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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 32. zasedání dne 21.12.2020

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0914/R32/20

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1042-20-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1) usnesení č. 0909/R31/20 - písm. a) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 11.01.2021;
2) usnesení č. 0909/R31/20 - písm. b) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 11.01.2021;
3) usnesení č. 0909/R31/20 - písm. c) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na termín plnění 11.01.2021.

2

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0915/R32/20

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let PhDr. Mgr. Ivo Mitáčka, bytem ***
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3

Audiovizuální zpravodajství Zlínského kraje - krátkodobé prodloužení
smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0916/R32/20

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 smlouvy č. D/0137/2018/KH, jejímž předmětem je tvorba a
vysílání televizních pořadů, mezi Zlínským krajem a společností J. D. Production, s.
r. o., se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 25592939,
dle přílohy č. 1083-20-P01.

4

Program RP12-21 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje - schválení programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0917/R32/20

schvaluje
Program RP12-21 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje na rok 2021, dle přílohy č. 1084-20-P01, jehož součástí je vzor
žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1084-20-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu
RP12-21 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
na rok 2021 ve složení: plk. Ing. Vít Rušar - předseda, členové - plk. Ing. Pavel
Dekret, plk. Mgr. René Sadil, Ing. Robert Pekaj, Martina Reková, náhradník - kpt.
Ing. Petr Materna.

5

Podání Žádosti Zlínského kraje o státní účelovou dotaci z Dotačního
programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí)
veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0918/R32/20

schvaluje
podání Žádosti Zlínského kraje o státní účelovou dotaci z "Dotačního programu pro
zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a
školských zařízení jako měkkých cílů - 2021 dle příloh č. 1106-20-P02 a č. 1106-20P03 Ministerstvu vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky.
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6

Fond ZK - RP06-21 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví,
RP07-21 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - schválení programů a žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0919/R32/20

schvaluje
1) RP06-21 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví dle přílohy č. 104420-P01 a Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1044-20-P02;
2) RP07-21 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 1044-20-P03 a Žádost o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1044-20-P04.

7

Schválení rozpočtů roku 2021, střednědobých výhledů rozpočtů na období
2022 a 2023 a upravených rozpočtů roku 2020 příspěvkových organizací
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0920/R32/20

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 1103-20-P02, na rok 2021, dle příloh č. 1103-20-P03 až č.
1103-20-P06;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 1103-20-P02, na období 2022 a 2023, dle
příloh č. 1103-20-P03 až č. 1103-20-P06;
3. návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem,
dle seznamu v příloze č. 1103-20-P07, na rok 2020, dle příloh č. 1103-20-P08 až č.
1103-20-P12;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu roku 2021,
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 a 2023 a upraveného rozpočtu
roku 2020 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.
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8

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0921/R32/20

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 - kabel NN v
pozemku p. č. 4557/2, ostatní plocha, v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1251-687/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 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 - kabel NN včetně
uzemnění, vše v pozemku p. č. 451/1, ostatní plocha, v k. ú. Žopy, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1281-163/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 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 - kabel NN v
pozemcích p. č. 719/15, p. č. 719/39, vše ostatní plocha, v k. ú. Traplice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 677-328/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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 - kabel VN 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 - kabel VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 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 - kabel VN a
telekomunikační sítě v pozemcích p. č. 1109/27, ostatní plocha a v pozemku p. č. st.
2621, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel VN a telekomunikační sítě,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši ve výši 200 Kč/bm
vedení inženýrské sítě + DPH , minimálně však 8.400 Kč + DPH;
6. 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 včetně 1 ks rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 3885,
ostatní plocha, v k. ú. Valašská Senice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 570-703110/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně 1 ks rozpojovací skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH;
7. 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 nadzemního vedení
NN na pozemcích p. č. 1171/2 a p. č. 1187/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Zašová, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2495-699/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.000 Kč + DPH;
8. 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 nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 3581/1, ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2584-999b/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
9. 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 nadzemního vedení
VN včetně 1 ks podpěrného bodu - sloupu, vše na pozemcích p. č. 3581/1, p. č.
3581/2, oba ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2584-999a/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN včetně
1 ks podpěrného bodu - sloupu, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 Kč + DPH;
10. 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení VN v pozemku p. č. 3581/1, ostatní plocha, v k. ú. Valašská
Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2584999c/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
VN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
11. podpisový vzor č. 11 ke smlouvě o úschově listinných cenných papírů č.
U19255/0603, uzavřené dne 25.06.2003 mezi ČSOB, a.s., jako schovatelem, a
Zlínským krajem, jako uschovatelem, dle přílohy č. 1102-P12;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 02.11.2020, č. 0815/R28/20, část schvaluje,
bod č. 5;
souhlasí
1. 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:
- pračku Elektrolux Wascator W3240 H, inv. č. 539-227, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 351.050 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- nábytkové vybavení interiéru pavilonu G, inv. č. 1202, rok pořízení 1996, pořizovací
cena části majetku navrhovaného k vyřazení 112.150 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- osobní automobil Š. FABIA COMBI, reg. značka: 1Z2 7862, inv. č. 109, rok pořízení
2002, počet najetých km 144.003, pořizovací cena 299.429 Kč.

9

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0922/R32/20

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemku
- p. č. st. 3850, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 8208 pro obec a k. ú. Otrokovice.
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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pozemků
- p. č. 3457/35, ostatní plocha, o výměře 217 m 2,
- p. č. 3457/36, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 583 pro obec a k. ú. Nedašov.

10

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0923/R32/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0238/2020, dle přílohy č. 1090-20-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 o 2.000.000 Kč na celkovou výši
251.202.826,77 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 1090-20-P02;
3. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2020 o 2.724.717 Kč na
celkovou výši 284.924.717 Kč a snížení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2020 o 722.590 Kč na celkovou výši 19.092.770 Kč
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, dle přílohy č. 1090-20-P03;
bere na vědomí
poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši
4.714.644 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 1090-20-P05.

