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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 28. zasedání dne 02.11.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R28/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0912-20-P01.

2

Zdravotnictví - UH a KM nemocnice - změna č. 5 plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R28/20

vyjadřuje souhlas
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. 0924-20-P02;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0924-20-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0214/2020, dle přílohy č. 0924-20-P04.

3

Školství, sociální služby - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R28/20

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0918-20-P02, a to akce "Střední škola oděvní a služeb Vizovice –
Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího krčku";
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1699/150/10/20 na
akci "Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava havárie po průniku spodní
vody do spojovacího krčku", dle přílohy č. 0918-20-P03;
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3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12
Vizovice, IČO 00837237, dle přílohy č. 0918-20-P04;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 830.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, na akci "Střední
škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava havárie po průniku spodní vody do
spojovacího krčku", dle přílohy č. 0918-20-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0215/2020, dle přílohy č. 0918-20-P06;
6. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci "Domov
pro seniory Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa" s dodavatelem QDS Group
a. s., IČO 28265971, se sídlem Kneslova 700/1, 618 00 Brno, dle přílohy č. 918-20P07;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Tauferova SOŠV Kroměříž - oprava anatomické pitevny", dle přílohy č. 0918-20P01;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Střední škola
oděvní a služeb Vizovice – Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího
krčku" příspěvkovou organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, se sídlem
Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237.

4

Veřejná zakázka "SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže zhotovení projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R28/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce
domova mládeže – zhotovení projektové dokumentace, inženýrská činnost a
autorský dozor" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0920-20P01 až č. 0920-20-P08, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Petra Tichá;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor
Pecháček, Ing. Zbyšek Lukáš, Ing. Bc. Jiří Charvát, Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing.
Roman Krajíček, a náhradníky: Bc. Jitka Chobotová, Ing. Pavel Pecha, Mgr.
Františka Fojtů, Mgr. Michal Uherek, Ing. Miroslav Trávníček;
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pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže – zhotovení
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor".

5

Veřejná zakázka „Domov pro seniory Liptál - zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R28/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Domov
pro seniory Liptál - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
pro vydání stavebního povolení“, a související dokumenty, dle příloh č. 0922-20-P01
a č. 0922-20-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Energy Benefit Centre a. s., se sídlem Křenova 438/3,
Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Energy Benefit Centre a. s., se sídlem
Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, dle přílohy č. 0922-20P03.
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R28/20

schvaluje
1) uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, jako propachtovatelem, a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., IČO 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0917-20-P01;
2) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD,
uzavřené mezi Zlínským krajem, se sídlem Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69,
PSČ 767 01, IČO 27660532, dle příloh č. 0917-20-P03 a č. 0917-20-P04;
3) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0152/2012/ZD,
uzavřené mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín,
IČO 26871068, dle příloh č. 0917-20-P05 a č. 0917-20-P06;
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souhlasí
1) s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, a
nájemcem ANIMALS Holding, družstvo, IČO 26968088, Paseky 259, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, dle přílohy č. 0917-20-P07,
2) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem bp služby, a.
s., IČO 45193428, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, a nájemcem
Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, Husova 146/2,
757 01 Valašské Meziříčí, dle přílohy č.0917-20-P08,
3) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, příspěvková organizace, IČO 47934832, Na Lindovce 1463, 767
01 Kroměříž, a objednatelem KMOTR - Masna Kroměříž a. s., IČO 25570765,
Hulínská 2286/26, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0917-20-P10,
4) s uzavřením dohody o podmínkách užívání Příjezdové komunikace mezi EUCIA
CZ a. s., IČO 13694341, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice a Záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 62182137, Peroutkovo nábřeží 434,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0917-20-P11 a č. 0917-20-P12.

7

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R28/20

schvaluje
uzavření Dohody o poskytnutí souhlasu vlastníka pozemku pro účely územního a
stavebního řízení mezi Zlínským krajem a společností EVC Group s. r. o., IČO
27720870, se sídlem Nádražní 1383, 768 24 Hulín, dle příloh č. 0943-20-P01, č.
0943-20-P02 a č. 0943-20-P04, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto
dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí
podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov,
dle přílohy č. 0943-20-P05.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R28/20

