R26/20
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 26. zasedání dne 19.10.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R26/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0865-20-P01.

2

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R26/20

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč, současně však maximálně 24 % celkových způsobilých výdajů, spolku
Vrchařská koruna Valašska, z. s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01 Vsetín, IČO
03543340, na pořádaní slavnostního galavečera Vrchařské koruny Valašska 2020 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0875-20-P02.

3

Odbor KH - finanční dar Českému rybářskému svazu z. s., územnímu svazu
pro Severní Moravu a Slezsko

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R26/20

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč pobočnému spolku Český rybářský
svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 00434167.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4

RP07-20 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2020 - schválení dodatků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R26/20

schvaluje
v rámci RP07-20 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2020:
1) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2500/2020/KH mezi
Zlínským krajem a spolkem SAVIO z. s., Zlín, se sídlem Boněcko I 279, 760 01 Zlín,
IČO 07343469, na projekt RP07-20/009 "SAVIO - programy primární prevence pro
školy" dle přílohy č. 0868-20-P01;
2) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2428/2020/KH mezi
Zlínským krajem a spolkem AGARTA z. s., se sídlem Ohrada 1879, 755 01 Vsetín,
IČO 27002438, na projekt RP07-20/004 "Závislost tady a teď, Hra na hraně“ dle
přílohy č. 0838-20-P04.

5

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - závěrečné
zprávy akcí, investiční záměr, změna fondu investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R26/20

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1432/170/05/18 01/02/19/S, příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, "ZZS ZK - dýchací přístroje", dle přílohy č. 0880-20P01;
2. závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1582/170/08/19 01/01/20/S, příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, "ZZS ZK - speciální vozidlo krizového řízení a
hazard teamu", dle přílohy č. 0880-20-P02;
schvaluje
1. zařazení akce "ZZS ZK – vozidlo pro přepravu zdravotnického personálu" do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0880-20P04;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1689/170/09/20
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, na akci "ZZS ZK – vozidlo pro přepravu zdravotnického personálu", dle
přílohy č. 0880-20-P05;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle příloh č. 0880-20-P03 a č. 0880-20-P06;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK - vozidlo pro
přepravu zdravotnického personálu".

6

Investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R26/20

schvaluje
1. zařazení akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – oprava střechy 15. budovy" do
Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1693/090/10/20 na
akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT – oprava střechy 15. budovy", dle přílohy č. 0876-20P01;
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346,
dle příloh č. 00876-20-2a a č. 0876-20-P02b;
4.dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1676/100/07/20 na akci "Domov pro seniory Burešov, p. o. - protisluneční folie na
okna", dle přílohy č. 0876-20-P03;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČO 70851042,
dle přílohy č. 0876-20-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"14|15 BAŤŮV INSTITUT – oprava střechy 15. budovy".

7

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně - urbanistická koncepce areálu pro
budoucí využití

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R26/20

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise a hodnocení předložených návrhů
urbanistických koncepcí budoucího využití areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně, dle přílohy č. 0902-20-P01.
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8

Zdravotnictví - UH, KM, VS nemocnice - změna č. 4 plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R26/20

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2020 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0879-20-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0879-20-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0879-20-P07;
2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky 21
plánu oprav a technického zhodnocení v celkové výši 6.258.000 Kč vč. DPH, dle
přílohy č. 0879-20-P10;
schvaluje
1) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1630/170/03/20 - 01/10/20 na akci:
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Oprava rozvodů teplé vody v budově PGO“,
dle přílohy č. 0879-20-P09;
2) investiční záměr č. 1692/170/09/20 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– parkoviště u vstupu“, dle přílohy č. 0879-20-10;
3) investiční záměr č. 1691/170/09/20 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Rozšíření parkovacího závorového systému“, dle přílohy č. 0879-20-P11;
4) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1679/170/07/20-01/10/20 „Vsetínská
nemocnice a. s.- budova M – Stavební úpravy pro umístění IT oddělení", dle přílohy
č. 0879-20-P12;
5) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- parkoviště u vstupu“ mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.,
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0879-20P13;
6) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- rozšíření parkovacího závorového systému“ mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, dle přílohy č. 0879-20-P14;
7) uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s.
- budova M – Stavební úpravy pro umístění IT oddělení" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 75 501 Vsetín, IČO 26871068, dle
přílohy č. 0879-20-P15;
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8) rozpočtové opatření č. RZK/0209/2020, dle přílohy č. 0879-20-P16;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončení akce oprava majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a. s. - oprava komunikace" dle přílohy č.
0879-20-P17.

