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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 08.02.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R05/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0086-21-P01.

2

Individuální dotace z Fondu ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení
a individuální dotace z rozpočtu ZK - ORJ 20 - Odbor KH

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R05/21

schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové
programy a krizové řízení:
1) ve výši 200.000 Kč Svazu podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Revoluční
1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 01541641, na zajištění projektu "Stavba
roku 2020 Zlínského kraje, XIX. ročník soutěže" a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0106-21-P03;
2) ve výši 50.000 Kč spolku "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na
Moravě", se sídlem Kosmonautů 989/8, 779 00 OIomouc, IČO 22866442, na
uspořádání XI. ročníku Mezinárodní konference "Střední Morava-křižovatka
dopravních a ekonomických zájmů" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0106-21-P05;
b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje - ORJ 20 - Odbor KH:
1) ve výši 115.000 pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p. s.,
se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČO 02250365, na činnost Krajské rady
seniorů Zlínského kraje v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0106-21-P07;
2) ve výši 115.000 Kč pobočnému spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská
organizace Zlínského kraje, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO
75147921, na činnost Krajské organizace Zlínského kraje Svazu seniorů ČR v roce
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0106-21P09.
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3

Schválení odlišného postupu při nákupu upomínkových předmětů dle
směrnice o Zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R05/21

schvaluje
v souladu s čl. 9 bodem 1 směrnice SM/24 Zadávání veřejných zakázek
administrovaný krajským úřadem odlišný postup při zadávání zakázky u nákupu
upomínkových předmětů pro rok 2021 z rozpočtu ORJ 20 - Odbor Kancelář
hejtmana, dle přílohy č. 0107-21-P01.

4

Vyhodnocení programu SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R05/21

bere na vědomí
vyhodnocení programu SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit v roce 2020 dle přílohy č. 0089-21-P01.

5

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro
rok 2021, Dodatky k Pověření, Dodatek k Podmínkám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R05/21

bere na vědomí
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na
rok 2021, dle přílohy č. 0077-21-P02;
schvaluje
1. Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Dočasnou
síť, dle přílohy č. 0077-21-P15 za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na
svém 3. zasedání schválí 17. aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského
kraje pro poskytovatele sociální služby Charita Uherský Brod, IČO 48489336,
Sociálně terapeutické dílny, ID 6420497;
2. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0077-21-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí na svém 3. zasedání aktualizaci Přílohy č. 1 "Základní síť
sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2021;
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3. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0077-21-P04 za předpokladu, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí na svém 3. zasedání aktualizaci Přílohy č. 1
"Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dodatek k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory
sociálních služeb ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0077-21-P05;
2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2021, dle přílohy č. 0077-21-P06;
3. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb pro rok 2021, dle přílohy č. 0077-21-P07;
4. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:






















"HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín,
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČO 69211639, Zdeňka Fibicha
287, Valašské Meziříčí,
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČO 29295327, A. Bartoše 1700,
Bystřice pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČO 25300083,Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČO 00406431,
Bílého 80/9, Stránice, Brno,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244, Zlín,
Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
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Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, Zlín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 500,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod
Radhoštěm,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570,
Prštné, Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana,
Praha,
Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČO 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek,
Frýdek-Místek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
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SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice
6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČO 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365,
Uherské Hradiště,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0077-21-P06 a č. 0077-21-P08;
5. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2021:











Centru ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí,
Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Dětskému centru Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov
3675/4, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČO 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042,
Burešov 4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská
82, Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
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Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0077-21-P07, č. 0077-21-P09 a č. 0077-21-P10;
6. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a Sociálními
službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096, Štěpnická
1139, Uherské Hradiště, a to:


dle příloh č. 0077-21-P10 a č. 0077-21-P11 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí na svém 3. zasedání aktualizaci Přílohy č. 1 "Základní
síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2021,



dle příloh č. 0077-21-P10 a č. 0077-21-P12 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje neschválí na svém 3. zasedání aktualizaci Přílohy č. 1
"Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021;

7. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 Charitě Nový Hrozenkov,
IČO 48773514, Nový Hrozenkov 124, na sociální služby odborné sociální
poradenství (identifikátor 1148415), sociální rehabilitace (identifikátor 7065206), a
to z důvodu, že výše uvedené sociální služby nejsou v souladu s Přílohou č. 1
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021.

