R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 21.09.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R24/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0791-20-P01.

2

Ukončení činnosti komisí Rady Zlínského kraje k 15.10.2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R24/20

zrušuje
k 15.10.2020 činnost komisí Rady Zlínského kraje, a to:
1) Komise Rady Zlínského kraje pro regionální rozvoj a dopravní obslužnost;
2) Komise Rady Zlínského kraje pro dopravu;
3) Komise Rady Zlínského kraje pro informatiku;
4) Komise Rady Zlínského kraje pro Novou krajskou nemocnici.

3

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R24/20

schvaluje
záměr pachtu pozemku parc. č. 2081/15, orná půda o výměře 942 m 2 v k. ú.
Malenovice u Zlína, obci Zlín, dle přílohy č. 0805-20-P01 pro společnost Arbia, spol.
s r.o., Tyršova 361, 763 02 Malenovice, IČO 47915765;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Uherský Brod, IČO
00531138, Svat. Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod, a nájemcem Středním
odborným učilištěm Uherský Brod, IČO 00055107, Svat. Čecha 1110, 688 01
Uherský Brod, dle příloh č. 0805-20-P02 a č. 0805-20-P03.
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4

Investice - aktualizace plánu přípravy investičních akcí ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R24/20

schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období dle
přílohy č. 0802-20-P01;
2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkových organizací:
a) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 0802-20-P02;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO
65269616, dle přílohy č. 0802-20-P03;
c) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle
přílohy č. 0802-20-P04;
d) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, dle přílohy č. 0802-20-P05;
e) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00845060, dle přílohy č. 0802-20-P06;
f) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, dle
přílohy č. 0802-20-P07;
g) změna č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí,
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č. 0802-20P08;
h) změna č. 5 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0802-20-P09;
i) změna č. 2 příspěvkové organizace Centrum ÁČKO, Husova 402/15, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00851710, dle přílohy č. 0802-20-P10;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 53.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 27.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na
zpracování projektové dokumentace akce „14|15 Baťův institut - Obnova systému
MaR B 14 a 15“, dle přílohy č. 0802-20-P11;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 36.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 24.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na
zpracování projektové dokumentace akce „14|15 Baťův institut - Obnova
kamerového systému B 14 a 15“, dle přílohy č. 0802-20-P12;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 100.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138,
na akci "Muzeum Kroměřížska - oprava ohradní zdi hospodářského dvora v
Rymicích", dle přílohy č. 0802-20-P13;
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6. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 400.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138,
na akci "Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v
Rymicích", dle přílohy č. 0802-20-P14;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
500.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a
Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO
65269616, na zpracování projektové dokumentace akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
- přestavba půdních prostor na odborné učebny“, dle přílohy č. 0802-20-P15;
8. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
o 65.000 Kč na celkovou výši 415.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832,
na zpracování projektové dokumentace akce „SŠHS Kroměříž - oprava
společenského sálu Pavlákova", dle přílohy č. 0802-20-P16;
9. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2020 o 250.000 Kč, na výši 1.000.000 Kč, příspěvkové organizaci
Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 60371684, na akci "Gymnázium Uherské Hradiště - oprava střechy a fasády
historické budovy ", dle přílohy č. 0802-20-P17;
10. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
260.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště - Modernizace výukových prostor pro
odborný výcvik", dle přílohy č. 0802-20-P18;
11. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
800.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00845060, na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - nadstavba budovy
školy", dle přílohy č. 0802-20-P19;
12. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
210.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, na
akci "SŠ-COPT Uherský Brod - vybudování nových dílen a nákup CNC stroje", dle
přílohy č. 0802-20-P20;
13. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
220.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na akci "SŠHS Kroměříž vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií", dle přílohy č.
0802-20-P21;
14. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
700.000 Kč příspěvkové organizaci Centrum ÁČKO, Husova 402/15, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00851710, na akci "Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu", dle přílohy č. 0802-20P22;
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15. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši
1.000.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby", dle přílohy
č. 0802-20-P23;
16. snížení odvodu prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01
Uherský Brod, IČO 14450437, o 200.000 Kč v roce 2020;
17. změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 11/2020/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu akce "14|15 BI – úprava
vstupu do výstavních prostor budovy 14", dle přílohy č. 0802-20-P24;
18. změnu č. 2 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 48/2019/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, na
přípravu akce "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce budovy A", dle přílohy č. 0802-20P25;
19. rozpočtové opatření č. RZK/0192/2020, dle přílohy č. 0802-20-P26;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akcí:
1. „14|15 Baťův institut - Obnova systému MaR B 14 a 15“, příspěvkové organizace
14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
2. „14|15 Baťův institut - Obnova kamerového systému B 14 a 15“, příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
3. "Muzeum Kroměřížska - oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích",
příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížsko, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž,
IČO 00091138;