11

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu a fondů investic v roce 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0924/R32/20

schvaluje
1) změnu závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady u
příspěvkové organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 94889, dle
přílohy č. 1061-20-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0236/2020 dle přílohy č. 1061-20-P03;
3) změnu č. 4 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. 1061-20-P08;
4) změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 1061-20-P11;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
poskytnutí účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020:
1) ve výši 17.159.813,36 Kč (z toho neinvestiční prostředky ve výši 408.681,26 Kč)
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, dle přílohy č.
1061-20-P05;
2) investiční dotaci ve výši 23.798.604,40 Kč příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, dle přílohy č. 1061-20-P06;
3) investiční dotaci ve výši 37.662.201,90 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, IČO 00091138, dle přílohy č. 1061-20-P07.

12

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0925/R32/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0237/2020, dle přílohy č. 1043-20-P01.

13

RP04-21 Program Podpora ekologických aktivit v kraji - schválení programu a
žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0926/R32/20

schvaluje
Program RP04-21 Podpora ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 1046-20-P01,
jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1046-20P02;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci Programu RP0421 Podpora ekologických aktivit v kraji ve složení: JUDr. Jolana Hulínová, Ing. Petra
Marková, Mgr. Radim Sukop.

14

RP08-21 Program Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0927/R32/20

schvaluje
Program RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 1047-20-P02,
jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1047-20P03.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

15

RP17-21 Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích - schválení
programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0928/R32/20

schvaluje
Program RP17-21 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy č. 104820-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
1048-20-P03.

16

RP01-21 Podpora vodohospodářské infrastruktury - schválení programu a
žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0929/R32/20

schvaluje
Program RP01-21 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1045-20P01, jehož nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č.
1045-20-P02, č. 1045-20-P03;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP0121 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1045-20-P04.

17

RP11-21 BESIP Zlínského kraje - schválení programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0930/R32/20

schvaluje
Program RP11-21 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1057-20-P01, jehož
nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č. 1057-20-P02
a č. 1057-20-P03;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP1121 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1057-20-P04.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

18

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, II. a III. změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0931/R32/20

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0568/2018/STR s Alešem Macháčem, trvalým
pobytem ***, *** Valašské Klobouky, datum narození ***1977, a to dle přílohy č.
1100-20-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/1658/2020/STR s Marií Milošovou, trvalým pobytem
***, *** Dolní Němčí, datum narození ***1955, a to dle přílohy č. 1100-20-P04;
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0731/2016/ŘDP s Radkem Děckuláčkem, trvalým
pobytem ***, *** Ratiboř, datum narození ***1984, a to dle přílohy č. 1100-20-P06;
bere na vědomí
zmocnění, které bylo uděleno Lubomíru Traubovi MSc., náměstkovi hejtmana
Zlínského kraje, hejtmanem Zlínského kraje k podpisu veřejnoprávních smluv o
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, včetně jejich
případných dodatků, uzavíraných s jednotlivými příjemci dotace – fyzickými osobami
v rámci Programů, vyhlašovaných Zlínským krajem na podporu výměny zdrojů tepla,
dle přílohy č. 1100-20-P07.

19

RP02-21 Program na podporu obnovy venkova a RP18-21 Program na úpravu
lyžařských běžeckých tras ve ZK - schválení programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0932/R32/20

schvaluje
1. RP02-21 Program na podporu obnovy venkova, jehož nedílnou součásti jsou
vzory Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1101-20-P01 až č. 1101-20-P06;
2. RP18-21 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, jehož
nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1101-20-P08 a
č. 1101-20-P09;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0245/2020 a č. RZK/0005/2021, dle příloh č. 110120-P11 a č. 1101-20-P12;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro expertní hodnocení Žádostí o poskytnutí dotace v rámci
RP02-21 Program na podporu obnovy venkova, Dotační titul č. 2 - Projekty na
zpracování územních plánů, Dotační titul č. 3 - Projekty na ochranu životního
prostředí a Dotační titul č. 5 - Projekty na podporu cyklistiky, dle přílohy č. 1101-20P07.
10/37

R32/20
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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RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s
přechodem na vysílací standard DVB-T2 - schválení rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0933/R32/20

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 562886/2020
v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím
finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 ve
výši 493.318 Kč, dle přílohy č. 1049-20-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0242/2020, dle přílohy č. 1049-20-P02.

21

Projekt DTM ČR ve ZK - schválení investičního záměru a zahájení veřejné
zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0934/R32/20

souhlasí
se zahájením realizace projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji před
schválením projektu poskytovatelem dotace;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1710/010/11/20
"Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji", dle příloh č. 1088-20-P01a a č.
1088-20-P01b;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0243/2020, dle přílohy č. 1088-20-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2021, dle přílohy č.1088-20-P03;
4. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Konzultační služby pro projekt
DTM ČR ve Zlínském kraji" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle příloh č.
1088-20-P05 až č. 1088-20-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Ing. Simona Hořáková, Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Irena
Křeková, Mgr. Šárka Vojkůvková, Martina Chovancová, DiS., Mgr. Radim Nuc, Mgr.
Jaroslav Pospíšil, a náhradníky: Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D.,
MBA, Mgr. Michal Uherek, Ing. Martin Kobzáň, Ing. Antonín Bařinka.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

22

Projekt IKAP II - uzavření smlouvy s TIC

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0935/R32/20

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění a realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji
podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků SŠ ve Zlínském kraji mezi Zlínským krajem
a Technologickým inovačním centrem s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO
26963574, dle přílohy č. 1063-20-P01.