6

Sociální služby - zřízení poskytování nové sociální služby chráněné bydlení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R05/21

schvaluje
zřízení poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení ve Slavičíně s
kapacitou 9 lůžek, začleněné do Centra bydlení pro osoby se zdravotním
postižením Uherský Brod, organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, a to s účinností od 01.03.2021;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovité věci pro účel poskytování sociální služby
chráněné bydlení ve Slavičíně mezi příspěvkovou organizací Sociální služby
Uherské Hradiště, IČO 00092096, a pronajímatelem Ing. Ludmilou Hájkovou,
bytem 763 26 Luhačovice, ***, datum narození 20.07.1969, a pronajímatelem
Petrem Hájkem, bytem 763 26 Luhačovice, *** datum narození 27.06.1966,
uvedené v příloze č. 0088-21-P04.

6/27

R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7

Sociální služby - financování projektu "Optimalizace vybraných sociálních
služeb ZK" v roce 2021 a Závěrečná zpráva o ukončení projektu "Podpora a
rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R05/21

bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Podpora a rozvoj vybraných sociálních
služeb ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0087-21-P02;
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, se
sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917:
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021, dle přílohy č. 0087-21-P03;
2. odpisový plán na rok 2021, dle přílohy č. 0087-21-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0029/2021, dle přílohy č. 0087-21-P05;
4. poskytnutí investičních příspěvků na rok 2021 na přípravu a realizaci jejich akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši
209.000 Kč, dle přílohy č. 0087-21-P06;
b) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši
183.000 Kč, dle přílohy č. 0087-21-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto návratných finančních
výpomocí příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením se sídlem Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták, IČO 70850917, na přípravu
a realizaci akcí:
a) „SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v celkové výši
325.000 Kč, dle přílohy č. 0087-21-P08;
c) „SSL OZP, p. o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ v celkové výši
357.000 Kč, dle přílohy č. 0087-21-P09.
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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.

8

Muzeum jihovýchodní Moravy - projekt "Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky MJVM ve Zlíně - expozice tragédie na Ploštině" - změna struktury
nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R05/21

schvaluje
1. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje poskytnutý příspěvek o 13.332.000 Kč z
původní částky 8.155.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 21.487.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce „Zefektivnění prezentace
a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na
Ploštině“, dle přílohy č. 0093-21-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2021, dle přílohy č. 0093-21-P02;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00089982, dle příloh č. 0093-21-P03 a č. 0093-21-P06;
4. odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, dle přílohy č.
0093-21-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci a uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci, kterým se navyšuje tato výpomoc o částku 10.271.000
Kč z původní částky 68.351.000 Kč na celkovou částku ve výši 78.622.000 Kč,
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, na realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině“
v roce 2021, dle přílohy č. 0093-21-P04.

9

Doprava - Investiční záměr - ŘSZK - Pořízení referentských vozidel, změna č.
1 fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R05/21

schvaluje
A. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č. 1728/110/01/21 k
provedení akce "Pořízení referentských vozidel", o celkových nákladech
2.400.000 Kč, dle příloh č. 0090-21-P01a a č. 0090-21-P01b,
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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.

B. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle přílohy č. 009021-P02.

10

Doprava - mezikrajské smlouvy se sousedními kraji na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R05/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření:
1) dodatku č. 4 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, IČO 60609460, dle příloh č. 0084-21-P01a až č. 0084-21P01b;
2) dodatku č. 3 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě mezi Zlínským krajem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 0084-21-P02;
3) dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno, IČO 70888337, dle příloh č. 0084-21-P03a až č. 0084-21P03d;
4) dodatku č. 2 smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
mezi Zlínským krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČO 60609460, dle příloh č. 0084-21-P04a až č. 0084-21-P04c.

11

Doprava - Poplatky za vjezd veřejné hromadné dopravy na autobusová
nádraží - Smluvní zajištění posouzení cen

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R05/21

schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování znaleckých posudků s vybraným dodavatelem
společností CD RATING, s. r. o., Horní 14, 639 00 Brno, IČO 26239779, dle přílohy
č. 0091-21-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Putovní výstava: „MÁ VLAST cestami proměn 2021“, účast Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R05/21

schvaluje
účast Zlínského kraje na 13. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami
proměn 2021" ve variantě "základní partnerský balíček", dle přílohy č. 0117-21P01.