9

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R26/20

schvaluje
1. zařazení akce "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p.H. – Oprava
havarijního stavu střechy na objektu ŠD" do Střednědobého plánu akcí reprodukce
majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0878-20-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1690/150/09/20 na
akci "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. – Oprava havarijního stavu
střechy na objektu ŠD", dle přílohy č. 0878-20-P01;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, se sídlem
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 087820-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0208/202, dle přílohy č. 0878-20-P08;
5. uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi Zlínským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035,
dle přílohy č. 0878-20-P07;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov – Výměna kotlů", dle přílohy č.
0878-20-P04,
2. "OA T. Bati a VOŠE Zlín - Oprava sociálního zařízení pro tělocvičnu", dle přílohy
č. 0878-20-P05,
3. "ZŠ Otrokovice - Dětské hřiště", dle přílohy č. 0878-20-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Střední škola
nábytkářská a obchodní Bystřice p. H. – Oprava havarijního stavu střechy na objektu
ŠD" příspěvkovou organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO
47935952.
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10

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R26/20

souhlasí
s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Mojmírem Doleželem, ***dle přílohy č. 0877-20-P01.

11

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R26/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským
krajem jako obdarovaným a obcí Zahnašovice, se sídlem Zahnašovice č.p. 43, PSČ
769 01, IČO 00287890, jako darující, dle přílohy č. 0898-20-P01.

12

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R26/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0200/2020, dle přílohy č. 0881-20-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 17.286.000 Kč na celkovou výši
249.202.826,77 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0881-20-P02;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2020 o 10.600.000 Kč na
celkovou výši 282.200.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2020 o 700.000 Kč na celkovou výši 19.815.360 Kč
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, dle přílohy č. 0881-20-P03.
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13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R26/20

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná sužba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou fyzické likvidace, a to:
- dýchací přístroj OXYLOG, inv. č. 950 240, rok pořízení 2004, pořizovací cena
107.700 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátor LIFEPAK 12, inv. č. 950 246, rok pořízení 2004, pořizovací cena
438.984 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- koupací vanu Parker, inv. č. 71-82, rok pořízení 2000, pořizovací cena 333.270 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
- konvektomat FCS101E4 s příslušenstvím, inv. č. 91-35, rok pořízení 2006,
pořizovací cena 231.940 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R26/20

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 695/6, ostatní plocha, o výměře 105 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 695/1 geometrickým plánem č. 425207/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže;
2. pozemků
- p. č. 16256/13, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 16256/14, ostatní plocha, o výměře 1308 m 2,
- p. č. 16256/15, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
- p. č. 16256/18, ostatní plocha, o výměře 1199 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 16256/1 geometrickým plánem č. 20417461/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Huslenky.
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15

Doprava - Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji Integrované dopravy
ZK - Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R26/20

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji Integrované dopravy
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a městem Vsetín, IČO 00304450, dle přílohy
č. 0872-20-P01.

16

Doprava - Změna č. 7 fondu investic, dodatek k IZ, změny struktury nákladů
IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R26/20

schvaluje
A. Dodatek č. 2 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č.
1670/110/06/20-02/10/20 k provedení díla "Silnice III/48713: Velké Karlovice, most
ev. č. 48713-3" o celkových nákladech 16.022.000 Kč, dle příloh č. 0873-20-P01a a
č. 0873-20-P01b;
B. změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 0873-20P02a až č. 0873-20-P02c.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R26/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0202/2020, dle přílohy č. 0866-20-P01.
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Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2021 včetně příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R26/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně přílohy č. 1 „Základní síť
sociálních služeb Zlínského kraje“ a přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů pro
rok 2021" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ dle příloh č. 0867-20-P02, č. 0867-20-P03 a
č. 0867-20-P11 a č. 0867-20-P13.
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R26/20
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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Sociální služby - individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R26/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI,
pro organizaci Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, se sídlem Velehradská
třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 400.000 Kč na projekt "Realizace
Národního akčního plánu pro duševní zdraví" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 0870-20-P03;
2) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI,
pro organizaci CSP Zlín, o. p. s., IČO 25300083, se sídlem Mostní 4058, 760 01
Zlín, ve výši 395.150 Kč na projekt "CSP Zlín, o. p. s., pro lidi s duševním
onemocněním" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace,
dle přílohy č. 0870-20-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0199/2020, dle přílohy č. 0870-20-P01.
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Sociální služby - změna závazných ukazatelů, změna plánu tvorby a použití
fondu investic a dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R26/20

bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2020
pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dle přílohy č. 087120-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0201/2020, dle přílohy č. 0871-20-P01;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
na rok 2020 příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČO 00839281, dle přílohy
č. 0871-20-P04;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0871-20-P05.
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R26/20
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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Sociální oblast - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R26/20

pověřuje
v souladu s Programem Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském
kraji pro rok 2021, dle příloh č. 0869-20-P09 a č. 0869-20-P10, níže uvedené
poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu na období
01.01.2021-31.12.2021:
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, se sídlem Ztracená 63, Kroměříž
- NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11, Praha, pobočka Zlín
- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, se sídlem Mariánské nám. 13, Uherský
Brod,
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí zařazení těchto služeb do
Dočasné sítě sociálních služeb na období 01.01.2021-31.12.2021;
- Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823, se
sídlem Gahurova 5265, Zlín, a to pro území ORP Zlín. Pro území ORP Zlín a ORP
Uherské Hradiště pověřuje v případě, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí v
rámci aktualizace č. 2 Základní sítě sociálních služeb pro rok 2021 zařazení i území
ORP Uherské Hradiště;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro:
- Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 2530003, se sídlem Mostní 4058, Zlín,
- Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, se sídlem Žerotínova 319/21, Valašské
Meziříčí,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, se sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín,
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
- Charita Vsetín, IČO 44740778, se sídlem Horní náměstí 135, Vsetín,
- Iskérka o. p. s., IČO 28647912, se sídlem Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm,
- NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, se sídlem Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském
kraji pro rok 2021, dle příloh č. 0869-20-P01 a č. 0869-20-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro:
- Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, se sídlem Husova 402,
Valašské Meziříčí,
v souladu s Programem Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském
kraji pro rok 2021, dle přílohy č. 0869-20-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro:
- LUISA, z. s., IČO 27030075, se sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod,
- Tyfloservis, o. p. s., IČO 26200481, se sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1,
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

v souladu s Programem Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském
kraji pro rok 2021, dle příloh č. 0869-20-P04 a č. 0869-20-P05, za podmínky, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí zařazení těchto služeb do dočasné sítě
sociálních služeb v terénní formě na období 01.01.2021-31.12.2021;
4. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb
pro rok 2021 pro Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, se sídlem
Husova 402, Valašské Meziříčí, dle přílohy 0869-20-P06;
5. 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 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II dle
přílohy č. 0869-20-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rok 2021 dle přílohy č.
0869-20-P07;
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rok 2021 mezi
Zlínským krajem a:
- Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 25300083, se sídlem Mostní 4058,
Zlín
- Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, se sídlem Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí
- Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, se sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí
- Charita Vsetín, IČO 44740778, se sídlem Horní náměstí 135, Vsetín
- Iskérka o. p. s., IČO 28647912, se sídlem Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm
- LUISA, z. s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, Uherský Brod
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště
- NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11, Praha, pobočka Otrokovice a
Vsetín
- Tyfloservis, o. p. s., IČO 26200481, se sídlem Krakovská 1695, Praha
- Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823, se
sídlem Gahurova 5265, Zlín, a to pro území ORP Zlín. Pro území ORP Zlín a ORP
Uherské Hradiště v případě, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí v rámci
aktualizace č. 2 Základní sítě sociálních služeb pro rok 2021 zařazení území ORP
Uherské Hradiště,
dle příloh č. 0869-20-P07 a č. 0869-20-P08;
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rok 2021 mezi
Zlínským krajem a:
- Tyfloservis, o. p. s., IČO 26200481, se sídlem Krakovská 1695, Praha
- Charita Kroměříž, IČO 18189750, se sídlem Ztracená 63, Kroměříž
- LUISA, z. s., IČO 27030075, se sídlem Bří Lužů 116, Uherský Brod
- NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11, Praha, pobočka Zlín
- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, se sídlem Mariánské nám. 13, Uherský Brod
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

dle příloh č. 0869-20-P07 a č. 0869-20-P08, za podmínky, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí zařazení těchto služeb do Dočasné sítě sociálních služeb na
období 01.01.2021-31.12.2021.
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Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R26/20