4. "Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v
Rymicích", příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížsko, Velké náměstí 38, 767
01 Kroměříž, IČO 00091138;
5. "SPŠ a OA Uherský Brod - rekonstrukce školní tělocvičny", příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437;
6. "SŠPHZ Uherské Hradiště - Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik",
příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644;
7. "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce školy a vybudování odborných
učeben", příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547;
8. "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - nadstavba budovy školy", příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská
603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 00845060;
9. "SŠ-COPT Uherský Brod - vybudování nových dílen a nákup CNC stroje",
příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816;
10. "SŠHS Kroměříž - vybudování posluchárny pro výuku gastronomických
technologií", příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832;
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11. "ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA",
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého
239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574;
12. "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Uherský Brod - vytvoření
komunitní služby", příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096;
13. "Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce vedlejšího objektu pro
odlehčovací službu", příspěvkové organizace Centrum ÁČKO, Husova 402/15, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 0085171;
14. "Baťův mrakodrap B21- revitalizace fasády a střechy“;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské
činnosti za účelem vydání pravomocného stavebního povolení akcí, příspěvkovou
organizaci:
a) Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, na akci
"SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce školy a vybudování odborných
učeben";
b) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 00845060, na akci "SUPŠ
sklářská Valašské Meziříčí - nadstavba budovy školy";
c) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o. – DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby";
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí, příspěvkovou organizaci:
a) 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci „14|15
Baťův institut - Obnova systému MaR B 14 a 15“;
b) 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na akci „14|15
Baťův institut - Obnova kamerového systému B 14 a 15“;
c) Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na
akci "Muzeum Kroměřížska - oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích";
d) Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na
akci "Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v
Rymicích";
e) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský Brod rekonstrukce školní tělocvičny";
f) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik";
g) Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, na akci "SŠ-COPT Uherský Brod vybudování nových dílen a nákup CNC stroje";
h) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
IČO 47934832, na akci "SŠHS Kroměříž - vybudování posluchárny pro výuku
gastronomických technologií";
i) Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 0085157, na akci "ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - rekonstrukce
laboratoře č. 1 a ROBOTIKA";
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j) Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, Husova 402/15, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 0085171, na akci "Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce
vedlejšího objektu pro odlehčovací službu";
3. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO
70891320, zastoupený Odborem investic Krajského úřad, na akci "Baťův mrakodrap
B21- revitalizace fasády a střechy“.

5

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R24/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1685/090/09/20 na
akci "14|15 Baťův institut, p. o. – instalace fotovoltaických systémů", dle přílohy č.
0803-20-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1686/090/09/20 na
akci "Muzeum regionu Valašsko – Septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná",
dle přílohy č. 0803-20-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve výši
3.142.668 Kč, příspěvkové 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT –
instalace fotovoltaických systémů“, dle přílohy č. 0803-20-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 578.814 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 370.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o., se sídlem Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko – Septik pro
zámek a hospodářský objekt Lešná", dle přílohy č. 0803-20-P04;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku na rok 2020, kterým
se snižuje poskytnutý účelový příspěvek o 214.624 Kč z celkové výše 765.000 Kč
na celkovou částku 550.376 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce
„14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů“, dle přílohy č. 080320-P05;
6. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0803-20-P06;
7. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 0803-20-P07;
8. rozpočtové opatření č. RZK/00191/2020, dle přílohy č. 0803-20-P08;
9. rozpočtové opatření č. RZK/00187/2020, dle přílohy č. 0803-20-P09;
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČO 00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje "Muzeum regionu Valašsko - Septik pro zámek a
hospodářský objekt Lešná";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
5.539.566 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na realizaci akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT –
instalace fotovoltaických systémů, dle přílohy č. 0803-20-P10;
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Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R24/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.1606/100/01/20
"Dům sociálních služeb Návojná - přístavba venkovního pavilonu", dle přílohy č.
0804-20-P01;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1390/100/01/18 "Sociální služby Vsetín - DS Jasenka - parkové úpravy", dle přílohy
č. 0804-20-P02;
3. změnu č. 1 Fondu investic příspěvkové organizace Dům sociálních služeb
Návojná, Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 70850852, dle přílohy č. 0804-20-P03;
4. změnu č. 4 Fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0804-20-P04;
bere na vědomí
závěrečné zprávy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) Domov na Dubíčku, p. o. - instalace EPS dle přílohy č. 0804-20-P05;
b) Sociální služby Vsetín, p. o., DS Rožnov pod Radhoštěm - výměna výtahu v
pavilonu A dle přílohy č. 0804-20-P06.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R24/20