13

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R05/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí zprávu o hospodaření, plnění
obchodního plánu a produkci k 31.12.2020 dle příloh č. 0085-21-P01 až č. 008521-P08.

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R05/21

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 2207/3, ostatní plocha, v k. ú. Tichov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 415-748/2020,
- 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 EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 2915/1, ostatní plocha, v k. ú. Loučka I, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 412-628/2020,
- 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;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 2634/10, p. č. 2634/75, vše ostatní plocha, v k. ú. Ludkovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 665-667/2020,
- 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 2.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti a dohody o umístění stavby č. IE-12-8007293 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 jednosloupové trafostanice VN/NN, vše na
pozemku p. č. 763, zahrada, v k. ú. Zašová, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně 1 ks jednosloupové trafostanice VN/NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 6415/1, ostatní
plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3688-1144/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 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 VN v pozemku p. č. 1181, ostatní plocha, v k. ú. Vysoká u
Valašského Meziříčí, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 286-105/2020,
- 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 2.400 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 zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 8284/4, ostatní plocha, v k. ú. Velké
Karlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3121927/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 747/1, ostatní plocha, v k. ú. Bystřička II, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1129-703177/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- průmyslový žehlič IM 23016, inv. č. 3130029, rok pořízení 1999, pořizovací cena
103.950 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- vyplachovač ložních mís DEKO 190, inv. č. 159, rok pořízení 1994, pořizovací
cena 202.950 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R05/21

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 3616/1, ostatní plocha, o výměře 7 565 m 2,
- p. č. 3616/2, ostatní plocha, o výměře 4 363 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7085 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
2. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po
uzlový bod 2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 – 1,226 (od
vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), včetně mostu ev. č. 48611-2, nacházející
se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1, p. č. 3689/6, p. č.
3616/1, p. č. 3616/2, vše ostatní plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
3. pozemku
- p. č. 4807/38, ostatní plocha, o výměře 419 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 4807/1 geometrickým plánem č. 180599/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic;
4. pozemků
- p. č. 2427/18, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
- p. č. 2427/19, ostatní plocha, o výměře 456 m 2,
- p. č. 2427/22, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
- p. č. 2443/63, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 2443/64, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 2510/15, ostatní plocha, o výměře 205 m 2,
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- p. č. 2510/16, ostatní plocha, o výměře 410 m 2,
- p. č. 2510/43, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 2510/44, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 2510/47, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2510/48, ostatní plocha, o výměře 72 m 2,
- p. č. 2510/52, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 2510/54, ostatní plocha, o výměře 402 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice.

16

Dodatek Smlouvy o akceptaci platebních karet

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R05/21

schvaluje
1. Dodatek č. 2 Smlouvy o akceptaci platebních karet č. D/2317/2019/EKO mezi
Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO
00001350, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0120-21-P01 ;
2. servisní podmínky, dle přílohy č. 0120-21-P02.

17

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R05/21

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův
institut, IČO 72563346, o 411.000 Kč na celkovou výši 42.988.000 Kč, dle přílohy
č. 0092-21-P01.

18

Hodnotitelská komise 2021 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R05/21

jmenuje
složení hodnotitelské komise v rámci programové podpory z Fondu Zlínského kraje
(sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro rok 2021, dle přílohy č. 0109-21-P01.
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19

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R05/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0031/2021 dle přílohy č. 0094-21-P01.

20

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R05/21

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO
15527816, a to:
- bruska hrot. un. BUA 20/750, pořizovací cena 125.620 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
rok výroby 1955, dle přílohy č. 0097-21-P01;
b) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČO 00568945, a
to:
- DG Systém EB-2200 + 7 MODULU, inventární číslo 4229-4501512, pořizovací
cena 202.291 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1992,
- TESTER SYSTEMU KTS 500, inventární číslo 4229-2096, pořizovací cena
146.366 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006;
Vše formou fyzické likvidace.
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Školství - vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R05/21

bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitelky Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO
62334808, paní ***, ke dni 30.06.2021, dle přílohy č. 0096-21-P02;
2. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele Gymnázia
Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, ke dni 31.07.2021;
3. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitelky Základní
umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632, ke dni 30.06.2021;
schvaluje
vyhlášení konkursních řízení, dle přílohy č. 0096-21-P03, na vedoucí pracovní
místa ředitele/ředitelky:
1. Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910;
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO 62334808;
3. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369;
4. Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632;
odvolává
1.*** z pracovního místa ředitele Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí,
IČO 00843369, dle přílohy č. 0096-21-P04, ke dni 31.07.2021;
2.*** z pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem,
IČO 63458632, dle přílohy č. 0096-21-P05, ke dni 30.06.2021.
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SPZ Holešov - změna struktury investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R05/21

schvaluje
1. změnu struktury investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
č. 683/3/140/005/04/10-20/02/21/S Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1.
část, dle přílohy č. 0100-21-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0033/2021, dle přílohy č. 0100-21-P02.

23

Kultura - investiční záměr "14|15 Baťův institut-obnova kamerového
systému"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R05/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1714/090/12/20 na
akci "14/15 BAŤŮV INSTITUT- obnova kamerového systému" dle přílohy č. 009821-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0098-21-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve výši
1.500.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, na zpracování projektové
dokumentace akce „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Výzkumné, vzdělávací a
inovační centrum“, dle přílohy č. 0098-21-P03;
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkovou organizaci 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 72563346, na akci "14/15 BAŤŮV INSTITUT- obnova kamerového systému".
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Sociální služby - investiční záměry akcí, dodatky investičních záměrů,
poskytnutí příspěvků p. o. na přípravu a realizaci akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R05/21

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1717/100/01/21 "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice –
rekonstrukce výtahů", dle přílohy č. 0099-21-P02;
b) č. 1716/100/01/21 "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Staré Město rekonstrukce kotelny", dle přílohy č. 0099-21-P03;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1674/100/07/20 – 01/01/21 "DS Napajedla – lékařské dorozumívací zařízení sestra
- klient", dle přílohy č. 0099-21-P04;
3. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb na rok 2021:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 00092096, dle přílohy č. 0099-21-P05;
b) Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976,
dle přílohy č. 0099-21-P07;
c) Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle
přílohy č. 0099-21-P09;
4. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb na rok 2021:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 00092096, dle přílohy č. 0099-21-P06;
b) Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976,
dle přílohy č. 0099-21-P08;
c) Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle
přílohy č. 0099-21-P10;
5. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021
příspěvkovým organizacím:
a) Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976,
na přípravu a realizaci akce "DS Napajedla – lékařské dorozumívací zařízení
sestra - klient", ve výši 2.275.000 Kč, dle přílohy č. 0099-21-P11;
b) Centrum Áčko, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710, na
přípravu a realizaci akce „Centrum ÁČKO, příspěvková organizace – bezbariérová
úprava prostor SSL“, ve výši 183.000 Kč, dle přílohy č. 0099-21-P12;
c) Dětské centrum Zlín, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČO 00839281, na přípravu a
realizaci akce „Dětské centrum Zlín, p. o. – rekonstrukce kotelny“, ve výši 878.000
Kč, dle přílohy č. 0099-21-P13;
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
2.117.000 Kč a účelového příspěvku na provoz na rok 2021 ve výši 383.000 Kč,
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČO 49562827, na přípravu a realizaci akce "Sociální služby Vsetín – DS
Jasenka – parkové úpravy", dle přílohy č. 0099-21-P14;
7. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61
Napajedla, IČO 70850976, na přípravu a realizaci akce "Domov pro seniory
Napajedla, p. o. – oprava podlah", ve výši 2.730.000 Kč, dle přílohy č. 0099-21P15;
8. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. D/3351/2020/PŘ se společností
TECHNICO Opava s. r. o., dle přílohy č. 0099-21-P16;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0032/2021, dle přílohy č. 0099-21-P17;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, na akce:
a) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – rekonstrukce
výtahů",
b) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Staré Město - rekonstrukce
kotelny";
bere na vědomí
a) nedokončení přípravy a realizace akce "SSL Vsetín, p. o. – Domov se zvláštním
režimem Valašské Meziříčí" dle investičního záměru akce reprodukce majetku
Zlínského kraje č. 1608/100/01/20, jehož pořízení bylo schváleno usnesením Rady
Zlínského kraje ze dne 25.05.2020 č. 0402/R13/20;
b) závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Sociální služby
Vsetín, p. o. - nákup zdravotnických zařízení" dle přílohy č. 0099-21-P18.
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Školství - správa majetku - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R05/21

