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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 11.01.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R02/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0003-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1) usnesení č. 0302/R11/20 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
odboru investic rozpracovat a ev. upravit investiční záměr, tak, aby vznikla
možnost postupného plnohodnotného uvádění do provozu jednotlivých funkčních
celku, což umožní průběh realizace celého investičního záměru operativně
přizpůsobit finančním možnostem Zlínského kraje a předložit Dodatek č. 1
investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“
ke schválení.“ - na termín plnění 22.02.2021;
2) usnesení č. 0676/R23/20 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizaci, IČO 00098574, dopracovat
projekt "Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů" v souladu s
projektovým rámcem do konečné podoby žádosti o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku z Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A
SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném výzvou č. 6/FMP/6c, dle
přílohy č. 0781-20-P01“ - na termín plnění 25.01.2021;
3) usnesení č. 0676/R23/20 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizaci, IČO 00098574, předložit žádost
o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na projekt "Interaktivní naučná
stezka Velký život malých živočichů" z Fondu malých projektů Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném
výzvou č. 6/FMP/6c, dle přílohy č. 0781-20-P01.“ - na termín plnění 25.01.2021.

2

Dar - 1. občánek Zlínského kraje roku 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R02/21

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč paní Kristýně Šumberové, ***,
zákonné zástupkyni 1. občánka Zlínského kraje roku 2021.
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3

Aktualizace směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R02/21

schvaluje
aktualizaci příloh č. 1 a č. 2 směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů, dle příloh č.
0010-21-P01 a č. 0010-21-P02.

4

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R02/21

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/12/03/17 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary, ve znění přílohy č. 0012-21-P01.

5

Pracovní skupina pro Havarijní účet

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R02/21

odvolává
pracovní skupinu pro posuzování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z
Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje, která byla jmenována
usnesením Rady Zlínského kraje č. 1020/R26/16 ze dne 12.12.2016;
jmenuje
pracovní skupinu pro posuzování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z
Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje ve složení: předsedkyně Bc. Hana Ančincová, členové - Ing. David Vychytil, Lubomír Traub, MSc., Ing.
Alena Miklová, Ing. Dana Zápecová, tajemník - JUDr. Jolana Hulínová.
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Sociální služby - mimořádná dotace MPSV pro příspěvkové organizace
Zlínského kraje na rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R02/21

bere na vědomí
poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok
2020 pro příspěvkové organizace Zlínského kraje (v souladu s ust. § 104 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách), dle přílohy č. 0005-21-P01.

7

Sociální věci - dotace na výkon činností sociální práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R02/21

schvaluje
podání žádosti o poskytnutí příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy
sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům pro rok
2021 v rámci dotačního řízení, dle přílohy č. 0022-21-P01;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí podat žádost o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na výkon činností sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní
ochrany dětí) na rok 2021 prostřednictvím internetové aplikace OK nouze, v
termínu do 20.01.2021.

8

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku 1/2021 Ředitelství
silnic Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R02/21

schvaluje
A. poskytnutí investičního příspěvku č. 1/2021/DOP na stavební a strojní investice
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČO 70934860 (dále ŘSZK), dle příloh
č. 0023-21-P01a až č. 0023-21-P01c;
B. plán tvorby a použití fondu investic ŘSZK na rok 2021, dle přílohy č. 0023-21P02;
C. odpisový plán ŘSZK na rok 2021, dle přílohy č. 0023-21-P03***
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Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2020 do rozpočtu roku
2021, schválení žádosti o dotaci dle zákona o krizovém řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R02/21

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0250/2020, dle přílohy č. 0021-21-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0013/2021, dle přílohy č. 0021-21-P02;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0014/2021, dle přílohy č. 0021-21-P03;
d) žádost o poskytnutí účelové dotace, dle přílohy č. 0021-21-P04.

10

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R02/21

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1250/13, ostatní plocha, o výměře 175 m 2,
- p. č. 1250/17, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 43 pro obec a k. ú. Kelníky;
2. pozemků
- p. č. 959/97, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 959/136, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Luhačovic.

11

Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R02/21

schvaluje
Plán kontrol příspěvkových organizací kraje pro rok 2021 dle přílohy č. 0015-21P01 a seznam osob oprávněných k provádění kontrol příspěvkových organizací
kraje pro rok 2021 dle přílohy č. 0015-21-P02.
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Školství - výzva Národní sportovní agentury - projekty sportovní
infrastruktury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R02/21