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1652/150/05/20 akce
"SOU Uherský Brod – revitalizace prostor odborného výcviku", dle přílohy č. 080620-P01;
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svat. Čecha 1110, 688
01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0806-20-P02;
3. snížení investičního příspěvku o 619.000 Kč na celkovou částku 8.596.447 Kč a
z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 00845060, na akci "SUPŠ
sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy", dle přílohy č. 0806-20-P03;
4. snížení účelového příspěvku na provoz o 89.000 Kč na celkovou částku 9.523.904
Kč a z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Odborné učiliště
Kelč, se sídlem Kelč č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318, na akci "OU Kelč –
odstranění havarijního stavu budovy", dle přílohy č. 0806-20-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0189/2020, dle přílohy č. 0806-20-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SOU
Uherský Brod – revitalizace prostor odborného výcviku" příspěvkovou organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČO 00055107.
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Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R24/20

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1684/150/08/20 na akci "SPŠ strojnická Vsetín – Oprava havarijního stavu
střechy budovy dílen", dle přílohy č. 0807-20-P01,
b) č. 1687/150/09/20 na akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Oprava havarijního
stavu střech na domově mládeže", dle přílohy č. 0807-20-P02;
2. zařazení akcí do střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SPŠ strojnická Vsetín - Oprava havarijního stavu střechy budovy dílen", dle
přílohy č. 0807-20-P03,
b) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Oprava havarijního stavu střech na domově
mládeže", dle přílohy č. 0807-20-P04;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, dle přílohy č. 0807-20-P05;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 1.534.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407, na akci "SPŠ
strojnická Vsetín - Oprava havarijního stavu střechy budovy dílen", dle přílohy č.
0807-20-P06;
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 588.000 Kč a poskytnutí
investičního příspěvku ve výši 365.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, na akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Oprava havarijního stavu
střech na domově mládeže", dle přílohy č. 0807-20-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0190/2020, dle přílohy č. 0807-20-P08;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"ZŠ Otrokovice – Rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 0807-20-P09;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. "SPŠ strojnická Vsetín - Oprava havarijního stavu střechy budovy dílen"
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod
Strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407,
2. "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Oprava havarijního stavu střech na domově
mládeže" příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 00843547.

9

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce kuchyně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R24/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce kuchyně" s dodavatelem
Pozemní stavitelství Zlín a. s., IČO 46900918, se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, dle
příloh č. 0809-20-P02 a č. 0809-20-P03.

10

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R24/20

schvaluje
záměr prodeje nemovité věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to části pozemku p. č. 147/1, ostatní plocha o výměře
12 609 m2, v k. ú. Zahnašovice, obci Zahnašovice, dle přílohy č. 0829-20-P02.

