslušenství, a to pozemků:
- p. č. 1425, orná půda, o výměře 1 007 m 2,
- p. č. 1426, orná půda, o výměře 23 413 m 2,
oba zapsány na listu vlastnictví č. 558 v k. ú. a obci Třebětice.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R23/20

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. 579/1, ostatní plocha, v k. ú. Haluzice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 225-137/2020,
- 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 13.000 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 pozemcích p. č. 459/1, p. č. 459/3, p. č. 459/4, vše ostatní plocha, v k. ú.
Šarovy, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 295250/2020,
- 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 5.200 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 567/1, ostatní plocha, v k. ú. Bělov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 797-43/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks pojistkové skříně, vše na pozemku p. č. 4353/1, ostatní plocha, v k.
ú. Nevšová, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 43141/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.300 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1887/4, p. č. 1887/45, p. č. 2636, vše ostatní plocha, v k.ú.
Lutonina a 1 ks rozpojovací skříně, na pozemku p. č. 1887/4, ostatní plocha, v k. ú.
Lutonina, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 556136/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.900 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1485/1, ostatní plocha, v k. ú. Lukov u Zlína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1558-155/2020,
- 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 1.600 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 730/1, ostatní plocha, v k. ú. Lukoveček, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 612-366/2020,
- 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;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1140/1, ostatní plocha, v k. ú. Neubuz, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 645-352/2020,
- 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 1.000 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 pozemku p.
č. 2439/1, ostatní plocha, v k. ú. Tlumačov na Moravě, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1843-14/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
10. 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. 813/11, ostatní plocha, v k. ú. Sady, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1288-47/2020,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R23/20

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 953/54, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z p. č. 953/15 a p. č.
953/16,
- p. č. 953/55, ostatní plocha, o výměře 172 m 2, odděleného z p. č. 953/15,
- p. č. 953/56, ostatní plocha, o výměře 423 m 2, odděleného z p. č. 953/15 a p. č.
983/3,
geometrickým plánem č. 1274-86/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hvozdná;
2. pozemků
- p. č. 983/19, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 983/20, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 983/21, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 983/22, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
- p. č. 983/23, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 596 pro obec a k. ú. Hvozdná.
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Smlouva o spořicím účtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R23/20

schvaluje
Smlouvu o spořicím účtu mezi Československou obchodní bankou, a. s., Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČO/DIČ 00001350/CZ699000761, a Zlínským krajem, Tř.
T. Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, dle příloh č. 0788-20-P01 a č. 0788-20-P02.
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R23/20
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 "Strategické řízení Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R23/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Strategické řízení Zlínského kraje"
formou otevřeného nadlimitního řízení, rozdělené na 3 části, dle příloh č. 0787-20P01 až č. 0787-20-P16;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Michal Uherek, a
náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Martina Chovancová DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro:
- Část 1: Inteligentní řešení pro řízení dopravy Zlínského kraje ve složení: Mgr. Petra
Tichá, Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc, Dis., Ing. Pavel Kavan, Ing. Zdenka
Kořenková, a náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Stanislav Jaša, Ing. Michal
Klepš, Bc. Helena Dohnalová;
- Část 2: Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022-2030 ve
složení: Mgr. Petra Tichá, Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc, Dis., Ing. Martin
Štětkář, Ing. Emilie Klinkovská, a náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Stanislav
Jaša, Ing. Michal Klepš, Ing. Vít Šumpela;
- Část 3: Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje ve složení: Mgr. Petra
Tichá, Ing. David Mareček, Mgr. Radim Nuc, Dis., Ing. Libor Pecháček, Ing. Jana
Stašková, a náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Stanislav Jaša, Ing. Martin
Kobzáň, Bc. Jana Páleníková, Mgr. Iva Hudcová.
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Projekt "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - Chráněné bydlení Bystřice
pod Hostýnem" - změna projektového rámce č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R23/20

schvaluje
změnu č. 1 Projektového rámce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné
bydlení Bystřice pod Hostýnem" dle přílohy č. 0761-20-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.12.2019 č. 0961/R29/19, část "ukládá",
bod č. 3, kterým Rada Zlínského kraje uložila vedoucímu Odboru investic zpracovat
investiční záměr na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem", a to do 30 dnů od schválení žádosti o poskytnutí dotace ze
strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky;
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R23/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem", a to do 30 dnů
od dokončení projektové přípravy akce.
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Projekt "Implementace KAP rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R23/20

schvaluje
1. projektový a finanční rámec projektu "Implementace KAP rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje II", dle přílohy č. 0771-20-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0172/2020 dle přílohy č. 0771-20-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt: "Implementace KAP
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II" v souladu s projektovým a
finančním rámcem dle přílohy č. 0771-20-P01 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí dotace z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, v rámci výzvy k předkládání
žádostí MŠMT č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II, nejpozději
do 31.05.2021;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o poskytnutí dotace na
projekt "Implementace KAP rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II" v
termínu výzvy k předkládání žádostí MŠMT č. 02_19_078 Implementace krajských
akčních plánů II, nejpozději do 31.05.2021.
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Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV" - souhlas s rozhodnutím o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R23/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0170/2020, dle přílohy č. 0772-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0169/2020, dle přílohy č. 0772-20-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČO
00845060, dle přílohy č. 0772-20-P04;
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R23/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_20_010_44
vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu
potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV",
registrační číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000044, ve znění přílohy č. 0772-20P01.