bere na vědomí
1. vyhlášenou výzvu č. 12/2020 "Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč",
kterou v rámci Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura vyhlásila
Národní sportovní agentura, dle přílohy č. 0014-21-P01;
2. vyhlášenou výzvu č. 13/2020 "Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil.
Kč", kterou v rámci Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
vyhlásila Národní sportovní agentura, dle přílohy č. 0014-21-P02;
schvaluje
1. projektový rámec "SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní
tělocvičny" pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO 14450437, dle
přílohy č. 0014-21-P03;
2. zajištění finančních prostředků na předfinancování, spolufinancování na realizaci
projektu ve výzvě č. 12/2020 "Sportovní infrastruktura do 10 mil. Kč" a vyhlášené
Národní sportovní agenturou 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 UB - Celková rekonstrukce
školní tělocvičny" celkové předpokládané náklady ve výši 5.906 tis. Kč;
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování, spolufinancování na realizaci
projektu ve výzvě č. 13/2020 "Sportovní infrastruktura nad 10 mil. Kč" a vyhlášené
Národní sportovní agenturou na přípravu a realizaci akce "ISŠ - COP a JŠ s PSJZ
Valašské Meziříčí - sportovní hala - rekonstrukce školy" celkové předpokládané
náklady ve výši 27.000 tis. Kč. Tato akce je součástí Investičního záměru
1405/150/02/18 – 06/03/20 jako jedna ze 3 dílčích částí - rekonstrukce tělocvičny;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0015/2021, dle přílohy č. 0014-21-P04;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO 14450437, dopracovat
projekt v souladu s projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o dotaci ve
Výzvě č. 12/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou včetně povinných příloh
v termínu dle podmínek výzvy;
2. řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO 14450437, podat projekt
v souladu s projektovým rámcem ve Výzvě č. 12/2020 vyhlášené Národní
sportovní agenturou včetně povinných příloh v termínu dle podmínek výzvy;

5/8

R02/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt v souladu s
příslušnou částí Investičního záměru "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí –
sportovní hala – rekonstrukce školy" dle platného znění IZ č. 1405/150/02/18 –
06/03/20 do konečné podoby Žádosti o dotaci ve Výzvě č. 13/2020 vyhlášené
Národní sportovní agenturou včetně povinných příloh v termínu dle podmínek
výzvy;
4. vedoucímu Odboru projektového řízení podat projekt v souladu s příslušnou
částí Investičního záměru "ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní
hala – rekonstrukce školy" dle platného znění IZ č. 1405/150/02/18 – 06/03/20 ve
Výzvě č. 13/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou včetně povinných příloh
v termínu dle podmínek výzvy;
5. vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "SPŠ a OA
Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny", a to do 2 měsíců od
schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Národní sportovní agentury;
6. vedoucímu Odboru investic zpracovat dodatek investičního záměru na akci "ISŠ
– COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy", a to
do 2 měsíců od schválení žádosti o poskytnutí dotace ze strany Národní sportovní
agentury.

13

Školství – vyřazení majetku, fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R02/21

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, IČO 47935936, a
to osobní automobil Octavia Tour 1,6 1u21G4, inventární číslo 4215_6444/4,
pořizovací cena 382.265 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007, a to formou
prodeje za cenu v čase a místě obvyklou, dle přílohy č. 0008-21-P01;
schvaluje
plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle
přílohy č. 0008-21-P02.
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Školství - platové výměry ředitelů p. o. - navýšení tarifů v souvislosti se
změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., zvýšení platové třídy a platového
stupně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R02/21

stanovuje
1. s účinností od 01.01.2021:
- plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle přílohy č. 0007-21-P02,
- mzdu řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, IČO 48489573, dle přílohy č.
0007-21-P02;
2. s účinností od 01.02.2021:
- plat řediteli Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČO 46254277, dle přílohy
č. 0007-21-P03.

15

Kultura - platový výměr ředitele p. o. - zvýšení platového stupně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R02/21

stanovuje
s účinností od 01.02.2021 plat řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.,
IČO 00089982, dle přílohy č. 0006-21-P01.

16

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R02/21

stanoví
počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.02.2021, dle přílohy č. 0018-21-P02.
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Uzavření smluv o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R02/21

schvaluje
***uzavření smlouvy o výpůjčce tabletu***dle přílohy č. 0019-21-P01;
***uzavření smlouvy o výpůjčce tabletu***dle přílohy č. 0019-21-P02.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R02/21

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) XIX. ročníkem soutěže "Stavba roku 2020 Zlínského kraje" pořádanou Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 01541641;
2) projektem Czech Hotel Awards - Hotel roku 2021 realizovaným společností
Czech Hotel Awards, s.r.o., se sídlem Gercenova 1181/10, Hostivař, 102 00 Praha
10, IČO 04488601;
3) motoristickou akcí KOWAX Valašská rally ValMez 2021 pořádanou společností
Valašská rally s.r.o., se sídlem Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČO 07713614;
4) 21. ročníkem soutěže EY Podnikatel roku Zlínského kraje pořádaným
společností Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO 26705338.

19

Procesně-personální posouzení ekonomického odboru Krajského úřadu
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R02/21

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o dílo na zpracování procesně-personálního posouzení
ekonomického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje se společností Deloitte
Advisory s. r. o., IČO 27582167, se sídlem Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00,
Česká republika, dle přílohy č. 0025-21-P01.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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