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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 29. zasedání dne 23.11.2020

2

Nouzový stav - svěření rozhodování o uzavírání smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R29/20

svěřuje
1. hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o:
a) zadávání nebo plnění veřejných zakázek v rámci zvláštních bezpečnostních
opatření souvisejících s bojem s novým typem koronaviru COVID-19;
b) nabývání věcných a finančních darů pro Zlínský kraj sloužících k boji s novým
typem koronaviru COVID-19;
c) uzavírání smluv o nájmu či výpůjčce movitých věcí sloužících k boji s novým typem
koronaviru COVID-19,
a to na dobu určitou - po dobu trvání nouzového stavu;
2. Ing. Robertu Pekajovi, vedoucímu oddělení pro zvláštní úkoly Odboru Kancelář
hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje, rozhodování o uzavírání smluv o nájmu
či výpůjčce movitých věcí sloužících k boji s novým typem koronaviru COVID-19, a
pověřuje ho k přebírání pohotovostních zásob ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb.,
poskytnutých Zlínskému kraji na základě rozhodnutí příslušného ústředního
správního úřadu a k předávání těchto pohotovostních zásob fyzickým a právnickým
osobám,
a to na dobu určitou - po dobu trvání nouzového stavu;
ukládá
hejtmanovi Zlínského kraje ve spolupráci s Odborem Kancelář hejtmana předložit
Radě Zlínského kraje do 30 dnů od skončení nouzového stavu přehled rozhodnutí o
zadávání veřejných zakázek a přehled smluv a objednávek (právní jednání), které
byly uzavřeny v souvislosti s tímto nouzovým stavem.

3

Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
členům ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří jsou
podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou
výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 170 Kč/hodina a maximálně 2.000
Kč/měsíc s účinností od 01.01.2021;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0219/2020 dle přílohy č. 0975-20-P01.

4

Sociální služby - platový výměr zástupkyně statutárního orgánu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R29/20

stanovuje
s účinností od 05.10.2020 plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0963-20-P01.

5

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2021 včetně příloh

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit druhou část 2. aktualizace Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 respektive přílohy č. 2
"Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2021" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ dle příloh
č. 0959-20-P02 a č. 0959-20-P03.

6

Pověření, Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb
na území ZK 2021, Dodatek k Programu k zajištění odlehčovacích služeb,
Výzva k zajištění odlehčovacích služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R29/20

pověřuje
v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 níže
uvedené poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu:
dle příloh č. 0961-20-P02 a č. 0961-20-P03:






DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., IČO 04977408,
Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště,
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za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 2. zasedání schválí
aktualizaci přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021;
schvaluje
1. Dodatek k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy
č. 0961-20-P04;
2. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2021, dle přílohy č. 0961-20-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle
přílohy č. 0961-20-P06;
2. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:






DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., IČO 04977408,
Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště,

a to dle příloh č. 0961-20-P06 a č. 0961-20-P07 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje na svém 2. zasedání schválí Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021
a budou vydána shora uvedená Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu;
3. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, níže uvedeným
subjektům a sociálním službách, a to z důvodů uvedených v příloze č. 0961-20-P08:




Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín, odlehčovací
služby (identifikátor 5765917),
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
odlehčovací služby (identifikátor 2611433, identifikátor 8168977)
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí, odlehčovací služby (identifikátor 5923339).
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7

Sociální služby - mimořádná dotace MPSV na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R29/20

bere na vědomí
poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2020
na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v
souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových
opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory
E), dle přílohy č. 0962-20-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0221/2020, dle přílohy č. 0962-20-P01.

8

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci:
1) ve výši 1.446.000 Kč Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták,
na financování provozu v roce 2021 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 0964-20-P02;
2) ve výši 1.843.500 Kč Centru ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, se
sídlem Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, na financování provozu v roce
2021 a Rozhodnutí o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 096420-P04.

9

Sociální věci - Dotace na výkon sociální práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R29/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0220/2020, dle přílohy č. 0965-20-P01.
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10

Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a
procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R29/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby
se zdravotním postižením" a protokoly z jednání hodnotící komise, dle přílohy č.
0966-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele 3P Consulting, s. r. o., se sídlem Šlikova 40, 169 00 Praha 6,
IČO 28198395, pro část 2 veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby
se zdravotním postižením";
2. uzavření smlouvy s dodavatelem 3P Consulting, s. r. o., se sídlem Šlikova 40, 169
00 Praha 6, IČO 28198395, pro část 2 veřejné zakázky na služby s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních
pro osoby se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0966-20-P02;
3. výběr dodavatele 3P Consulting, s. r. o., se sídlem Šlikova 40, 169 00 Praha 6,
IČO 28198395, pro část 3 veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby
se zdravotním postižením";
4. uzavření smlouvy s dodavatelem 3P Consulting, s. r. o., se sídlem Šlikova 40, 169
00 Praha 6, IČO 28198395, pro část 3 veřejné zakázky na služby s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních
pro osoby se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0966-20-P03;
5. výběr dodavatele Centrum podpory transformace, o. p. s., se sídlem Šlikova 40,
169 00 Praha 6, IČO 01428926, pro část 4 veřejné zakázky na služby s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních
pro osoby se zdravotním postižením";
6. uzavření smlouvy s dodavatelem Centrum podpory transformace, o. p. s., se
sídlem Šlikova 40, 169 00 Praha 6, IČO 01428926, pro část 4 veřejné zakázky na
služby s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních
auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0966-20P04;
7. výběr dodavatele INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve
veřejných službách, z. ú., se sídlem Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary,
IČO 26648989, pro část 5 veřejné zakázky na služby s názvem "Realizace
vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby
se zdravotním postižením";
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8. uzavření smlouvy s dodavatelem INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a
rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú., se sídlem Stará Kysibelská 602/45, 360
01 Karlovy Vary, IČO 26648989, pro část 5 veřejné zakázky na služby s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů, metodické podpory a procesních auditů v zařízeních
pro osoby se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0966-20-P05.

11

Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 6.800.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, a uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 0979-20-P03;
2. poskytnutí dotace ve výši 1.300.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje Centrále
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati
5520, 760 90 Zlín, a uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací
platby ve formě dotace dle přílohy č. 0979-20-P05;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 540.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, a uzavření
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy
č. 0979-20-P07;
4. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
č. D/2376/2019/STR uzavřené s zájmovým sdružením právnických osob Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760
01 Zlín ve znění přílohy č. 0979-20-P09.

12

Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0980-20-P03;
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2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem Osvobození 25,
763 21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v
roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0980-20-P05;
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč
organizaci Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČO 68731841,
se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na spolufinancování
provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0980-20-P07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč
organizaci KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČO 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0980-20-P09;
5. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.000.000 Kč na
výdaje na zajištění činnosti Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
řece Moravě, zpracování koncepčního rozvojového dokumentu vodní cesty a údržbu
cyklostezky Baťův kanál a přístavišť, svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČO 75040425, se sídlem Palackého náměstí
293, 686 01 Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0980-20-P11.

13

Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
7.100.000 Kč, společnosti Technologické inovační centrum s. r. o., IČO 26963574,
se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č 0981-20-P03;
2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč Regionu Bílé Karpaty, IČO 70849153, se sídlem nám. T. G. Masaryka
2433, 760 01 Zlín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0981-20-P05;
3. poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
500.000 Kč Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje, IČO 29319676, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, na Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná
jednotka Rusko, Ukrajina a SNS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0981-20-P07;
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R29/20
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. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č.
D/0300/2020/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou
komorou Zlínského kraje, IČO 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
kterým dochází ke změně monitorovacích indikátorů a snížení výše dotace, dle
přílohy č. 0981-20-P10;
5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č.
D/4022/2020/STR, uzavřené mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně, IČO 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, na realizaci
projektu: "Posílení přístrojové infrastruktury Centra polymerních systémů Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně pro akceleraci vývoje produktů určených k filtraci vzduchu pro
potřeby obyvatelstva", dle přílohy č. 0981-20-P12;
6. poskytnutí individuálníneinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
4.900.000 Kč Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s., IČO 27688313, se
sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby
ve formě dotace, dle přílohy č. 0981-20-P14.
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RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení dotací a
vyhodnocení programu RP16-18