9/24

R24/20
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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SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R24/20

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností
MARTINICE, a. s., se sídlem č.p. 205, PSČ 769 01 Martinice, IČO 25331001, dle
přílohy č. 0830-20-P01;
2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve Strategické průmyslové zóně
Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČO 28085400, dle příloh č. 0830-20-P02 a č. 0830-20P03.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R24/20

schvaluje
1. 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. 4440, ostatní plocha, v k. ú. Valašská
Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 257470372/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně pojistkové skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 4438/6, p. č. 4439/24, vše ostatní plocha, v k. ú. Karolinka,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1648-52/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 23.000 Kč + DPH;
3. 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. 12592/2, ostatní plocha, v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
10/24

R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.08.2020, č. 0602/R20/20, část schvaluje,
bod č. 9.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R24/20

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2208/26, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 2208/27, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 2208/28, ostatní plocha, o výměře 206 m 2
- p. č. 2208/30, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
- p. č. 2208/31, ostatní plocha, o výměře 285 m2,
- p. č. 2208/32, ostatní plocha, o výměře 134 m 2,
- p. č. 2208/33, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2208/34, ostatní plocha, o výměře 229 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2208/1 geometrickým plánem č. 25287663/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
2. pozemků
- p. č. 2208/35, ostatní plocha, o výměře 213 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2208/1,
- p. č. 2208/36, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2208/1,
- p. č. 2208/37, ostatní plocha, o výměře 100 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2208/1,
- p. č. 2208/38, ostatní plocha, o výměře 66 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2208/1,
- p. č. 2206/11, ostatní plocha, o výměře 11 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/12, ostatní plocha, o výměře 93 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/14, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2206/1,
- p. č. 2206/15, ostatní plocha, o výměře 41 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/1
- p. č. 2206/16, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2206/1,
- p. č. 2206/18, ostatní plocha, o výměře 21 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/1,
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 2206/19, ostatní plocha, o výměře 4 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2206/1,
- p. č. 2206/20, ostatní plocha, o výměře 240 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/1,
- p. č. 2206/22, ostatní plocha, o výměře 6 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2206/1,
- p. č. 2206/23, ostatní plocha, o výměře 12 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2206/1,
geometrickým plánem č. 2529-7664a/2019, odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Zašová;
3. pozemků
- p. č. 2210/21, ostatní plocha, o výměře 23 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 2210/11,
- p. č. 1187/18, ostatní plocha, o výměře 8 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
1187/1,
geometrickým plánem č. 2530-7665/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
4. pozemků
- p. č. 1187/10, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 1187/11, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 1187/12, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
- p. č. 1187/17, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1187/1 geometrickým plánem č. 25277662/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová.

14

Sociální služby - změna závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů na rok 2020, změna závazných ukazatelů na rok
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R24/20

bere na vědomí
1. 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. 0822-20-P02;
2. poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách, dle přílohy č. 0822-20-P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0177/2020, dle přílohy č. 0822-20-P01;
2. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz pro rok 2020, v následujícím členění:
a) Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100, 763 32 Nedašov;
b) Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČO 70850968, Hrobice 136, 763
15 Slušovice;
c) Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, 763 26 Luhačovice;

12/24

R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČO 70850917, Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták;
e) Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka 128,
763 25 Újezd u Valašských Klobouk;
f) Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, 760 01 Zlín;
g) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše Kalandry
1353, 755 01 Vsetín;
h) Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976, Husova
1165, 763 61 Napajedla;
i) Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská 82,
763 17 Lukov;
j) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště,
a to dle příloh č. 0822-20-P03 a č. 0822-20-P06;
3. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2020, dle přílohy č.
0822-20-P05;
4. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2020, dle přílohy č. 0822-20-P06;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na
podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v
sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného
dotačního řízení číslo: 182/2020/SOC/OKD, vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem zdravotnictví České republiky, dle přílohy č. 0822-20-P04.

15

Kultura - změny plánů tvorby a použití fondů investic, změna závazných
ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R24/20

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, ve výši 68.000
Kč, dle přílohy č. 0820-20-P12;
schvaluje
1. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č.
0820-20-P01;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle
přílohy č. 0820-20-P02 a č. 0820-20-P03;
3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2020, dle přílohy č. 0820-20-P04;
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. změnu závazného objemu prostředků na platy a OON na rok 2020 u
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 082020-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0183/2020, dle přílohy č. 0820-20-P10;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0185/2020, dle přílohy č. 0820-20-P11.