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0101-21-P01:
a) "SUPŠ Uherské Hradiště - Sanace trhlin a oprava částí střešních konstrukcí
objektu Všehrdova",
b) „VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Oprava kotelny",
c) "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Oprava kotelny OP Družstevní",
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) "SPŠP-COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských
dílnách Růmy 596";
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce
2021 ve výši 150.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová
škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749,
na zpracování projektové dokumentace akce "SUPŠ Uherské Hradiště - Sanace
trhlin a oprava částí střešních konstrukcí objektu Všehrdova", dle přílohy č. 010121-P02;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce
2021 ve výši 230.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice
4176, 767 54 Kroměříž, IČO 47935936, na zpracování projektové dokumentace
akce „VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Oprava kotelny", dle
přílohy č. 0101-21-P03;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV
2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0101-21-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akcí:
1. "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Oprava kotelny OP Družstevní", příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, Vsetín
755 01, IČO 13643878;
2. "SPŠP-COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských
dílnách Růmy 596", příspěvkové organizace Střední průmyslová škola
polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01
Zlín, IČO 14450500;
3. "SUPŠ Uherské Hradiště - Sanace trhlin a oprava částí střešních konstrukcí
objektu Všehrdova", příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749;
4. "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Oprava kotelny",
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž, IČO 47935936;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí, příspěvkovou organizaci:
a) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, Vsetín 755 01,
IČO 13643878, na akci „SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Oprava kotelny OP
Družstevní“;
b) Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, na akci "SPŠP-COP Zlín Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských dílnách Růmy 596";
c) Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371749, na akci "SUPŠ Uherské Hradiště - Sanace trhlin
a oprava částí střešních konstrukcí objektu Všehrdova";
d) Střední Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž, IČO 47935936, na akci
"VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Oprava kotelny";
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R05/21
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
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - oprava havarijního stavu střech na domově
mládeže", dle přílohy č. 0101-21-P05,
2. "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p. H.- oprava havarijního stavu
střechy na objektu ŠD", dle přílohy č. 0101-21-P06.
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Zdravotnictví, školství - dodatek IZ akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Rekonstrukce objektu 14", závěrečné zprávy akcí v resortu školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R05/21

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1497/170/02/19 – 05/01/21 akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 0105-21-P01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0035/2021, dle přílohy č. 0105-21-P02;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI“, dle
přílohy č. 0105-21-P03;
b) "Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“ dle přílohy č. 010521-P04;
c) "Odborné učiliště Kelč – odstranění havarijního stavu budovy", dle přílohy č.
0105-21-P05;
d) "SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050",
dle přílohy č. 0105-21-P06.
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Zdravotnictví - Plán oprav a technického zhodnocení majetku ZK pronajatého
nemocnicím na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R05/21