23

Školství - nové projekty v programu Interreg V-A a zajištění financování
projektů v IROP a ve výzvě MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0936/R32/20

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku v celkové výši 11.452.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Kroměříž, F. Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž,
IČO 47935928, na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola
Kroměříž, F. Vančury - Rekonstrukce budov B a C“, dle přílohy č. 1068-20-P02;
2. poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021:
a) v celkové výši 134.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Kroměříž, F. Vančury, se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž,
IČO 47935928, na přípravu a realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola
Kroměříž, F. Vančury - Rekonstrukce budov B a C“, dle přílohy č. 1068-20-P03;
b) v celkové výši 228.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Vybudování učebny pro polytechnické vzdělávání a
modernizace jazykových učeben", dle přílohy č. 1068-20-P04;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1706/150/10/20 na
akci "SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech
centra", příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO 14450437, dle přílohy č.
1068-20-P05;
4. projektové rámce příspěvkových organizací Zlínského kraje:
a) "Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou spoluprácou partnerských škôl",
projekt příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, Máchova 628/10, Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 106820-P06;
b) "Praktické vyučování ve virtuálním světě", projekt příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský
Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 1068-20-P07;
c) "Tradície a 21. storočí", projekt příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, Uherské Hradiště,
IČO 60371749, dle přílohy č. 1068-20-P08;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) "Inovace vzdělávání na středních školách na moravsko-slovenském příhraničí
(akronym)", projekt příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 1068-20P09;
5. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0240/2020, dle přílohy č. 1068-20-P10;
b) č. RZK/0004/2021, dle přílohy č. 1068-20-P11;
c) č. RZK/0009/2021, dle přílohy č. 1068-20-P17;
bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021:
a) ve výši 2.627.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť,
Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Vybudování učebny pro polytechnické vzdělávání a
modernizace jazykových učeben" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 1068-20-P12;
b) ve výši 1.836.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, Tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00012819, na přípravu a
realizaci akce "SPŠ Otrokovice - Rozvoj polytechnického vzdělávání“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č.
1068-20-P13;
c) ve výši 2.091.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO
14450437, na přípravu a realizaci akce "SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace
počítačové techniky učeben Hi-tech centra" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 1068-20-P14;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit příspěvkovým organizacím předložení
Žádostí o nenávratný finanční příspěvek do výzvy z Operačního programu
INTERREG V–A SK-CZ/2020/12 za účelem realizace projektů:
a) "Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou spoluprácou partnerských škôl",
projekt Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491;
b) "Praktické vyučování ve virtuálním světě", projekt Střední průmyslové školy a
Obchodní akademie Uherský Brod, IČO 14450437;
c) "Tradície a 21. storočí", projekt Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště, IČO 60371749;
d) "Inovace vzdělávání na středních školách na moravsko-slovenském příhraničí
(akronym)", projekt Gymnázia Valašské Klobouky, IČO 61716707;
3. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění finančních prostředků na
předfinancování, spolufinancování a realizaci projektů výzvy z Operačního
programu INTERREG V–A SK-CZ/2020/12:
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) "Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou spoluprácou partnerských škôl"
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČO
00843491, ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného
finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka
na realizaci projektu je 1.038.584 Kč, z toho částka určená na spolufinancování
projektu činí 103.858 Kč;
b) "Praktické vyučování ve virtuálním světě" příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČO 14450437, ve výši
rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného finančního
příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka na realizaci
projektu je 3.704.294 Kč, z toho částka určená na spolufinancování projektu činí
370.429 Kč;
c) "Tradície a 21. storočí" příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová
škola Uherské Hradiště, IČO 60371749, ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a
poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka na realizaci projektu je 3.025.000 Kč, z toho
částka určená na spolufinancování projektu činí 302.500 Kč;
d) "Inovace vzdělávání na středních školách na moravsko-slovenském příhraničí
(akronym)" příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČO
61716707, ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného
finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka
na realizaci projektu je 2.584.413 Kč, z toho částka určená na spolufinancování
projektu činí 258.442 Kč;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací Zlínského kraje:
a) Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, Valašské
Meziříčí, IČO 00843491, projekt s názvem "Zvyšovanie kvality technických odborov
úzkou spoluprácou partnerských škôl";
b) Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
Uherský Brod, IČO 14450437, projekt s názvem "Praktické vyučování ve virtuálním
světě";
c) Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, Všehrdova 267, Uherské
Hradiště, IČO 60371749, projekt s názvem "Tradície a 21. storočí";
d) Gymnázia Valašské Klobouky, Komenského 60, Valašské Klobouky, IČO
61716707, projekt s názvem "Inovace vzdělávání na středních školách na moravskoslovenském příhraničí (akronym)";
1. dopracovat projekty v souladu s projektovými rámci do konečné podoby Žádosti
o poskytnutí nenávratné finanční pomoci z Operačního programu INTERREG V-A
SK-CZ 2020/12 včetně povinných příloh v termínu dle podmínek výzvy;
2. předložit Žádosti o poskytnutí nenávratné finanční pomoci z Operačního programu
INTERREG V-A SK-CZ 2020/12 včetně povinných příloh v termínu dle podmínek
výzvy.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

24

SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - schválení
programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0937/R32/20

schvaluje
program SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2021,
jehož nedílnou součástí je vzor žádosti, dle příloh č. 1051-20-P01 a č. 1051-20-P02.

25

Sociální věci - Dotace na výkon sociální práce a dotace pro provozovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0938/R32/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0244/2020, dle přílohy č. 1053-20-P01;
bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2020
pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a změnu závazných
ukazatelů, dle přílohy č. 1053-20-P04.

26

Sociální služby - zrušení usnesení o snížení kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0939/R32/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 21.09.2020 č. 0713/R24/20, kterým Rada
Zlínského kraje:
1. schválila snížení kapacity sociální služby domovy pro seniory, identifikátor služby
8332631, poskytované v Domově pro seniory Uherské Hradiště, organizační
jednotce začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, ze 112 na 77 lůžek, a to tak, že s účinností od
01.11.2020 bude zastaven příjem nových klientů, s tím že, snížení kapacity sociální
služby o 35 lůžek bude dosaženo přirozeným úbytkem - odchodem klientů,
2. uložila ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO
00092096, upravovat registrovanou kapacitu služby domovy pro seniory,
identifikátor služby 8332631, poskytovanou v Domově pro seniory Uherské Hradiště,
v Registru poskytovatelů sociálních služeb, dle aktuální situace až do dosažení
souladu se schválenou kapacitou služby;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
kapacitu sociální služby domovy pro seniory, identifikátor služby 8332631,
poskytované v Domově pro seniory Uherské Hradiště, organizační jednotce
začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
00092096, 112 lůžek, a to s účinností od 22.12.2020.

