R25/20
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 25. zasedání dne 05.10.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R25/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0861-20-P01.

2

Zdravotnictví - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R25/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0197/2020, dle přílohy č. 0863-20-P02.

3

Investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R25/20

schvaluje
1) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1587/150/10/19 - 02/09/20 na akci "SŠ - COPT Kroměříž - Rekonstrukce střechy
tělocvičny", dle přílohy č. 0842-20-P01;
2) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1598/100/12/19 - 02/09/20 s názvem "Objekt
horního zámku Zborovice - oprava výtahu", dle přílohy č. 0842-20-P02;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0198/2020, dle přílohy č. 0842-20-P04;
4) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760
01 Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0842-20-P05;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"SOU Uherský Brod - stavební úpravy části školní jídelny", dle přílohy č. 0842-20P03.
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4

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R25/20

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 2760/141, ostatní plocha o výměře 9 550 m 2 a pozemku p. č.
2760/142, ostatní plocha o výměře 8 205 m 2, oba odděleny z pozemku 2760/1,
ostatní plocha o výměře 395 562 m 2, v k. ú. Holešov, obci Holešov, dle
geometrického plánu č. 2536-285/2020, dle přílohy č. 0860-20-P03;
- pozemku p. č. 147/50, ostatní plocha o výměře 464 m 2 a pozemku p. č. 147/49,
ostatní plocha o výměře 6 787 m 2, oba odděleny z pozemku 147/1, ostatní plocha o
výměře 434 296 m 2, v k. ú. Zahnašovice, obci Zahnašovice, dle geometrického plánu
č. 291-285/2020, dle přílohy č. 0860-20-P04.

5

RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory - jmenování člena a
náhradníků hodnotitelské komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R25/20

jmenuje
člena a náhradníky hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí předložených v
rámci Programu RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle přílohy č.
0843-20-P01.

6

Společný projekt moravských krajů 2020 "Pivní průvodce Moravy a Slezska"
- smlouva o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R25/20

bere na vědomí
zápis z průběhu posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Pivní průvodce Moravy a Slezska", dle přílohy
č. 0852-20-P01;
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schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc, a dodavatelem FREYTAG-BERNDT, spol. s r. o., se sídlem
Sodomkova 1558/12, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČO 00551317, dle přílohy č. 085220-P02.

7

Veřejná zakázka "Hodnocení potenciálu cestovního ruchu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R25/20

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem "Hodnocení potenciálu cestovního ruchu Zlínského
kraje", dle přílohy č. 0853-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele KPMG Česká republika, s. r. o., Pobřežní 648/1a, IČO
00553115;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KPMG Česká republika, s. r. o., Pobřežní
648/1a, IČO 00553115, dle přílohy č. 0853-20-P02.

8

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R25/20

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 nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 32197/1, ostatní plocha, v k. ú. Ludkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 654-230/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 7779, ostatní plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3665-195a/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 11.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 444/17, p. č. 444/12, p. č. 444/18, vše ostatní plocha, v k. ú.
Žalkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1670295/2020,
- 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 2.600 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 v pozemku p. č. 2859/2, ostatní plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN a VN včetně optické telekomunikační sítě v HDPE trubce, vše v pozemku p. č.
2916, ostatní plocha, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a VN včetně
optické telekomunikační sítě v HDPE trubce,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 3849/150, p. č. 3849/157, p. č. 3964/122, p. č. 3964/123, vše
ostatní plocha, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 200Kč/bm zemního
vedení NN, minimálně však 6.400 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a
to:
- vozidla PRAGA V3S, reg. značka 1Z2 0369, inv. č. 900097, rok pořízení 2003,
počet najetých km 5844, pořizovací cena 159.977,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
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- vozidla Nissan Pathfinder, reg. značka 2Z6 9908, inv. č. 950334, rok pořízení 2006,
počet najetých km 204.000, pořizovací cena 1. 281.844,00 Kč, zůstatková cena 0
Kč.