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III", dle
přílohy č. 0883-20-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0206/2020, dle přílohy č. 0883-20-P02.
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Kultura - dotační projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R26/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. realizaci a spolufinancování projektu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
"Objevte Východní Moravu a ještě něco víc...";
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/3953/2020/PŘ o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 57.000 Kč, z původní celkové výše 625.000 Kč
na celkovou částku 568.000 Kč příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČO 70891320, na přípravu a realizaci akce MJVM – Ploština –
Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě dle přílohy č.
0890-20-P01;
3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/3971/2020/PŘ o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje
celková výše návratné finanční výpomoci o 1.056.000 Kč, z původní celkové výše
31.990.000 Kč na celkovou částku 33.046.000 Kč příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu
Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a
expozic, dle přílohy č. 0890-20-P02;
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě číslo D/0317/2020/PŘ o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 1.080.000 Kč, z původní celkové výše
34.517.000 Kč na celkovou částku 33.437.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu
Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a
expozic, dle přílohy č. 0890-20-P03;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0205/2020, dle přílohy č. 0890-20-P04;
2. navýšení účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
ve výši 1.056.000 Kč z 1.566.000 Kč na 2.622.000 Kč příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum
regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování
depozitářů a expozic“, dle přílohy č. 0890-20-P05;
3. snížení účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve
výši 1.644.000 Kč z 3.108.000 Kč na 1.464.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu
Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a
expozic“, dle přílohy č. 0890-20-P06;
4. zvýšení investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve výši
558.000 Kč z 12.141.000 Kč na 12.729.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu
Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a
expozic“, dle přílohy č. 0890-20-P07.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R26/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0207/2020, dle přílohy č. 0884-20-P01.
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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R26/20

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0886-20-P02.
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R26/20
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 - vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R26/20

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť,
IČO 00559105 a to:
- Liessegang data-Display, inventární číslo 524900, pořizovací cena 179.900 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992,
- Hardware – PC HUN, inventární číslo 18100, pořizovací cena 152.428 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1995,
- Quadra 650 PC, inventární číslo 18200, pořizovací cena 131.150 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1995,
- Projektor Proxima, inventární číslo 21500, pořizovací cena 207.400 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1996,
- NEC Projektor, inventární číslo 24900, pořizovací cena 120.780 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1998,
- El.zabezp. sign., inventární číslo 9100, pořizovací cena 127.197 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1993,
formou fyzické likvidace,
dle přílohy č. 0885-20-P01;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0885-20-P02;
b) změnu č. 6 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 0885-20-P03;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Čtverka, Uherský Brod, IČO
60371714, dle přílohy č. 0885-20-P04;
d) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž,
IČO 47934832, dle přílohy č. 0885-20-P05;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov, Uherské Hradiště, IČO
60371773, dle přílohy č. 0885-20-P07;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, drobný dlouhodobý
hmotný majetek (sportovní vybavení a odpadkové koše) s účinností ode dne jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy č. 0885-20-P06.
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R26/20
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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Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R26/20

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 100.000 Kč obecně prospěšné společnosti POST BELLUM, o. p. s., IČO
26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, na realizaci projektu
Uchování nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0887-20-P01.
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KUL04-20 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R26/20

schvaluje
neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2020 z KUL04-20 Program na
podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení nižšího počtu
bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné
na Program, dle přílohy č. 0888-20-P03:
1. Cinebonbon s.r.o., IČO 05047358, se sídlem Erbenova 372/5, 602 00 Brno, ve
výši 180.000 Kč na projekt Alenka v říši GIFů;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z KUL04-20 Program
na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v členění:
1. nutprodukce, s.r.o., IČO 28959191, se sídlem Umělecká 618/7, 17000 Praha 7,
ve výši 2.000.000 Kč na projekt Tonda, Slávka a Genius
2. IS Produkce s.r.o., IČO 28315707, se sídlem Moravní 958, 765 02 Otrokovice, ve
výši 2.000.000 Kč na projekt celovečerní film Dvě slova jako klíč
3. J.D.Production, s.r.o., IČO 25592939, se sídlem Palackého nám. 293, 686 01
Uherské Hradiště, ve výši 285.000 Kč na projekt Bohatství ukryté v tradici
4. SYNERGIA FILM s.r.o., IČO 61857131, se sídlem Konšelská 580, 180 00 Praha
8, ve výši 288.000 Kč na projekt Edison ze Vsetína