27

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0940/R32/20

svěřuje
majetek Zlínského kraje k hospodaření Domovu pro seniory Burešov, p.o., se sídlem
Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČO 70851042, v hodnotě 12.777,60 Kč,- a to
jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 2000 ks, talíř mělký bílý 22
cm v množství 2000 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 2000 ks, lžíce pevná
průhledná 17,5 cm v množství 2000 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství
2000 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 2000 ks, kávová lžička
průhledná v množství 2000 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 2000 ks a
kelímek průhledný 0,2 ml v množství 2000 ks.

28

Smlouva o zpracování osobních údajů, uzavíraná s poskytovateli sociálních
služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0941/R32/20

svěřuje
Mgr. Heleně Miklové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje rozhodování o uzavírání smluv o zpracování osobních údajů s poskytovateli
sociálních služeb ve Zlínském kraji za Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, včetně případných dodatků či ukončení těchto smluv.

29

Doprava - Investiční záměry, dodatek k inv. záměru, změna č. 9 fondu
investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0942/R32/20

schvaluje
A. investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
ad A1) investiční záměr č. 1712/110/12/20 k provedení díla "Silnice II/494: Valašské
Klobouky - Vlachovice", o celkových nákladech 147.037.000 Kč, dle příloh č. 105420-P02a a č. 1054-20-P02b,
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ad A2) investiční záměr č. 1713/110/12/20 k provedení díla "Silnice III/05726: Velká
Lhota - Valašská Bystřice", o celkových nákladech 206.622.000 Kč, dle příloh č.
1054-20-P03,
B. dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1590/110/10/19-04/11/20 akce reprodukce
majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, k provedení díla "Silnice III/49728: Mistřice", o celkových nákladech
13.194.000 Kč, dle příloh č. 1054-20-P04a a č. 1054-20-P04b;
C. změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2020, dle příloh č. 1054-20P05a až č. 1054-20-P05d.

30

Doprava - smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku (úhrada
protarifní ztráty) - ZK a města Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0943/R32/20

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku pro rok 2021 za účelem
zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách mezi Zlínským
krajem a městem Uherské Hradiště, IČO 00291471, městem Staré Město, IČO
00567884, a městem Kunovice, IČO 00567892, dle příloh č. 1055-20-P01a a č.
1055-20-P01b.

31

Revize Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0944/R32/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.10.2020 č. 0801/R26/20 - část schvaluje,
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. 0909-20-P01,
- Smluvní a přepravní podmínky Integrované dopravy Zlínského kraje, dle přílohy č.
0909-20-P02;
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 příloh č. 1056-20-P01a až
č. 1056-20-P01c,
- Smluvní a přepravní podmínky Integrované dopravy Zlínského kraje, dle příloh č.
1056-20-P02a až 1056-20-P02ch.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

32

Zdravotnictví - Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami
zdravotnické záchranné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0945/R32/20

bere na vědomí
stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky k Plánu pokrytí území
Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, dle přílohy
č. 1089-20-P01;
schvaluje
vydání Plánu pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické
záchranné služby, dle přílohy č. X1089-20-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví zveřejnit Plán pokrytí území Zlínského kraje
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby způsobem umožňujícím
dálkový přístup v termínu do 31.01.2021.

33

Program MaS02-21 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel a Program
MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu - schválení programu a
žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0946/R32/20

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0001/2021, dle přílohy č. 1087-20-P01;
2) Program MaS02-21 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel, dle přílohy č.
1087-20-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 1087-20-P03;
3. Program MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu, dle přílohy č. 108720-P04, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
1087-20-P05.

34

Program MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách - hodnocení
programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0947/R32/20

bere na vědomí
hodnocení Programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách, dle
přílohy č. 1062-20-P01.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0948/R32/20

bere na vědomí
výpovědi smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu RP19-20 Program na
podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování dle
přílohy č. 1064-20-P01;
ruší
1) rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č. 4/2020/ŠK příspěvkové
organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, se sídlem Lesní čtvrť III
1364, 760 01 Zlín, na realizaci projektu „Gymnázium Lesní čtvrť - prevence“ v rámci
Programu RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 1064-20-P03;
2) rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č. 7/2020/ŠK příspěvkové
organizaci Odborné učiliště Kelč, IČO 00843318, se sídlem Kelč 1, 756 43 Kelč, na
realizaci projektu „Na cestě (ne)bezpečně“ v rámci Programu RP19-20 Program na
podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování, dle
přílohy č. 1064-20-P04;
schvaluje
změnu č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č. 3/2020/ŠK
pro Gymnázium Valašské Klobouky, IČO 61716707, se sídlem Komenského 60, 766
01 Valašské Klobouky, kterým dochází ke změně monitorovacích indikátorů
projektu, dle přílohy č. 1064-20-P06.

36

RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - schválení programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0949/R32/20

schvaluje
Program RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování, dle přílohy č. 1065-20-P01, jehož nedílnou součástí je vzor
Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1065-20-P02.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

37

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R32/20

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0241/2020 dle přílohy č. 1066-20-P01.

38

Školství - Prominutí pohledávky u příspěvkových organizací - Střední
odborné učiliště Uherský Brod a Střední zemědělská a přírodovědná škola
Rožnov pod Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R32/20

souhlasí
1) s prominutím pohledávky pro nedobytnost příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČO 00055107 vůči panu ***, ve výši 59.010 Kč;
2) s prominutím pohledávky pro nedobytnost příspěvkové organizace Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských
hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547 vůči firmě ***, ve výši
39.780 Kč.