16

Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R24/20

schvaluje
s platností od 01.01.2021 Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje - ID ZK, který
se skládá z následujících částí:
- Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje - ID ZK, dle přílohy č. 0831-20-P01a,
- Příloha č. 1 - Soubor ceníků jízdného systému ID ZK, dle přílohy č. 0831-20-P01b;
- Příloha č. 2 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID
ZK, dle přílohy č. 0831-20-P01c;
- Příloha č. 3 - Tarifní mapa systému ID ZK, dle přílohy č. 0831-20-P01d.

17

Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost regionální drážní
dopravou - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R24/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0188/2020 dle přílohy č. 0801-20-P01.

18

Doprava - Investiční záměr, dodatky k IZ a změny struktur k IZ, změna č. 6
fondu investic, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R24/20

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č. 1683/110/08/20 k
provedení díla "Silnice III/43345: Chvalnov", o celkových nákladech 3.944.000 Kč,
dle příloh č. 0799-20-P01a až č. 0799-20-P01c;
B. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 1480/110/10/18-05/09/20 k provedení díla
"Silnice II/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H" o celkových nákladech
158.372.000 Kč, dle přílohy č. 0799-20-P02;
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

B2) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1488/110/01/19-04/09/20 k provedení díla
"Silnice II/150: Loukov, průtah obcí" o celkových nákladech 76.205.000 Kč, dle
přílohy č. 0799-20-P03;
C. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 0799-20P04a až č. 0799-20-P04i;
D. rozpočtové opatření č. RZK/0179/2020 dle přílohy č. 0799-20-P05a;
E. Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2020/DOP na stavební a
strojní investice - dodatek č. 1, dle příloh č. 0799-20-P06a a č. 0799-20-P06b;
bere na vědomí
A. závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
"Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt", dle přílohy č. 0799-20-P07a;
"Silnice III/50736: Brumov", dle přílohy č. 0799-20-P07b;
"Silnice III/43826: Ludslavice II", dle přílohy č. 0799-20-P07c;
"Silnice III/43829: Sazovice", dle přílohy č. 0799-20-P07d;
"Silnice II/428: Lutopecny, most ev. č. 428-012", dle přílohy č. 0799-20-P07e;
"Silnice III/49518: Rokytnice", dle přílohy č. 0799-20-P07f;
"Silnice III/01873: Hrachovec, most 01873-1", dle přílohy č. 0799-20-P07g;
B. změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, v roce 2020, dle přílohy č. 0799-20-P08.
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Doprava - Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji ID ZK - Uh. Hradiště,
Kunovice a Staré Město

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R24/20

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji Integrované dopravy
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště, IČO 00291471,
městem Staré Město, IČO 00567884, a městem Kunovice, IČO 00567892, dle
přílohy č. 0800-20-P01.

20

Odbor stavebního řádu a životního prostředí - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R24/20

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0181/2020, dle přílohy č. 0792-20-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0178/2020, dle přílohy č. 0792-20-P05.
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

21

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2021, Výzva pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R24/20

schvaluje
1. Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy č.
0794-20-P02;
2. Výzvu k podání Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského k zajištění dostupnosti sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy č. 0794-20-P03.

22

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R24/20

schvaluje
snížení kapacity sociální služby domovy pro seniory, identifikátor služby 8332631,
poskytované v Domově pro seniory Uherské Hradiště, organizační jednotce
začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
00092096, ze 112 na 77 lůžek, a to tak, že s účinností od 01.11.2020 bude zastaven
příjem nových klientů, s tím že, snížení kapacity sociální služby o 35 lůžek bude
dosaženo přirozeným úbytkem - odchodem klientů;
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096,
upravovat registrovanou kapacitu služby domovy pro seniory, identifikátor služby
8332631, poskytovanou v Domově pro seniory Uherské Hradiště, v Registru
poskytovatelů sociálních služeb, dle aktuální situace až do dosažení souladu se
schválenou kapacitou služby.

23

Sociální služby - zrušení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R24/20

schvaluje
zrušení sociální služby - odlehčovací služby poskytované pobytovou formou, v části
objektu ve Velehradě, Salašská 61, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Buchlovská, organizační jednotky Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, s maximální kapacitou 24 lůžek,
a to k 31.12.2020.