9

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R25/20

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků
- p. č.1566/3, ostatní plocha, o výměře 864 m 2,
- p. č. 1566/4, ostatní plocha, o výměře 135 m 2,
- p. č. 1566/42, ostatní plocha, o výměře 93 m2,
- p. č. 1566/43, ostatní plocha, o výměře 414 m 2,
- p. č. 1566/53, ostatní plocha, o výměře 329 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 649 pro obec Vážany a k. ú. Vážany u Uherského
Hradiště.

10

Změna č. 3 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2019-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R25/20

bere na vědomí
změnu č. 3 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2019-2025, dle přílohy č. 0856-20-P01.

11

Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R25/20

schvaluje
změnu č. 2 Projektového rámce projektu "Strategické řízení a chytrá veřejná správa
ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0859-20-P01;
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souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPZ/4.1/080/0010023 vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí v
rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Strategické řízení a chytrá
veřejná
správa
ve
Zlínském
kraji",
registrační
číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010023, ve znění přílohy č. 0859-20-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru projektového řízení zajistit realizaci projektu „Strategické řízení
a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“ v souladu s Rozhodnutím o změně č. 1
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010023 v termínu do 30.09.2021.

12

Projekty spolufinancované z MPSV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R25/20

schvaluje
1. uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha
2, IČO 00551023, v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0837-20-P01;
2. plnou moc k zastupování Zlínského kraje pro Ing. Martina Kobzáně, vedoucího
Odboru projektového řízení, dle přílohy č. 0837-20-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0194/2020 dle přílohy č. 0837-20-P02.

13

Sociální služby - Investiční záměr, změny plánů tvorby a použití fondů
investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R25/20

schvaluje
1) zařazení akce „Sociální služby Vsetín, p. o. – Nákup zdravotechnických zařízení“
do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
2) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1688/100/09/20 s
názvem "Sociální služby Vsetín, p. o. – Nákup zdravotechnických zařízení“, dle
přílohy č. 0839-20-P02;
3) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, dle přílohy č. 0839-20-P03;
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4) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Dětské centrum Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČO 00839281, dle
přílohy č. 0839-20-P04;
5) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských
Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0839-20-P05;
6) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Na Hrádku 100,
763 16 Fryšták, IČO 70850917, dle příloh č. 0839-20-P06 a č. 0839-20-P07;
7) změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0839-20-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, na akci: "Sociální služby Vsetín, p. o. - Nákup zdravotechnických
zařízení".
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Sociální služby - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R25/20

bere na vědomí
1) poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce
2020 na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro
zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19, dle přílohy č.
0841-20-P02;
2) poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Operačního programu
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, ve výši 385,94 EUR
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, a ve výši 612,28 EUR
příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle příloh
č. 0841-20-P03 a č. 0841-20-P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0193/2020, dle přílohy č. 0841-20-P01;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2020, dle přílohy č. 0841-20-P05;
3. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2020, dle přílohy č.
0841-20-P06.
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Sociální služby - svěření majetku Zlínského kraje k hospodaření Domovu pro
seniory Luhačovice, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R25/20

svěřuje
majetek Zlínského kraje k hospodaření Domovu pro seniory Luhačovice, p. o., se
sídlem V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, IČO 70850909, v hodnotě 3.463,02 Kč,
a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 600 ks, talíř mělký bílý
22 cm v množství 400 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 400 ks, lžíce pevná
průhledná 17,5 cm v množství 600 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství 600
ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 600 ks, kávová lžička průhledná v
množství 600 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 600 ks a kelímek průhledný
0,2 ml v množství 600 ks.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R25/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0195/2020 dle přílohy č. 0844-20-P01.
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Školství - vyřazení majetku, převod z rezervního fondu, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R25/20