39

Školství - vyřazení a předání majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R32/20

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž,
IČO 63458730, a to:
- konvektomat s příslušenstvím /+36GN/, inventární číslo 4233_I 871, pořizovací
cena 300.122,80 Kč, zůstatková cena 0,- Kč, rok pořízení 2007;
- mycí stroj T-155, inventární číslo 4233_I 873, pořizovací cena 102.343 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007;
formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 1070-20-P01;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 19.10.2020 č. 0785/R26/20 - část předává,
kterým Rada Zlínského kraje předala 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, a to pouze v rozsahu položek: "Basketbalová konstrukce
pojízdná, interiér, sklopná, vysazení 2 m" (2 ks) v celkové předpokládané hodnotě
58 007,40 Kč s DPH a "Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, interiér,
CERTIFIKÁT" (2ks) v celkové předpokládané hodnotě 6.028,22 Kč s DPH.

40

Školství - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R32/20

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO
70238910, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Ludmila Kočí, Mgr.
Lenka Sladká Mikulášková, Mgr. Ivana Růžičková, PhDr. Vlastislav Kožela, Martina
Filová.

41

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2020, dodatek
smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R32/20

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3863/2020/KUL se
spolkem Czech Ensemble Baroque, z. s., IČO 22674209, se sídlem Lázy 14, 756 44
Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci akce Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji
2020 - zredukovaná verze projektu, dle přílohy č. 1060-20-P01.

42

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - Program KUL01-21 - schválení
programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R32/20

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2021, dle přílohy č. 1059-20-P01;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, dle
přílohy č. 1059-20-P02, a Žádost Programu KUL01-21, dle přílohy č. 1059-20-P03;
jmenuje
s účinností od 01.02.2021 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu ve složení: předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.,
členka Rady Zlínského kraje; členové - PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít Sušila, bytem
***e, Mgr. Ladislava Horňáková, bytem ***; MgA. Petr Michálek, bytem ***; náhradník
- PhDr. Zdenka Friedlová, bytem ***, Mgr. Ivan Bergmann, bytem ***
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Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - KUL03-21 Program na podporu
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního
významu - schválení programu a žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R32/20

schvaluje
KUL03-21 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu, dle přílohy č. 1058-20-P02 a Žádost Programu
KUL03-21, dle přílohy č. 1058-20-P03;
jmenuje
s účinností od 06.02.2021 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL03-21 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu ve složení: předseda
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., členka Rady Zlínského kraje; členové - Ing. Alena
Pospíšilová, LL.M., vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského
kraje, Ing. Vít Kolmačka, bytem ***.
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Kultura, zdravotnictví, školství - dodatky inv. záměrů, závěrečné zprávy akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R32/20

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1693/090/10/20 - 01/11/20 na akci "14|15
BAŤŮV INSTITUT – oprava střechy 15. budovy", dle přílohy č. 1071-20-P02;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1615/150/02/20- 02/11/20 na akci "SPŠ Zlín
- rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa", dle přílohy č. 1071-20P03;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2020:
a) změna č. 6 příspěvkové organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 72563346, dle příloh č. 1071-20-P04;
b) změna č. 6 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše
Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, dle příloh č. 1071-20-P05;
c) změna č. 5 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 1071-20-P06;
3. změnu č. 1 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 68/2020/INV z
rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020, příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, na přípravu akce "ZZS ZK –
rozšíření výjezdové základny Uherské Hradiště", dle přílohy č. 1071-20-P07;
4. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2020 o 500.000 Kč, na výši 2.700.000 Kč (změna č. 2), příspěvkové organizaci
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
IČO 47934832, na přípravu akce "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce budovy A", dle
přílohy č. 1071-20-P08;
5. prodloužení čerpání investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2020 do roku 2021 (změna č. 1), příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje
221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, na přípravu akce "VOŠPS a SPgŠ
Kroměříž – metodické centrum", dle přílohy č. 1071-20-P09;
6. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0246/2020, dle přílohy č. 1071-20-P10,
b) č. RZK/0007/2021 dle přílohy č. 1071-20-P11;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova“, dle přílohy č. 1071-20P12;
b) "Obchodní akademie Kroměříž – úprava požárně bezpečnostního řešení
únikových cest“ dle přílohy č. 1071-20-P13;
c) "SOŠ a Gymnázium Staré Město – sanace střechy budovy domova mládeže", dle
přílohy č. 1071-20-P14;
d) "Obchodní akademie Kroměříž - oprava kotelny a otopného systému školy", dle
přílohy č. 1071-20-P15;
e) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy", dle přílohy č.
1071-20-P16;
f) "OA a VOŠE Zlín - oprava střechy přístavby", dle přílohy č. 1071-20-P17.
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R32/20
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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SPZ Holešov - smluvní vztahy s Industry Servis ZK, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R32/20

schvaluje
1. uzavření Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování
realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303, dle příloh č. 1076-20-P02 a č.
1076-20-P03;
2. uzavření Smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení
přípravy a realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se
sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303, dle příloh č. 1076-20-P04
a č. 1076-20-P05;
3. uzavření Smlouvy o ostatních službách ve Strategické průmyslové zóně Holešov
mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČO 63080303, dle příloh č. 1076-20-P07 a č. 1076-20-P08;
4. uzavření Smlouvy o údržbě komunikací a dlážděných ploch ve Strategické
průmyslové zóně Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín, IČO 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská
1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303, dle příloh č. 1076-20-P10, č. 1076-20-P11 a
č. 1076-20-P12.
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SPZ Holešov – Situační zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R32/20

bere na vědomí
Situační zprávu Projektu SPZ Holešov, dle přílohy č. 1075-20-P01 a č. 1075-20-P02.
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SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy - záměr prodeje nemovitých věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R32/20

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 2760/143, ostatní plocha o výměře 1 094 m 2, odděleného z pozemku
2760/1, ostatní plocha o výměře 395 562 m 2, v k. ú. Holešov, obci Holešov, dle
geometrického plánu č. 2536-285/2020 uvedeného v příloze č. 1074-20-P02;
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R32/20
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. 147/48, ostatní plocha o výměře 9 749 m 2, odděleného z pozemku
147/1, ostatní plocha o výměře 434 296 m 2, v k. ú. Zahnašovice, obci Zahnašovice,
dle geometrického plánu č. 291-285/2020 uvedeného v příloze č. 1074-20-P03.
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Správa majetku - smluvní vztahy - nájemní smlouvy, záměr pachtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R32/20