vyjadřuje souhlas
1) s plány oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje
pro rok 2021 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0104-21-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0104-21-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0104-21-P07;
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 1 s
názvem "chlazení 1NP izolačního pavilonu" v celkové výši 6.120.000 Kč vč. DPH,
dle přílohy č. 0104-21-P09;
3) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 6 s
názvem "Hroty proti ptactvu u budovy izolačního pavilonu a budovy staré interny v
celkové výši 180.000 Kč vč. DPH;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici části budovy bez č. p./č. e.
(kotelna), jež je součástí pozemku p. č. st. 817, zapsaného v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
568, vedeného pro obec Uherské Hradiště, katastrální území Uherské Hradiště,
vedené pod inventární číslem KUZLH000BUMC, dle přílohy č. 0104-21-P08;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1721/170/01/21 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Chlazení 1NP Izolačního pavilonu" dle přílohy č. 0104-21-P09;
2) investiční záměr č. 1722/170/01/21 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- Demolice bývalého zauhlování kotelny" dle přílohy č. 0104-21-P10;
3) investiční záměr č. 1719/170/01/20 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. –
Výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B" dle přílohy č.
0104-21-P11;
4) investiční záměr č. 1718/170/01/21 na akci: "Kroměřížské nemocnice a. s. Rekonstrukce dorozumívacího zařízení" dle přílohy č. 0104-21-P12;
5) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Chlazení 1NP Izolačního pavilonu“, mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, dle přílohy č. 0104-21-P13;
6) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. – hroty proti ptactvu u budovy izolačního pavilonu a budovy staré interny" mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČO 27660915 dle přílohy č. 0104-21-P14;
7) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. – odsávaní a chlazení místnosti centrifug v budově OKB" mezi Zlínským krajem
a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0104-21-P15;
8) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B" mezi Zlínským
krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO
27660532, dle přílohy č. 0104-21-P16;
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. rekonstrukce dorozumívacího zařízení" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou
nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č.
0104-21-P17;
10) rozpočtové opatření č. RZK/0033/2021, dle přílohy č. 0104-21-P18;
11) uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Slováckými
vodárnami a kanalizacemi, a. s., IČO 49453866, se sídlem Za Olšávkou 290,
Sady, 686 01 Uherské Hradiště jako provozovatelem, Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako odběratelem, za
účasti Uherskohradišťské nemocnice a. s., IČO 2766095, se sídlem J. E. Purkyně
365, 686 01 Uherské Hradiště jako plátcem faktur, dle přílohy č. 0104-21-P19 a č.
0104-21-P20.

28

Veřejná zakázka „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - školní statek - zhotovení
projektové dokumentace, inženýrská činnost" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R05/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "SŠZP
Rožnov pod Radhoštěm - školní statek - zhotovení projektové dokumentace,
inženýrská činnost" a protokol z jednání hodnotící komise, dle příloh č. 0103-21P01, č. 0103-21-P02 a č. 0103-21-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Strojírenská 4/7,
Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 49974424;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., se
sídlem Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 49974424, dle přílohy č.
0103-21-P04.

29

Veřejná zakázka „Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho
zřízené organizace 2021“ - zahájení veřejné zakázky, schválení investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R05/21

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje v
roce 2021 "Nákup automobilů 2021" dle přílohy č. 0102-21-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1720/010/01/21 "Nákup automobilů 2021", dle přílohy č. 0102-21-P02;
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R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. zahájení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Centralizovaný
nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho zřízené organizace 2021" formou
otevřeného řízení, dle příloh č. 0102-21-P03 až č. 0102-21-P17;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky ve složení: Ing. Eva Dostálková,
Mgr. Ing. Simona Hořáková a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Michal
Uherek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
dodávky s názvem "Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho
zřízené organizace 2021" ve složení: Ing. David Vychytil, Ing. Jiří Lučan, Milan
Javořík, Ing. Bronislav Malý, Ing. Eva Dostálková a náhradníky: Zbyněk Fojtíček,
Ing. Petr Kedra, František Mikulička, Ing. Radek Berecka, Mgr. Michal Uherek.

30

Aktualizace směrnice SM/24 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných
krajským úřadem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R05/21

bere na vědomí
souhlas ředitele úřadu s formální aktualizací vnitřní normy, dle přílohy č. 0113-21P01;
schvaluje
směrnici SM/24/07/21 - Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským
úřadem, ve znění přílohy č. 0113-21-P02.

31

Školství – platové výměry ředitelů p. o. – zvýšení příplatků za vedení,
zvláštních příplatků, platových stupňů a platové třídy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R05/21

stanovuje
s účinností od 01.03.2021:
- plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle přílohy č. 0095-21-P02,
- mzdu řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, IČO 48489573, dle přílohy č.
0095-21-P02.
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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.

32

Veřejná zakázka „Výběr dodavatele IT techniky“ - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R05/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Výběr dodavatele IT techniky"
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0112-21-P01 až č. 011221-P08, uveřejněním výzvy včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a
odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0112-21-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na dodávky s názvem "Výběr
dodavatele IT techniky" ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová, DiS.,
a náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
dodávky s názvem "Výběr dodavatele IT techniky" ve složení: Ing. Jiří Jaroš, Ing.
Tomáš Zimáček, Ing. Robert Olša, Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová DiS.,
a náhradníky: Michal Hýža, DiS., Ing. Zdeněk Vaculík, Ing. Lukáš Valouch, Mgr.
Libor Fusek, Ing. Eva Dostálková.