15/23

R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. IMOS invest s.r.o., IČO 42340250, se sídlem Tečovice 349, 763 02 Tečovice, ve
výši 1.427.000 Kč na projekt O prasátku Lojzíkovi: Sloni, Mravenečník, Tapír a Želva
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA dle přílohy č. 0888-20-P06 s výše uvedenými
osobami dle příloh č. 0888-20-P04;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji v roce 2020 z KUL0420 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji z důvodu dosažení
nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na alokované
prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č.0888-20-P05:
1. Bionaut s.r.o., IČO 61248037, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, ve výši
2.000.000 Kč na projekt Rosa a Dara a jejich velké letní dobrodružství
2. Lonely Production s.r.o., IČO 04665104, se sídlem Horní 1474/1, 14000 Praha 4,
ve výši 1.650.000 Kč na projekt Kaskadéři s.r.o. / 3 dílná série
3. Kouzelná animace, s.r.o., IČO 29306337, se sídlem Lubina 103, 742 21
Kopřivnice - Lubina, ve výši 1.500.000 Kč na projekt A Little Pilot / Malá pilotka
4. BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha
10 - Záběhlice, ve výši 2.000.000 Kč na projekt PRINCEZNA STOKRÁT JINAK
5. Bionaut s.r.o., IČO 61248037, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, ve výši
2.000.000 Kč na projekt Karanténa Zlín
6. MG Trade and Services s.r.o., IČO 08588856, se sídlem Korunní 2569/108, 101
00 Praha 10, ve výši 495.000 Kč na projekt 6.15 - realizace amerického snu v
čechách (dokument)
7. Petr Smělík, IČO 74288253, se sídlem Na Veselí 744/28, 14000 Praha 4 - Nusle,
ve výši 696.000 Kč na projekt Rok ve sklepě
8. Analog Vision s.r.o., IČO 01753703, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
ve výši 820.000 Kč na projekt FHYP (Forever Hold Your Peace).
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Kultura - Dohoda o spolupráci a licenční smlouva Zlínský kraj v lidové písni
II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R26/20

schvaluje
1. uzavření Dohody o spolupráci mezi Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a Etnologickým ústavem AV ČR, v. v.
i., se sídlem Na Florenci 3, 110 00 Praha, IČO 68378076, dle přílohy č. 0889-20P01 a č. 0889-20-P02;
2. uzavření Licenční smlouvy mezi Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a Muzeem jihovýchodní Moravy, příspěvková
organizace se sídlem ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle
přílohy č. 0889-20-P03.
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

30

Kultura - Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském
kraji pro rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R26/20

schvaluje
návrh Prováděcího plánu zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji
pro rok 2020, dle přílohy č. 0891-20-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0204/2020, dle přílohy č. 0891-20-P02.

31

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R26/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0899-20-P01.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R26/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0900-20-P01.

33

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R26/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0901-20-P01.
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R26/20

ruší
v usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 24.08.2020 č. 0644/R20/20 - část předává,
bod 6, kterým Rada Zlínského kraje schválila Předávací protokol na předání
movitého majetku se Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle
přílohy č. 0739-20-P06;
schvaluje
upravený Předávací protokol na předání movitého majetku k hospodaření se Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0896-20-P01.

35

Záměr pronájmu parkovacích míst na pozemcích ve vlastnictví Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R26/20

schvaluje
záměr pronájmu:
1) 5 parkovacích míst v 2. NP budově bez čp/če, budova garáží, která je součástí
pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
měsíčně minimálně 2.150 Kč vč. DPH, dle přílohy č. 0897-20-P01;
2) 2 parkovacích míst na části pozemku p. č. 1119/247, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, měsíčně minimálně 1.200 Kč vč.
DPH, dle přílohy č. 0897-20-P02.