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy - nájem části nemovité věci mezi Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K majáku 5001, 761 23
Zlín, a nájemcem Josefem Marečkem, ***755 01 Vsetín, dle přílohy č. 1073-20-P01,
b) s uzavřením smlouvy - nájem části nemovité věci mezi Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K majáku 5001, 761 23
Zlín, a nájemci Ing. Jindřichem Hegmonem, ***, 270 23 Křivoklát a MUDr. Evou
Hegmonovou, *** *** Štípa, 763 14 Zlín, dle přílohy č. 1073-20-P02,
c) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru mezi Lázněmi Luhačovice,
a. s., IČO 46347828, Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice, a nájemcem Základní
školou při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448, Čes. armády 465, 763 26
Luhačovice, dle přílohy č. 1073-20-P03,
d) s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí práva na umístění
telekomunikačního zařízení mezi poskytovatelem Střední školou hotelovou a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a uživatelem
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00
Praha 5, dle příloh č. 1073-20-P05 a č. 1073-20-P06 ,
e) s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi městem Uherský
Brod, IČO 00291463, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, a nájemcem
Základní uměleckou školou, příspěvková organizace, IČO 46254552, Mariánské
náměstí 61, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 1073-20-P08;
schvaluje
1. záměr pachtu nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství v k. ú.
Malenovice u Zlína, obci Zlín, dle přílohy č. 1073-20-P10 pro společnost Arbia, spol.
s r. o., Tyršova 361, 763 02 Malenovice, IČO 47915765, z důvodu uzavření dodatku
č. 2 k pachtovní smlouvě;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0239/2020 dle přílohy č. 1073-20-P11.
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R32/20
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 - investiční záměry, dodatky investičních záměrů a výsledek
předběžných tržních konzultací akce "Domov se zvláštním režimem Valašské
Meziříčí"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R32/20

bere na vědomí
protokol o průběhu předběžné tržní konzultace "Domov se zvláštním režimem
Valašské Meziříčí - dokumentace bouracích prací (DBP)“ dle přílohy č. 1072-20-P02;
souhlasí
1. s ukončením projektové přípravy akce Domov se zvláštním režimem Valašské
Meziříčí;
2. s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, k posílení zdrojů fondu investic ve
výši 29.000 Kč, dle přílohy dle přílohy č. 1072-20-P03;
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1709/100/11/20 "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad Vincentinum - rekonstrukce kotelny", dle přílohy č. 1072-20- P04;
b) č. 1661/05/20 „Dětské centrum Zlín, p. o. – rekonstrukce kotelny“, dle přílohy č.
1072-20-P05;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1606/100/01/20 -01/11/20 akce "Dům
sociálních služeb Návojná - přístavba venkovního pavilonu", dle přílohy č. 1072-20P06;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1621/100/03/20 – 01/11/20 akce "Centrum
Áčko, příspěvková organizace - bezbarierová úprava prostor SSL", dle přílohy č.
1072-20-P07;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1632/100/03/20 – 01/12/20 akce "Sociální
služby Vsetín, příspěvková organizace, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
– výstavba trafostanice", dle přílohy č. 1072-20-P08;
d) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1573/100/07/19 - 02/11/20 akce "SSL OZP,
p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky", dle
přílohy č. 1072-20-P09;
3. uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. D/3865/2020/INV/1 na výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Domov pro seniory
Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa“ s dodavatelem JL 5 spol. s r. o., se
sídlem Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČO 28273176, dle přílohy č. 1072-20P10;
4. rozpočtová opatření:
a) č. RZK/0006/2021, dle příloh č. 1072-20-P11 a č. 1072-20-P12;
b) č. RZK/0247/2020 dle přílohy č. 1072-20-P13;
c) č. RZK/0010/2021 dle přílohy č. 1072-20-P14;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2021 na přípravu a realizaci akce "SSL
OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky" v celkové výši 5.000.000 Kč, dle přílohy č. 1072-20-P15;
6. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2020:
a) změna č. 7 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 1072-20-P16;
b) změna č. 2 příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, Návojná 100,
763 32 Návojná, IČO 70850852, dle přílohy č. 1072-20-P17;
c) změna č. 2 příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, Burešov 3675/4, 760 01
Zlín, IČO 00839281, dle přílohy č. 1072-20-P18;
d) změna č. 3 příspěvkové organizace Centrum Áčko, Husova 402/15, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00851710, dle přílohy č. 1072-20-P19;
e) změnu č. 7 příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 1072-20-P20;
f) změnu č. 3 příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917, dle přílohy č. 1072-20P21;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o. – DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny";
b) příspěvkovou organizaci Dětské centrum Zlín, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČO
00839281, na akci „Dětské centrum Zlín, p. o. – rekonstrukce kotelny“;
c) příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, Husova 402/15, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00851710, na akci "Centrum ÁČKO, příspěvková organizace –
bezbariérová úprava prostor SSL";
d) příspěvkovou organizaci Dům sociálních služeb Návojná, Návojná 100, 763 32
Nedašov, IČO 70850852, na akci "Dům sociálních služeb Návojná - přístavba
venkovního pavilonu";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci pro
příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením se
sídlem Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták, IČO 70850917, na přípravu a realizaci akce
"SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky", v celkové výši 28.247.000 Kč, dle přílohy č. 1072-20-P22;
ukládá
1. odboru investic a odboru projektového řízení zastavit další přípravu a ukončení
smluvních vztahů na akci "SSL Vsetín, p. o. - Domov se zvláštním režimem Valašské
Meziříčí";
2. vedoucímu odboru investic a vedoucí odboru sociálních věcí prověřit možnosti
výstavby nebo pronájmu objektu pro domov se zvláštním režimem v jiné lokalitě.
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R32/20
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 - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R32/20