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 4008/1, p. č. 4008/58, vše ostatní plocha, v k. ú. Kudlovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 732-187/2020,
- 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 3.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 432/1, p. č. 432/11, vše ostatní plocha, v k. ú. Sušice u
Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
506-196a/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 1.800 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. 22/2, p. č. 22/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Morkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1354-98a/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 2.000 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. 3547/22, ostatní plocha, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1762-248/2020,
- 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 14.200 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 pozemku p. č. 583/14, ostatní plocha, v k. ú. Žeranovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1375-100a/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění v pozemku p. č. 634/1, ostatní plocha, v k. ú. Rychlov u
Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1325-145a/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.400 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 97/3, ostatní plocha, v k.
ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 Kč + DPH;
8. 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 nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku
p. č. 863/1, ostatní plocha, v k. ú. Brňov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- 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;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 15529/7, p. č. 15529/45,
vše ostatní plocha, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1987-245/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 15529/7, p. č. 15529/47,
vše ostatní plocha, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1993-273/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;

6/15

R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. 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, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.09.2020, č. 0703/R24/20, část schvaluje,
bod č. 1.

9

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R28/20

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1 pozemků
- p. č. 3980/2, ostatní plocha, o výměře 40 m 2,
- p. č. 4009/117, ostatní plocha, o výměře 504 m 2,
- p. č. 4009/120, ostatní plocha, o výměře 106 m 2,
- p. č. 4009/122, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 216 pro obec a k. ú. Kudlovice;
2. pozemku
- p. č. 3980/5, ostatní plocha, o výměře 503 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 3980/5 a p. č. 3980/1 geometrickým plánem
č. 726-119/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice;
3. pozemku
- p. č. 1170/164, ostatní plocha, o výměře 895 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1170/64 geometrickým plánem č. 1186119/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Babice a k. ú. Babice u Uherského Hradiště;
4. pozemku
- p. č. 1272/5, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/1 geometrickým plánem č. 1346305/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Stupava;
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R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemku
- p. č. 15528/29, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí.

10

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R28/20

bere na vědomí
návrh Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021, dle přílohy č. 0932-20-P01.

11

Doprava - Změna č. 8 fondu investic, změny struktury nákladů inv. záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R28/20

schvaluje
změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 0916-20-P01a až č.
0916-20-P01g.

12

Individuální dotace - MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s. - Valašsko v kostce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R28/20

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000 Kč MAS
Vizovicko a Slušovicko, o. p. s., IČO 27056660, se sídlem Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice, na realizaci projektu "Valašsko v kostce" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0942-20-P02.
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R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

13

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III - změna
Programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R28/20

souhlasí
s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt
"Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III", dle přílohy č.
0930-20-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0213/2020, dle přílohy č. 0930-20-P02;
2. změnu Projektového rámce projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje III" v souladu s přílohou č. 0930-20-P03.

14

Školství - smlouva o nájmu movitých věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R28/20

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu movitého majetku mezi příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce
1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, a Střední odbornou školou svatého Jana
Boska, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 07037872, dle přílohy
č. 0925-20-P01.

15

Školství - vyřazení majetku, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R28/20

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, IČO 00128198, a to automobil AVIA valník A 31 ZL 80-99, inventární
číslo 12051, pořizovací cena 495.560 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1994,
a to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou, dle přílohy č. 0926-20-P01;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, IČO 00054771, a to:
- Automobil Toyota ZLH 3849, inventární číslo 1286_m00000000406, pořizovací
cena 864.032,20 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
- Automobil Š Felicia 6Z4 2503, inventární číslo 1286_m00000000405, pořizovací
cena 198.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
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R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Analyzér emisí JT283, inventární číslo 1286_m0000000251, pořizovací cena
188.638 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0926-20-P07;
3. s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkové
organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO
15527816, ve výši 25.000 Kč, dle přílohy č. 0926-20-P03;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2020:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0926-20-P02;
b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0926-20-P04;
c) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0926-P20-05;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí, IČO
00851574, dle přílohy č. 0926-P20-06.

16

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020, dodatky
smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R28/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/3587/2020/KUL s organizací Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, IČO
00094838, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, na kulturní činnost
Městského divadla Zlín v roce 2020, dle přílohy č. 0927-20-P01;
b) schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/3586/2020/KUL s organizací Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00094846, se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště,
na kulturní činnost Slováckého divadla Uherské Hradiště v roce 2020, dle přílohy č.
0927-20-P02.
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R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

17

Kultura - individuální dotace - památky - vypovězení smlouvy o poskytnutí
dotace č. D/3665/2020/KUL

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R28/20

schvaluje
podání výpovědi ze smlouvy č. D/3665/2020/KUL, uvedené v příloze č. 0928-20P01, uzavřené dne 03.08.2020 mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a
Národním památkovým ústavem se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01
Praha, IČO 75032333, na projekt „Doplnění parketových podlah v historických
prostorách národní kulturní památky – státní zámek Vizovice" dle článku IX. odst.
9.3 písm. i) této Smlouvy.