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory v
členění dle přílohy č. 0977-20-P02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 0977-20-P03 v souladu s
přílohou č. 0977-20-P01;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory dle
přílohy č. 0977-20-P04.
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Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A. schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021, dle přílohy č.
0982-20-P01;
B. svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje:
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R29/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1) Provádění rozpočtových opatření ve všech případech, kdy se jedná o změny
závazných ukazatelů v objemu do 5 milionů Kč, včetně;
2) Provádění rozpočtových opatření, kdy se jedná o změny závazných ukazatelů v
objemu nad 5 milionů Kč, a to v těchto případech:
a) zapojení účelově přijatých příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí,
zapojení vratek nevyčerpaných transferů v rámci finančního vypořádání se státním
rozpočtem a zapojení, snížení či zrušení odvodů organizacím s přímým vztahem,
b) zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, a to zůstatků fondů, které
přechází v souladu se statuty fondů do počátečních stavů následujícího roku. Dále
zapojení přebytku hospodaření za uplynulý rok, vzniklého z důvodu rozpočtem
krytých, ale neproplacených závazků kraje předchozího roku, nedočerpaných výdajů
na úhradu likvidace havárií a schválených investičních záměrů,
c) vázání prostředků rozpočtu na straně výdajů proti neplnění rozpočtovaných
příjmů,
d) zapojení příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v souvislosti s platbou daně z
příjmů právnických osob placenou Zlínským krajem,
e) realizace investičních akcí,
f) realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU, SR a Finančních
mechanismů EHP;
3) Provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje.
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Kultura - účelové dotace z MK ČR, investiční příspěvek, změna závazných
ukazatelů rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R29/20

bere na vědomí
poskytnutí účelových dotací z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace:
a) Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, ve výši 112.000 Kč,
dle přílohy č. 0968-20-P01,
b) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 133.000 Kč dle
příloh č. 0968-20-P02 a č. 0968-20-P03,
c) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982 ve výši 388.708 Kč, dle
přílohy č. 0968-20-P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0222/2020 dle přílohy č. 0968-20-P05,
b) č. RZK/0224/2020 dle přílohy č. 0968-20-P15;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 48.000 Kč pro Krajskou galerii
výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, na nákup sbírkových předmětů, dle
přílohy č. 0968-20-P06;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, na rok 2020 dle přílohy č. 096820-P07;
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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. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2020, dle přílohy č. 0968-20-P08.

18

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R29/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0223/2020 dle přílohy č. 0970-20-P01.
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Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R29/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 8, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČO
00843491, dle přílohy č. 0969-20-P01;
2. dodatek č. 11, Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0969-20-P02;
3. dodatek č. 10, Odborné učiliště Kelč, IČO00843318, dle přílohy č. 0969-20-P03.

20

Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky ZŠ Rožnov p. Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R29/20

schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 097120-P01.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R29/20

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
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R29/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- pozemku p. č. 2760/144, ostatní plocha o výměře 8 009 m 2, odděleného z pozemku
2760/111, ostatní plocha o výměře 107 583 m 2, v k. ú. Holešov, obci Holešov, dle
geometrického plánu č. 2563-343/2020, dle přílohy č. 0973-20-P02.
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Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R29/20

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, příspěvková organizace, IČO 47934832, Na Lindovce 1463, 767
01 Kroměříž, a ubytovaným Mgr. Ladislavem Ivánkem, ***767 01 Kroměříž, dle
přílohy č. 0972-20-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Dětským domovem Liptál,
IČO 70238499, Liptál 91, 756 31 Liptál, a nájemcem obcí Liptál, IČO 00304051,
Liptál 331, 756 31 Liptál, dle přílohy č. 0972-20-P02.

23

Veřejná zakázka „Centralizovaný nákup kancelářského papíru a
kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace
pro roky 2021 a 2022"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R29/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise pro část 3 a 4 veřejné zakázky s
názvem „Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro
Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace pro roky 2021 a 2022", dle přílohy
č. 0974-20-P01 a související dokumenty (přílohy č. 0974-20-P02 a č. 0974-20-P03);
schvaluje
a) pro Část 3 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele SMERO, spol. s r. o., se sídlem Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ
664 61, IČO 25527886;
2. uzavření rámcové dohody s dodavatelem SMERO, spol. s r. o., se sídlem Rajhrad,
Odbojářů 695, PSČ 6646, IČO 25527886, dle přílohy č. 0974-20-P04;
b) pro Část 4 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o., se sídlem Havlíčkova
517/2, 678 01 Blansko, IČO 27714357;
2. uzavření rámcové dohody s dodavatelem Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o.,
se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČO 27714357, dle přílohy č. 0974-20P06.
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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.
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Sociální věci - mimořádná dotace krajům na mimořádné odměny pracovníků
vykonávající agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s
epidemií COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R29/20

schvaluje
předloženou „Žádost o mimořádnou dotaci krajům a hl. m. Praze na mimořádné
odměny pracovníkům vykonávající agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za
období 13.03.2020-31.05.2020“ v souvislosti s epidemií COVID-19 dle přílohy č.
0983-20-P02;
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí zpracovat a podat žádost o mimořádnou dotaci
krajům a hl. m. Praze na mimořádné odměny pracovníkům vykonávající agendu v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí za období 13.03.2020-31.05.2020 Ministerstvu
práce a sociálních věcí České republiky v termínu do 30.11.2020.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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