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1680/150/08/20 - 01/12/20 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava soklů
sportovní haly a instalace zatemnění, dle přílohy č. 1077-20-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru 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. 1077-20-P03;
3. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1598/100/12/19 - 03/09/20 s názvem "Objekt
horního zámku Zborovice - oprava výtahu", dle přílohy č. 1077-20-P04;
4. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020 příspěvkové
organizace Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem Komenského 60, 766 26
Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 1077-20-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0008/2021, dle přílohy č. 1077-20-P13,
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – výměna oken v tělocvičně", dle přílohy č. 107720-P06,
2. "SŠ - COPT Kroměříž – Rekonstrukce šaten žáků", dle přílohy č. 1077-20-P07,
3. "SPŠP – COP Zlín – oprava oken, vrat, vnitřních přepážek strojírenských dílen
Růmy 596", dle přílohy č. 1077-20-P08,
4. "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - oprava ležaté
kanalizace v budově H", dle přílohy č. 1077-20-P09,
5. "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - rekonstrukce
plynové kotelny v budově P", dle přílohy č. 1077-20-P10,
6. "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - výměna zařízení plynové kotelny ŠJ, dle přílohy
č. 1077-20-P11,
7. "SPŠ strojnická Vsetín - oprava havarijního stavu střechy budovy dílen", dle
přílohy č. 1077-20-P12.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

51

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R32/20

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "SPŠP COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - zhotovení projektové dokumentace,
inženýrská činnost a autorský dozor" a Protokoly z jednání hodnotící komise, dle
příloh č. 1080-20-P01 až č. 1080-20-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele FORMICA s. r. o., se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO
46982663;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FORMICA s. r. o., se sídlem Slovenská
2685, 760 01 Zlín, IČO 46982663., dle přílohy č. 1080-20-P04.

52

Veřejná zakázka "ISŠ COP a JŠ a PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala rekonstrukce školy" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R32/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ISŠ-COP a JŠ s PSJZ
Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 1078-20-P01 až č. 1078-20-P08, uveřejněním výzvy
a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor Pecháček, Ing.
Bc. Miroslav Trávníček, Mgr. Petr Pavlůsek, Martina Chovancová, DiS., Ing. Petra
Hospodková, a náhradníky: Bc. Jitka Chobotová, Ing. Roman Krajíček, Daniela
Geislerová, Mgr. Michal Uherek, Ing. Pavel Pecha.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

53

Veřejná zakázka "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - školní statek - zhotovení
projektové dokumentace, inženýrská činnost" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R32/20

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm –
rekonstrukce školního statku – zhotovení projektové dokumentace, inženýrská
činnost" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1081-20-P01 až č.
1081-20-P07, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Ing. Mgr. Simona
Hořáková, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Michal Uherek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jitka
Chobotová, Ing. Petra Hospodková, Ing. Jaroslav Mandula, Ing. Eva Dostálková,
Daniela Geislerová, a náhradníky: Ing. Libor Pecháček, Ing. Pavel Pecha, Ing. Petr
Burša, Ing. Mgr. Simona Hořáková, Ing. Zbyšek Lukáš;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce školního statku –
zhotovení projektové dokumentace, inženýrská činnost".

54

Veřejná zakázka "Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu III" schválení výběru dodavatele a uzavření smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R32/20

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Objekt horního
zámku Zborovice – oprava výtahu III", dle přílohy č. 1079-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem Nové DvoryKamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČO 25850261;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem
Nové Dvory-Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČO 25850261, dle
přílohy č. 1079-20-P02;
3. uzavření servisní smlouvy s dodavatelem Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se
sídlem Nové Dvory-Kamenec 3605, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČO 25850261,
dle přílohy č. 1079-20-P03.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

55

Školství - platový výměr ředitelů p. o. - přiznání osobních příplatků a zvýšení
platového stupně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R32/20

stanovuje
s účinností od 01.01.2021 plat:
1. ředitelce Odborného učiliště Kelč, IČO 00843318, dle přílohy č. 1069-20-P01,
2. ředitelce Základní školy při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448, dle přílohy
č. 1069-20-P02,
3. řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín,
IČO 00566411, dle přílohy č. 1069-20-P03.

56

Investiční akce – dodatky k investičním záměrům z důvodu posunu realizace
akce 1) "Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11.
budovy a archivu Zlínského kraje"; 2) "Upgrade evakuačního rozhlasu (ER)
21. a 11. budovy"; 3) "Budova 21 - obnova jídelny a kavárny" - Změna
struktury nákladů investičnímu záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R32/20

schvaluje
1) dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1496/150/01/19 Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11.
budovy a archivu Zlínského kraje, dle přílohy č. 1092-20-P01,
2) dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1495/150/01/19, Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy, dle přílohy
č. 1092-20-P02,
3) změnu struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského
kraje č. 1562/140/06/19 "Budova 21 - obnova jídelny a kavárny" dle přílohy č. 109220-P03,
4) rozpočtové opatření č. RZK/0002/2021, dle přílohy č. 1092-20-P04;
5) rozpočtové opatření č. RZK/0011/2021, dle přílohy č. 1092-20-P05;
6) rozpočtové opatření č. RZK/0248/2020, dle přílohy č. 1092-20-P06.
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

57

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele IT techniky – III."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R32/20

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 30.11.2020 č. 0894/R30/20 v části
"schvaluje" bod 3, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření smlouvy pro Část
1: Dodávka 15,6“ notebooků s dodavatelem TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem
Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25403435, dle přílohy č.
1099-20-P02;
schvaluje
k veřejné zakázce s názvem „Výběr dodavatele IT techniky III“ pro Část 1 veřejné
zakázky - Dodávka notebooků: uzavření smlouvy s dodavatelem TOPSOFT JKM
spol. s r. o., se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO
25403435, dle přílohy č. 1099-20-P02.

58

Veřejná zakázka "Podpora F5 Big-IP" - schválení výběru dodavatele a
uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R32/20

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Podpora F5 Big-IP", dle přílohy č. 1098-20-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava, IČO 04308697;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 1098-20-P02.

59

Veřejná zakázka "Nákup poukázek na stravování pro rok 2021" - schválení
výběru dodavatele a uzavření rámcové smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R32/20

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce s názvem "Nákup poukázek
na stravování", dle přílohy č. 1097-20-P01;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem: Radlická 608/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 61860476;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem Sodexo Pass Česká republika a.s., se
sídlem: Radlická 608/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 61860476, dle přílohy č.
1097-20-P02.