18

Slovácké muzeum - projekt Revitalizace NKP Velké Moravy - změna
financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R28/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0217/2020, dle přílohy č. 0929-20-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Slovácké Muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0929-20-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/3972/2020/PŘ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021, kterým se snižuje celková výše návratné finanční výpomoci o 255.000
Kč, z původní celkové výše 53.565.000 Kč na celkovou částku 53.310.000 Kč
příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, na
přípravu a realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních
kulturních památek Velké Moravy“, dle přílohy č. 0929-20-P03.

19

Doprava - platový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R28/20

stanovuje
s účinností od 01.12.2020 plat řediteli Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČO
70934860, dle přílohy č. 0915-20-P01.
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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.

20

Veřejná zakázka "Výmalba prostor Krajského úřadu Zlínského kraje v letech
2021–2023"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R28/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výmalba prostor
Krajského úřadu Zlínského kraje v letech 2021-2023", dle přílohy č. 0940-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Jiří Miček, se sídlem Dolní Jasenka 751, 755 01 Vsetín, IČO
45225184;
2. uzavření rámcové smlouvy o dílo s dodavatelem Jiří Miček, se sídlem Dolní
Jasenka 751, 755 01 Vsetín, IČO 45225184, dle příloh č. 0940-20-P02 a č. 094020-P03.

21

Smlouva o poskytování provozu a podpory NÚAP 2021-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R28/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování provozu a podpory Nástroje pro tvorbu a údržbu
ÚAP mezi Zlínským krajem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO 15049248, dle přílohy č. 0936-20-P01.

22

Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů - softwarové produkty
ESRI, ARCDATA PRAHA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R28/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování systémové podpory Produktů mezi Zlínským
krajem a společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110
00 Praha 1 - Nové Město, IČO 14889749, dle příloh č. 0937-20-P01 a č. 0937-20P02.
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R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

23

Sociální služby - úprava kapacity stávající služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R28/20

schvaluje
zvýšení kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem, identifikátor služby
7295876, o 34 lůžek (z 21 na 55 lůžek) a zároveň snížení kapacity sociální služby
domovy pro seniory, identifikátor služby 6376307, o 34 lůžek (ze 182 na 148 lůžek),
obojí poskytované v Domově pro seniory Lukov, p. o., IČO 70850941, s účinností od
01.01.2021.

24

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R28/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0216/2020, dle přílohy č. 0933-20-P01.

25

Odbor KH - finanční dar Spolku pro výstavbu kostela sv. Václava v
Sazovicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R28/20

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Spolku pro výstavbu kostela sv.
Václava v Sazovicích, se sídlem č.p. 182, 763 01 Sazovice, IČO 22886575.

26

Prodej a výpůjčka majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R28/20

schvaluje
1) uzavření kupní smlouvy na ICT techniku s ***, dle příloh č. 0955-20-P01;
2) uzavření kupní smlouvy s***, dle přílohy č. 0955-20-P04;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0218/2020, dle přílohy č. 0955-20-P07.
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R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

Veřejná zakázka "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem – zpracování projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R28/20

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –
Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem – zpracování projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru", dle příloh č. 0919-20-P01 a č. 091920-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01
Kroměříž, IČO 18188711;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská
2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO 18188711, dle přílohy č. 0919-20-P04.

29

Veřejná zakázka "Upgrade evakuačního rozhlasu (EU) 21. a 11. budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R28/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Upgrade
evakuačního rozhlasu (EU) 21. a 11. budovy" a Protokoly z jednání hodnoticí
komise, dle přílohy č. 0939-20-P01;
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 servisní smlouvy s dodavatelem FMIB, s. r. o., se sídlem
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO 25908898, dle příloh č. 0939-20P02 a č. 0939-20-P03.

30

Záměr výpůjčky nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R28/20

schvaluje
záměr výpůjčky:

14/15

R28/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

nebytových prostor v budově označované č. 1, na p. č. st. 3290, zastavěná plocha
a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín, v rozsahu
dle přílohy č. 0956-20-P01, na dobu max. 5 let.

31

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R28/20

ukládá
Jiřímu Čunkovi, hejtmanovi Zlínského kraje, neuzavřít Smlouvu o dílo k veřejné
zakázce s názvem „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ a
související dokumenty do doby zvolení nových členů Rady Zlínského kraje.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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