36

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R26/20

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu Berani Zlín v hokejové
sezoně 2020/2021 v době od 16:00 hodin do 21:00 hodin;

18/23

R26/20
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 Kancelář ředitele v termínu do 23.10.2020 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
Berani Zlín v hokejové sezoně 2020/2021.
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Záštita a rozpočtové opatření RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R26/20

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad bonsajovou akcí s názvem
"ČESKO-SLOVENSKÉ BONSAJOVÉ DNY (ŠUTRY)" pořádanou Josefem
Valuchem, ***
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0211/2020, dle přílohy č. 0905-20-P02.

38

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních
pro osoby se zdravotním postižením"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R26/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů pro
pracovníky v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0906-20-P01 až č. 0906-20-P08
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele a odesláním
výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0906-20-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních pro osoby se zdravotním
postižením" ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová, DiS., a
náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na služby
s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních pro osoby se
zdravotním postižením" ve složení: Mgr. Matěj Mizera, Ing. Petr Valášek, Mgr.
Radim Nuc, Ing. Silvia Duchoňová, Martina Chovancová DiS., a náhradníky: Mgr.
Martina Juricová, Mgr. Helena Miklová, Mgr. Libor Fusek, Karel Unzeitlich DiS., Mgr.
Michal Uherek.
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Kultura - účelová dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazných
ukazatelů rozpočtu p. o., změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok
2020, dodatek k IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R26/20

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 520.000
Kč, dle přílohy č. 0892-20-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2020 dle přílohy č. 0892-20-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
na rok 2020, dle přílohy č. 0892-20-P03;
3. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1666/090/05/20 - 01/10/20 reprodukce
majetku Zlínského kraje akce "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – RFID
technologie pro obvodní knihovny" dle přílohy č. 0892-20-P04;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, dle přílohy č.
0892-20-P05;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, dle přílohy
č. 0892-20-P06;
6. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, dle přílohy č. 0892-20-P07;
ukládá
příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126,
odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele z Fondu investic ve výši 185.000 Kč, v
termínu do 31.10.2020.
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R26/20
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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Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast sociální

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R26/20

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 0907-20-P01.
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Projekty pro ZZS ZK - dotace z REACT-EU

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R26/20

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 6.1 - REACT-EU;
souhlasí
se zahájením přípravných prací (zejména zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o dotaci).

42

Revize Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK) a aktuální
informace o ID ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R26/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.09.2020 č. 0707/R24/20, kterým Rada
Zlínského kraje schválila 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;
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
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. 0909-20-P01,
- Smluvní a přepravní podmínky Integrované dopravy Zlínského kraje, dle přílohy č.
0909-20-P02.
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Prodej a výpůjčka majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R26/20

schvaluje
1) uzavření kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČO 25511165, dle přílohy č. 0895-20-P02;
2) uzavření kupní smlouvy s ***, dle přílohy č. 0895-20-P08;
3) uzavření kupní smlouvy s ***, dle přílohy č. 0895-20-P11;
4) uzavření kupní smlouvy s ***, dle přílohy 0895-20-P14;
5) uzavření kupní smlouvy s ***, dle přílohy 0895-20-P17;
6) uzavření kupní smlouvy s ***, dle přílohy č. 0895-20-P20;
7) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P23;
8) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P24;
9) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P25;
10) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P26;
11) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P27;
12) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P28;
13) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy č. 0895-20-P29;
14) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle přílohy 0895-20-P30;
15) rozpočtové opatření č. RZK/0210/2020, dle přílohy č. 0895-20-P22;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.09.2020 č. 0732/R24/20 - část schvaluje,
bod 15, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření kupní smlouvy na ICT
techniku s ***, dle přílohy č. 0834-20-P15.

44

Smlouva s Krajskou hygienickou stanicí ZK o spolupráci a zpracování
osobních údajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R26/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci a zpracování osobních údajů mezi Zlínským krajem,
IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, a Krajskou hygienickou stanicí
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IČO 71009221, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
600, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0910-20-P01.
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R26/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

45

Odpověď na předžalobní výzvu ředitele Střední školy - Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R26/20

bere na vědomí
odpověď na předžalobní výzvu ředitele Střední školy - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, dle přílohy č. 0911-20-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

23/23