15

Projekt "Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R23/20

schvaluje
projektový rámec projektu "Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů"
Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace, IČO 00098574, dle přílohy č.
0781-20-P01
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého
projektu "Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů" Muzea regionu
Valašsko, příspěvkové organizace, IČO 00098574, dle přílohy č. 0871-20-P01;
2. zajištění realizace malého projektu "Interaktivní naučná stezka Velký život malých
živočichů" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých projektů
programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 6/FMP/6c);
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malého projektu "Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů" ve výši
rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního
příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu "Interaktivní naučná stezka Velký
život malých živočichů" je 909.957 Kč, z toho částka určená na spolufinancování
malého projektu je 136.494 Kč;
ukládá
1. řediteli Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizaci, IČO 00098574,
dopracovat projekt "Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů" v
souladu s projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů Operačního programu
Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném výzvou č.
6/FMP/6c, dle přílohy č. 0781-20-P01;
2. řediteli Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizaci, IČO 00098574, předložit
žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na projekt "Interaktivní
naučná stezka Velký život malých živočichů" z Fondu malých projektů Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném
výzvou č. 6/FMP/6c, dle přílohy č. 0781-20-P01.
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R23/20
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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Poskytnutí darů obcím za výsledky v soutěži o třídění využitelných složek
komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R23/20

schvaluje
poskytnutí darů ve formě finančních prostředků obcím s nejlepšími výsledky v třídění
využitelných složek komunálních odpadů za rok 2019, oceněným v soutěži "O
keramickou popelnici" za rok 2019, dle příloh č. 0760-20-P01 až č. 0760-20-P12.
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Sociální služby - Aktualizace transformačních plánů dvou domovů pro osoby
se zdravotním postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R23/20

schvaluje
1. aktualizaci č. 1 transformačního plánu sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 7057786, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad, organizační jednotce příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0762-20-P02,
2. aktualizaci č. 3 transformačního plánu sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 9147782, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad, organizační jednotce příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0762-20-P04;
ruší
části usnesení č. 0515/R17/19:
1. ve schvalující části usnesení písmeno c) bodu 2.,
2. v ukládací části usnesení písmeno c) bodu 2.

18

Školství - platové výměry ředitelů a zástupkyně statutárního orgánu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R23/20

stanovuje
1) s účinností od 01.08.2020 plat zástupkyni statutárního orgánu Základní školy
Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 0773-20P01,
2) s účinností od 01.09.2020 plat zástupkyni statutárního orgánu Základní školy
Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 0773-20P02,
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R23/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) s účinností od 01.10.2020 plat:
- řediteli Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy
č. 0773-20-P03,
- ředitelce Základní umělecké školy Bojkovice, IČO 46254331, dle přílohy č. 077320-P04.
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Školství - vyřazení majetku, převod z rezervního fondu, fondy investic,
investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R23/20

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a
Střední odborná škola Slavičín, IČO 46276327, a to:
Počítačová učebna inventární číslo 1237_SRČR1003, pořizovací cena 397.847 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2010,
formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0775-20-P01;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, k posílení fondu investic ve
výši 350.000 Kč, dle přílohy č. 0775-20-P07;
schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské
Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432, dle přílohy č. 0775-20-P02;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0775-20-P03;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0775-20-P04;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Valašské Klobouky,
IČO 46311149, dle přílohy č. 0775-20-P05;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0775-20-P06;
2. zařazení akce „Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – nákup
nákladního automobilu“ do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1678/150/07/20 s
názvem "Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – nákup nákladního
automobilu“, dle přílohy č. 0775-20-P08;
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R23/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – nákup nákladního
automobilu“.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R23/20

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedené změny v rejstříku škol a školských zařízení u
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem:
Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže ze 70 na 75, s
účinností od 01.10. 2020;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 15.09.2020.
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Školství - Podpora řemesel v odborném školství - účelová neinvestiční
dotace soukromým školám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R23/20

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace soukromým středním školám na vyplacení
finančních příspěvků žákům v rámci "podpory řemesel v odborném školství":
1. Střední škola letecká s. r. o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO
26286033, ve výši 102.600 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0774-20-P06;
2. MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČO 25318390, ve výši 138.500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0774-20-P07;
3. Academic School, Střední škola, s. r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
760 01 Zlín, IČO 26215829, ve výši 41.300 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0774-20-P08;
4. Střední škola služeb s. r. o., se sídlem Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 25500091, ve výši 9.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0774-20-P09.
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R23/20
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 - výsledky konkursních řízení, jmenování ředitelů p. o., platové
výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R23/20