16/24

R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

24

Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R24/20

schvaluje
1. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
na rok 2020 (01.10.-31.12.) příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0795-20-P01, a to za podmínky nabytí platnosti pravomocné registrace
sociální služby uvedené v příloze č. 0795-20-P01;
2. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
na rok 2020 (01.11.-31.12.) příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0795-20-P02, a to za podmínky nabytí platnosti pravomocné registrace
sociální služby uvedené v příloze č. 0795-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0186/2020, dle přílohy č. 0795-20-P05;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu na období od 01.10.2020 do 31.12.2020, dle přílohy č. 079520-P03, a to za podmínky nabytí platnosti pravomocné registrace sociální služby
uvedené v příloze č. 0795-20-P03;
2. příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu na období od 01.11.2020 do 31.12.2020, dle přílohy č. 079520-P04, a to za podmínky nabytí platnosti pravomocné registrace sociální služby
uvedené v příloze č. 0795-20-P04.

25

Kultura - dotační programy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R24/20

schvaluje
1. Změnu č. 2 projektového rámce projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí,
příspěvkové organizace, se sídlem Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO
00098639: "Společné motivační vzdělávání pro mladé", dle přílohy č. 0818-20-P01;
2. Změnu č. 2 projektového rámce projektu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvkovou organizací, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01, Zlín, IČO 00089982:
"Dušan S. Jurkovič - náš architekt", dle přílohy č. 0818-20-P02.
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

26

Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R24/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností GEOVAP, spol. s r.o., se
sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 15049248,
ve znění přílohy č. 0824-20-P01.

27

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R24/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0182/2020, dle přílohy č. 0811-20-P01.

28

Školství - převod práva hospodaření, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R24/20

souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO
61715999, a to:
- osobní automobil Fiat Ducato K, inventární číslo DHM 16400, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 685 879 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č.
0812-20-P01;
schvaluje
Změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0812-20-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Halenkov 25, IČO 70238944,
dle přílohy č. 0812-20-P03;
c) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, IČO 00559482
dle přílohy č. 0812-20-P04;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F. X. Richtera
Holešov, IČO 63414937,
dle přílohy č. 0812-20-P05.
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R24/20
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 - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R24/20

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČO 70844534:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-44-P/01 Hudba,
denní forma vzdělávání, ze 175 na 180 žáků, s účinností od 01.09.2021;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-45-P/01 Zpěv,
denní forma vzdělávání, z 25 na 20 žáků, s účinností od 01.09.2021;
2. Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO 00055107:
a) zápis oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 60, s účinností od 01.09.2021;
b) výmaz oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 90, s účinností od 01.09.2021;
3. Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198:
a) zvýšení nejvyššího počtu povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 39-41-L/02
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, denní forma vzdělávání, z
60 na 96 žáků, s účinností od 01.09.2021;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 28-42-L/51 Chemik
operátor, denní forma vzdělávání, z 60 na 24 žáků, s účinností od 01.09.2021;
c) výmaz místa poskytovaného vzdělávání ve střední škole na adrese U Letiště
1583, 765 02 Otrokovice, s účinností od 01.09.2021;
d) výmaz místa poskytování školské služby u školní jídelny - výdejny na adrese U
Letiště 1583, 765 02 Otrokovice, s účinností od 01.09.2021;
4. Odborné učiliště a Základní škola Holešov, IČO 47935910:
a) zvýšení nejvyššího počtu povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01
Základní škola speciální z 12 na 18 žáků, s účinností od 01.09.2021;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní
škola z 82 na 62 žáků, s účinností od 01.09.2021;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 30.09.2020.
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

30

Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníků pro školní rok 2021/2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R24/20

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a
vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2021/2022,
dle přílohy č. 0813-20-P02;
zmocňuje
Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, k provedení případných změn.

31

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R24/20

schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2021.

32

KULTURA - Výzvy k předkládání nominací na krajský titul "Mistr..." a na zápis
do "Seznamu..."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R24/20

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na krajský titul "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0819-20-P01, a výzvu k předkládání nominací na
zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0819-20-P02.
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

33

Individuální dotace na kamennou dlažbu interiérového prostoru Kaple
Andělů Strážných v Kudlovicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R24/20

schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace spolku Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích,
IČO 26536161, se sídlem Kudlovice 220, 687 03 Babice, ve výši 196.000 Kč, max.
však 65% z celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektu: „Kamenná
dlažba interiérového prostoru Kaple Andělů Strážných v Kudlovicích“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0816-20-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0184/2020 dle přílohy č. 0816-20-P03.

