R31/20
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 31. zasedání dne 09.12.2020

1

Uzavření kupní smlouvy - nákup vozidla Škoda Superb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0907/R31/20

schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku vozidla mezi Zlínským krajem a společností
SAMOHÝL MOTOR a. s., třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín-Prštné, IČO 25511165,
dle přílohy č. 1040-20-P01.

2

Uzavření smluv o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0908/R31/20

schvaluje
1) uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku s ***, dle přílohy č. 1041-20-P01;
2) uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku s ***, dle přílohy č. 1041-20-P02.

3

Sociální služby - změna závazných ukazatelů, změna závazných objemů
prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů, změny plánů tvorby
a použití fondů investic na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0909/R31/20

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2020, ve výši 2.001.808,74 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 1039-20-P03;
schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2020, dle přílohy č. 1039-20-P03;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2020, dle přílohy č.
1039-20-P04;
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3. změny plánu tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb na rok 2020:
a) změna č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, IČO
70850909, dle přílohy č. 1039-20-P06,
b) změna č. 6 příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle
přílohy č. 1039-20-P07,
c) změna č. 3 příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, IČO 70850895,
dle přílohy č. 1039-20-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0235/2020, dle přílohy č. 1039-20-P09;
ukládá
a) příspěvkové organizaci Domov pro seniory Luhačovice, IČO 70850909, odvod
prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 330.000 Kč, v termínu do
15.12.2020;
b) navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, o 500.000 Kč na celkovou částku
3.500.000 Kč, v termínu do 15.12.2020;
c) navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, IČO 70850895, o 800.000 Kč na celkovou
částku 1.800.000 Kč, v termínu do 15.12.2020.

4

Svěření majetku Zlínského kraje k hospodaření Domovu pro seniory
Napajedla, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0910/R31/20

svěřuje
majetek Zlínského kraje k hospodaření Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková
organizace, se sídlem Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976, v hodnotě
2.974,18 Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 1000 ks,
talíř mělký bílý 22 cm v množství 1000 ks, lžíce pevná průhledná 17,5 cm v množství
300 ks a šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 300 ks.

5

Komise Rady Zlínského kraje pro přípravu koncepce zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0911/R31/20

jmenuje
s účinností od 10.12.2020 Komisi Rady Zlínského kraje pro zdravotnictví dle
Jednacího řádu komisí Rady Zlínského kraje ve složení:
předseda: MUDr. Olga Sehnalová, MBA,
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členové: MUDr. Jaromír Bernátek, MUDr. Zdeněk Coufal, doc. MUDr. Michal Filip,
Ph.D., Ing. Jan Hrdý, Ing. Svatava Mazurková, MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA,
Ing. Věra Prousková, MBA, MUDr. Petr Sládek;
tajemnice: Mgr. Bc. Zuzana Fafílková.

6

Volba členů výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0912/R31/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
1. do funkce členů(-nek) Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Yvona Wojaczková
- Martina Urbánková
- Zdeněk Pánek
- Jiří Ott
- Jindřich Ondruš
- Roman Lebloch
- Michal Dvouletý
- Petr Galatík
2. do funkce členů(-nek) Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Martin Štětkář
- Jan Kolařík
- Petr Viceník
- Ludvík Urban
- Pavel Botek
- Stanislav Skála
- Libor Lukáš
- Milan Plesar
3. do funkce členů(-nek) Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského
kraje:
- Radomil Kop
- Pavel Maňásek
- Irena Ondrová
- Radim Krsička
- Miroslav Kašný
- Jaroslav Holík
- Petr Matoušek
- Rudolf Seifert
4. do funkce členů(-nek) Výboru pro strategický rozvoj, investice a dotace
Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Tomáš Krajíček
- Rudolf Daniel
- Vilém Skála
- Karel Holík
- Jiří Čunek
- Radek Henner
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- Jiří Procházka
- Ondřej Běták
5. do funkce členů(-nek) Výboru pro územní plánování, životní prostředí,
zemědělství a venkov Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Petr Maňásek
- Zdeněk Valný
- Jiří Němec
- Vilém Jurek
- Vojtěch Ryza
- Libuše Bídová
- Josef Zicha
- zástupce SPD bude doplněn na zasedání ZZK
6. do funkce členů(-nek) Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a
digitalizace Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Václav Kovář
- Jiří Jaroš
- Petr Lapčík
- Antonín Seďa
- David Surý
- Nataša Juříková
- Radim Červenka
- Vítězslav Vicherek
7. do funkce členů(-nek) Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Renata Měsíčková
- Milan Klajn
- Jana Pšejová
- Taťána Valentová Nersesjan
- Aleš Dufek
- Jarmila Blažková
- Lukáš Žmolík
- Eliška Olšáková
8. do funkce členů(-nek) Výboru zdravotního Zastupitelstva Zlínského kraje:
- Vladimír Zejdl
- Hana Ančincová
- Pavel Konečný
- Richard Kreml
- Robert Teleky
- Lubomír Nečas
- Jaromír Bernátek
- Miroslav Adámek

7

Investiční záměr „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0913/R31/20

stanovuje
aktualizaci termínů plnění usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.11.2020 č.
0905/R30/20:
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1. nový termín plnění usnesení č. 0905/R30/20 – bod 1 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje,
připravit zrušení investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 14.12.2020“, na
termín plnění 15.02.2021;
2. nový termín plnění usnesení č. 0905/R30/20 – bod 2 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje,
připravit zrušení veřejné zakázky s názvem „Nová krajská nemocnice ve Zlíně –
projektová dokumentace“ na zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020“, na
termín plnění 22.02.2021;
3. nový termín plnění usnesení č. 0905/R30/20 – bod 3 ve znění: „Rada Zlínského
kraje ukládá Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje,
informovat prokazatelnou formou dodavatele veřejné zakázky s názvem „Nová
krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ neprodleně po zasedání
ZZK dne 14.12.2020 o zrušení investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ
KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE", na termín po zasedání Zastupitelstva Zlínského
kraje 15.02.2021;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) vzít na vědomí Zprávu o vývoji aktivit ve stávajícím areálu KNTB a stavu realizace
investičního záměru Nová krajská Baťova nemocnice dle přílohy č. 1036-20-P01;
b) vzít na vědomí úkoly uložené řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Milanu
Štáblovi, MBA, na zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.11.2020 s termíny plnění
dle aktualizace stanovených usnesením Rady Zlínského kraje dne 09.12.2020.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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