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž,
IČO 65269616, dle přílohy č. 0776-20-P01;
2. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č. 0776-20-P03;
3. zápis z jednání konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO
70238910, dle přílohy č. 0776-20-P05;
jmenuje
1. s účinností od 01.10.2020 paní *** na pracovní místo ředitelky Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČO 65269616, dle
přílohy č. 0776-20-P06;
2. s účinností od 01.11.2020 pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia
Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č. 0776-20-P07;
stanovuje
1. s účinností od 01.10.2020 plat ředitelce Vyšší odborné školy pedagogické a
sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 077620-P08;
2. s účinností od 01.11.2020 plat řediteli Gymnázia Kroměříž, IČO 70843309, dle
přílohy č. 0776-20-P09.

23

Dodatek č. 2 Grantové dohody pro mezinárodní projekt ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R23/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Grantové dohodě číslo 2018-1-CZ01-KA202-048009 mezi
Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Dům zahraniční spolupráce, IČO
61386839, dle přílohy č. 0770-20-P01.
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R23/20
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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Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - povolení k vývozu
sbírkových předmětů do zahraničí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R23/20

bere na vědomí
vývoz sbírkových předmětů ve správě příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dle přílohy č. 0779-20-P01, z důvodu jejich odkyselení
v odborné firmě Nitrochemie Aschau GmBh, se sídlem Aschau am Inn v Německu
v termínu od 09.09.2020 do 31.12.2020.
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Dohoda o souhlasu s převodem vlastnictví - pamětní deska k připomínce
"Akce K" na Velehradě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R23/20

schvaluje
uzavření Dohody o souhlasu s převodem vlastnictví majetku pořízeného na základě
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2311/2019/STR občanským sdružením OMEGA
plus, IČO 26587904, se sídlem Svatoborská 27, 697 01 Kyjov, na Arcibiskupství
olomoucké, IČO 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, dle přílohy
č. 0778-20-P01.

26

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R23/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) krajskou výstavou drobného zvířectva pořádanou pobočným spolkem Český svaz
chovatelů, z. s., Základní organizace Uherský Brod, se sídlem Trávníky 489, 688 01
Uherský Brod, IČO 69653950;
2) Festivalem amatérských turistických filmů 2020 jako INVITARE LA EURORANDO
2021 v Rumunsku pořádaným pobočným spolkem KČT, oblast Zlínský kraj, se
sídlem Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín, IČO 70902003;
3) Zahradní slavností k poctě Marie von Ebner-Eschenbach pořádanou obcí
Troubky-Zdislavice, se sídlem Troubky 10, 768 02 Troubky-Zdislavice, IČO
67777902;
4) akcí „ŠLAPÁNÍ HROZNŮ DÍVČÍ NOHOU“ pořádanou společností VINAŘSTVÍ DVŮR POD STARÝMA HORAMA s. r. o., se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČO
02461188;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad mezistátním
utkáním reprezentačních týmů mužů ČR a Polska v šachu pořádaným Šachovým
svazem České republiky z. s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
IČO 48548464;
15/17

R23/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0171/2020, dle přílohy č. 0768-20-P03.
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Veřejná zakázka "Domov pro seniory Liptál - zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R23/20

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Domov pro seniory Liptál zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vydání
stavebního povolení“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 076720-P01 až č. 0767-20-P08, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0175/2020, dle přílohy č. 0767-20-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Petra Tichá, a
náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Daniela Geislerová, Mgr. Helena Miklová, Ing. Monika Slámová, Mgr.
Petra Tichá, a náhradníky: Bc. Jitka Chobotová, Ing. Hana Zarembová, Ing. Petr
Valášek, Ing. Jiří Huňka, Mgr. Michal Uherek.
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Smlouva na tisk položek Edičního plánu ZK - dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R23/20

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/3789/2020/KH se společností TISK CENTRUM s. r.
o., IČO 26263564, dle přílohy č. 0789-20-P01.
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Kultura - Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2020; navýšení příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R23/20

uděluje
ocenění "PRO AMICIS MUSAE 2020" za významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu, dle přílohy č. 0780-20-P02;
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R23/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
a) poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč, dle přílohy č. 0780-20-P04;
b) poskytnutí věcného daru – skleněné plastiky v hodnotě 6.500 Kč, dle přílohy č.
0780-20-P05;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0176/2020 dle přílohy č. 0780-20-P06;
d) navýšení příspěvku na provoz o 50.000 Kč na celkovou výši 25.590.000 Kč pro
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., IČO 00092126, dle přílohy č. 078020-P07.
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Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace obci Horní Němčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R23/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, v souladu se Zásadami pro poskytování investičních
dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“,
schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 300.000 Kč obci Horní Němčí,
IČO 00290947, se sídlem Horní Němčí čp. 160, PSČ 687 64, na nákup nové požární
techniky - dopravního automobilu pro JSDHO a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
přílohy č. 0790-20-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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