34

Vyřazení neupotřebitelného majetku IT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R24/20

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0827-20-P01 až č. 0827-20-P03.

35

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R24/20

bere na vědomí
záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) XX. Krajskou konferencí o EVVO pořádanou spolkem LÍSKA, z. s., se sídlem
Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín, IČO 28558863;
2) koncertem "BELCANTO - Děkujeme" pořádaným společností KVArt Production s.
r. o., se sídlem Štěpánská 640/45, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05719542, a
společností DC Sychrov s. r. o., se sídlem č. ev. 46, 463 44 Radimovice, IČO
08207364;
3) 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, a společností ZESS, a. s., se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČO
15547906.
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

36

SPZ Holešov - technické a urbanistické principy rozvoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R24/20

schvaluje
technické a urbanistické principy rozvoje SPZ Holešov dle přílohy č. 0828-20-P01;
bere na vědomí
1. žádost o souhlas správce programu dle přílohy č. 0828-20-P04;
2. změnu č. 11 Rozhodnutí o poskytnuté Návratné finanční výpomoci na akci SPZ
Holešov - vnitřní infrastruktura, ev. č. 222D232000035, dle přílohy č. 0828-20-P05.

37

Veřejná zakázka "Konvektomaty a oprava výdejní linky pro jídelnu ZK" a
změna struktury nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R24/20

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem "Konvektomaty a oprava výdejní linky pro jídelnu ZK", dle
přílohy č. 0825-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele MEGASTRO CZ, s. r. o., se sídlem Staré Město, Huštěnovská
2008, PSČ 686 03, IČO 26259630;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem MEGASTRO CZ, s. r. o., se sídlem Staré
Město, Huštěnovská 2008, PSČ 686 03, IČO 26259630, dle příloh č. 0825-20-P02
a č. 0825-20-P03.

38

Veřejná zakázka "Projektová dokumentace na investiční záměr "Stavební
úpravy fasády, izolace a oplechování střechy, nátěr konstrukce pojízdné
lávky, doplnění fólií oken jižní a západní fasády budovy 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R24/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace na investiční záměr
"Stavební úpravy fasády, izolace a oplechování střechy, nátěr konstrukce pojízdné
lávky, doplnění fólií oken jižní a západní fasády budovy 21", dle přílohy č. 0826-20P01;
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R24/20
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. výběr dodavatele DEKPROJEKT s. r. o., se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/527,
PSČ 108 00, IČO 27642411;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem DEKPROJEKT s. r. o. se sídlem Praha
10, Tiskařská 10/527, PSČ 108 00, IČO 27642411, dle přílohy č. 0826-20-P02.

39

Vstupní analýza dotačních možností na výstavbu "Nové krajské nemocnice"
ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R24/20

bere na vědomí
dokument s názvem "Vstupní analýza dotačních možností na výstavbu nové krajské
nemocnice ve Zlíně" dle přílohy č. 0832-20-P01.

40

Rozpočtové opatření - úprava výdajů rozpočtu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R24/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0180/2020, dle přílohy č. 0833-20-P01.

41

Prodej majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R24/20

schvaluje
1) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P01;
2) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P02;
3) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P03;
4) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P04;
5) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P05;
6) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P06;
7) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P07;
8) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P08;
9) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P09;
10) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P10;
11) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P11;
12) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P12;
13) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P13;
14) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P14;
15) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P15;
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R24/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

16) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P16;
17) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P17.

42

Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R24/20

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT)
pro Valašský házenkářský klub, a. s., IČO 25863398, se sídlem Hlavní 492, 756 54
Zubří, ve výši 200.000 Kč na projekt HC ROBE Zubří v házenkářské Evropě a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0817-20-P02.

43

Žádost kraje o navýšení dotace ze státního rozpočtu na období roku 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R24/20

schvaluje
Žádost kraje o navýšení dotace ze státního rozpočtu na období roku 2021, dle
přílohy č. 0835-20-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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