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČO 479348322, a to:
- Škoda Felicie KMD 87-87, inventární číslo 022/61006, pořizovací cena 311.222 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1995, dle přílohy č. 0848-20-P01, formou fyzické
likvidace;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkové
organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
Zlín, IČO 00566411, ve výši 150.000 Kč, dle přílohy č. 0848-20-P02;
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R25/20
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. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0848-20-P03;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0848-20-P04;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle
přílohy č. 0848-20-P05.
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Školství - snížení počtu členů školské rady při Střední odborné škole
Luhačovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R25/20

stanovuje
s účinností od 01.01.2021 počet členů školské rady při střední škole, jejíž činnost
vykovává p. o. Střední odborná škola Luhačovice, IČO 61715999, na 6.
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Školství - žádost církevní střední školy o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R25/20

nemá námitek
k zápisu změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, se sídlem Husova 537, 687
71 Bojkovice, IČO 00838811:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, ze 100 na 118 žáků,
s účinností od 01.09.2021;
b) zápis oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková
forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 60, s účinností od 01.09.2021;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální
činnost, denní forma vzdělávání, ze 100 na 62 žáků, s účinností od 01.09.2021;
d) výmaz oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený
počet žáků 20, s účinností od 01.09.2021;
e) výmaz oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel, dálková forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 20, s účinností od 01.09.2021;
f) zvýšení kapacity střední školy ze 100 na 178 žáků, s účinností od 01.09.2021.
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R25/20
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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Individuální podpora (sekce MLÁDEŽ A SPORT) - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
D/2618/2020/ŠK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R25/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
D/2618/2020/ŠK o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) uzavřené se společností Tenisový klub Zlín, z. s., IČO 44119127, se sídlem
Hradská 854, 760 01 Zlín, kterým dochází ke změně doby ukončení realizace
projektu, dle přílohy č. 0850-20-P02.
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Školství - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R25/20

stanovuje
s účinností od 01.11.2020 plat ředitelce Vyšší odborné školy pedagogické a sociální
a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0846-20-P01.

23

Prováděcí smlouva Microsoft - pořízení licencí pro školy zřizované krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R25/20

schvaluje
uzavření Prováděcí smlouvy ve vzdělávání (CASA EES) se společností Microsoft
Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park,
Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland, DIČ IE8256796U, ve znění příloh č.
0862-20-P01 a č. 0862-20-P02.

24

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R25/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Upgrade
elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu
Zlínského kraje" a Protokoly z jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 0858-20-P01
a č. 0858-20-P02;
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R25/20
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 FMIB, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČO 25908898;
2. uzavření smlouvy o dílo a servisních smluv s dodavatelem FMIB, s. r. o., se sídlem
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO 25908898, dle přílohy č. 085820-P03 až č. 0858-20-P05.
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Veřejná zakázka - Výběr dodavatele IT techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R25/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Výběr dodavatele IT techniky", dle přílohy č.
0857-20-P01;
schvaluje
1. pro Část 2: Dodávka tabletů - výběr dodavatele AUTOCONT a. s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 04308697;
2. pro Část 3: Dodávka 13,3“ notebooků a dokovacích stanic - výběr dodavatele
AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČO 04308697;
3. uzavření smlouvy pro Část 2: Dodávka tabletů s dodavatelem AUTOCONT a. s.,
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 04308697,
dle přílohy č. 0857-20-P02;
4. uzavření smlouvy pro Část 3: Dodávka 13,3“ notebooků a dokovacích stanic s
dodavatelem AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 0857-20-P03.
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Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R25/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Mezinárodním sklářským sympoziem GSVM 2020 pořádaným Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská
603/8, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO 00845060;
2) konferencí "Libušín znovuzrozený" pořádanou Národním muzeem v přírodě, se
sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604;
3) XVII. ročníkem PARTR RALLY VSETÍN 2020 pořádaným pobočným spolkem
Autoklub Vsetín - město v AČR, se sídlem Dolní Jasénka 744, 755 01 Vsetín, IČO
65469372;
4) akcí "Den dobročinnosti 2020" pořádanou Asociací nestátních neziskových
organizací Zlínského kraje z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, IČO
75144778;
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R25/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad akcí "Výlov rybníku
Bezedník" pořádanou pobočným spolkem Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný
spolek Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín, IČO 00547956;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 5.000 Kč Vojenskému spolku rehabilitovaných Armády České republiky,
se sídlem Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, IČO 49279319;
b) ve výši 15.000 Kč Občanskému sdružení OMEGA plus, z. s., se sídlem
Svatoborská 27/4, 697 01 Kyjov, IČO 26587904.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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