60

Smlouva o poskytování údržby a zajištění komplexní podpory pro jednotnou
evidenci majetku - FAMA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R32/20

schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo a poskytování údržby a zajištění komplexní podpory pro
jednotnou evidenci majetku mezi Zlínským krajem a dodavatelem TESCO SW a. s.,
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, IČO 25892533, dle přílohy č. 1094-20P02.

61

Uzavření kupní smlouvy na Škodu Karoq a smlouvy o svěření vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R32/20

schvaluje
1. 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. 1096-20-P01;
2. uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání
a k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem
a Zbyňkem Fojtíčkem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Karoq, registrační značka 6Z6 7014, dle přílohy č. 1096-20-P03.

62

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu (3 parkovací místa v parkovacím domě) prodloužení smlouvy do roku 2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R32/20

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o nájmu mezi Zlínským krajem a Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o.p.s., se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO
27688313, dle přílohy č. 1091-20-P01.

33/37

R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

63

Schválení sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
Zlínským krajem a jeho orgány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R32/20

schvaluje
sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Zlínským krajem a
jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro
rok 2021, jako přílohu č. 1 ke směrnici SM/08/03/20 - Poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle přílohy č. 109320-P01;
svěřuje
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje vydávání sazebníku úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací Zlínským krajem a jeho orgány podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, počínaje účetním obdobím roku
2022.

64

Záštity členů rady a dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci s NET4GAS, s. r. o.
- schválení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R32/20

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) 31. ročníkem veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2021
pořádaným společností ZLÍNEXPO,s.r.o., se sídlem Bartošova 15, 760 01 Zlín, IČO
60737620;
2) 45. ročníkem motoristické akce pro řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy Memoriál Josefa Sláčika" pořádaným pobočným spolkem AVZO TSČ ČR ZO
Vizovice, p. s., se sídlem Razov 710, 763 12 Vizovice, IČO 22709070;
3) 9. ročníkem preventivně-osvětové kampaně Suchej únor pořádaným ústavem
Suchej únor, z. ú., se sídlem Koněvova 1818/137, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO
09705147;
4) pietním aktem k 76. výroční vypálení obce Prlov pořádaným Obcí Prlov, se sídlem
Prlov 141, PSČ 756 11, IČO 00304212;
5) 10. ročníkem Evropských her handicapované mládeže Emil pořádaný spolkem
Emilova sportovní, z.s., se sídlem Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00
Brno, IČO 06707785;
6) projektem "Naše město 1991-2021" realizovaným společností Czech Architecture
Week, s.r.o., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1, PSČ 11000, IČO
27872688;
b) záštitu Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady Zlínského kraje, nad 45. ročníkem
motoristické akce pro řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa
Sláčika" pořádaným pobočným spolkem AVZO TSČ ČR ZO Vizovice, p. s., se
sídlem Razov 710, 763 12 Vizovice, IČO 22709070;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností
NET4GAS, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140
21, IČO 27260364, dle přílohy č. 1086-20-P03.

65

Sociální služby – změna závazných ukazatelů na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R32/20

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy č. 1108-20-P01.

66

Vjezdy na autobusová nádraží - uzavření smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R32/20

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Zlín" a související dokumenty, dle přílohy č. 1109-20P01;
2. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Uherské Hradiště" a související dokumenty, dle přílohy
č. 1109-20-P02;
3. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Vsetín" a související dokumenty, dle přílohy č. 110920-P03;
4. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Kroměříž" a související dokumenty, dle přílohy č. 110920-P04;
5. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Valašské Meziříčí" a související dokumenty, dle přílohy
č. 1109-20-P05;
6. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Rožnov pod Radhoštěm" a související dokumenty, dle
přílohy č. 1109-20-P06;
7. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Uherský Brod" a související dokumenty, dle přílohy č.
1109-20-P07;
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R32/20
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Holešov" a související dokumenty, dle přílohy č. 110920-P08;
9. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží - AN Bystřice pod Hostýnem" a související dokumenty, dle
přílohy č. 1109-20-P09;
schvaluje
1. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Zlín":
a) výběr dodavatele Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem
Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se
sídlem Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 1109-20P10;
2. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Uherské
Hradiště":
a) výběr dodavatele ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála
Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle přílohy
č. 1109-20-P11;
3. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Vsetín":
a) výběr dodavatele Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem
Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se
sídlem Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 1109-20P12;
4. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Kroměříž":
a) výběr dodavatele INAR - Z, spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Satalice, Panelová
289, PSČ 19015, IČO 25544829;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem INAR - Z, spol. s r. o., se sídlem Praha 9 Satalice, Panelová 289, PSČ 19015, IČO 25544829, dle přílohy č. 1109-20-P13;
5. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Valašské
Meziříčí":
a) výběr dodavatele Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem
Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se
sídlem Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 1109-20P14;
6. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Rožnov pod
Radhoštěm":
a) výběr dodavatele Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem
Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se
sídlem Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 1109-20P15;
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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.

7. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Uherský
Brod":
a) výběr dodavatele ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála
Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle přílohy
č. 1109-20-P16;
8. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Holešov":
a) výběr dodavatele Město Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov,
IČO 00287172;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Město Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769
01 Holešov, IČO 00287172, dle přílohy č. 1109-20-P17;
9. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží - AN Bystřice pod
Hostýnem":
a) výběr dodavatele Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem
Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO: 47681390;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se
sídlem Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 1109-20P18.
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Rada Zlínského kraje

0980/R32/20

schvaluje
1) žádost o poskytnutí mimořádné dotace dle § 104 odst. 3 písm. c) zákona č.
108/2006 Sb., ze dne 13. listopadu 2020, dle přílohy č. 1110-20-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0249/2020, dle přílohy č. 1110-20-P02;
bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2020
na zajištění okamžité pomoci v souladu s mimořádnou situací - pokrytí mzdových
nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů dle usnesení Vlády ČR č.
1027 ze dne 12.10.2020, dle přílohy č. 1110-20-P03.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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