33

Veřejná zakázka „Prodloužení stávající podpory produktů VMware" schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R05/21

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Prodloužení stávající podpory produktů
VMware", dle přílohy č. 0111-21-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem
třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308, dle přílohy č. 0111-21-P02.

23/27

R05/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource
nástrojů, z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R05/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. odvolat s účinností k 19.04.2021 zástupce Zlínského kraje ve funkcích delegátů
Členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource
nástrojů, z. s., IČO 05730732, dle přílohy č. 0110-21-P01;
2. jmenovat s účinností od 20.04.2021 zástupce Zlínského kraje ve funkcích
delegátů v Členské schůzi Spolku pro budování a implementaci sdílených
opensource nástrojů, z. s., IČO 05730732, dle přílohy č. 0110-21-P01.

35

Pověření ředitele krajského úřadu k uzavírání smluv a k dalšímu jednání ve
všech záležitostech týkajících se odvádění pojistného na sociální pojištění na
Slovensko

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R05/21

svěřuje
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluv, včetně
případných dodatků a ukončení těchto smluv, a další jednání ve všech
záležitostech týkajících se sociálního pojištění odváděného na Slovensko;
pověřuje
ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje podepisováním dokumentů vyplývajících
ze svěřené agendy v plném rozsahu.

36

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje a stanovení objemu prostředků na jejich platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R05/21

stanovuje
1. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.03.2021, dle přílohy č. 0116-21-P02;
2. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.04.2021, dle přílohy č. 0116-21-P02;
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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.

3. objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do
Krajského úřadu Zlínského kraje pro rok 2021 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
267.653.000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0034/2021 dle přílohy č. 0116-21-P03.

37

Nařízení kraje v oblasti požární ochrany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R05/21

vydává
1. nařízení Zlínského kraje č. 1/2021, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č.
3/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Zlínského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení kraje č. 1/2007, č.
1/2009, č. 1/2012 a č. 8/2015, dle příloh č. 0114-21-P01 až č. 0114-21-P07;
2. nařízení Zlínského kraje č. 2/2021, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č.
9/2015, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje, dle příloh č.
0114-21-P08 a č. 0114-21-P09.

38

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R05/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad 29. ročníkem Festivalu
Janáček a Luhačovice pořádaným společností Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.
p. s., se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, IČO 29188172;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Ing. Jiřího Jaroše nad Mistrovstvím České
republiky v atletice pořádané Atletickým klubem Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854,
760 01 Zlín, IČO 00350834;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., nad
oceněním knihoven a knihovníků Zlínského kraje pořádaným příspěvkovou
organizací Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422.
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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.

39

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R05/21

schvaluje
zařazení akce: „Vsetínská nemocnice a. s. – Magnetická rezonance“ do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 0121-21P02 z důvodu zahájení přípravných a projekčních prací;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím se zahájením realizace investiční akce "Vsetínská nemocnice a. s. –
Magnetická rezonance" pro Vsetínskou nemocnici, a. s., se sídlem Nemocniční
955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068.

40

Investiční záměr NOVÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE – zadání znaleckých ověření
ekonomické analýzy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R05/21

souhlasí
se zadáním dvou znaleckých posudků z oblasti ekonomiky v celkové výši 320.000
Kč bez DPH;
pověřuje
Ing. Davida Vychytila, náměstka hejtmana, podpisem smluv na zadání znaleckých
posudků z oblasti ekonomiky.

41

Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji" dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R05/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2020 č. D/2176/2019/ŘDP/1 mezi Zlínským krajem a
Charitou Uherský Brod, IČO 48489336, sídlem Mariánské náměstí 13, Uherský
Brod, dle přílohy č. 0123-21-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

42

Nouzový stav Covid-19 - zapojení dotace MF ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R05/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0036/2021 dle přílohy č. 0124-21-P01.

43

Veřejná zakázka „Nová krajská nemocnice ve Zlíně - projektová
dokumentace“ - zrušení zadávacího řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R05/21

bere na vědomí
odborné právní stanovisko ke zrušení zadávacího zřízení na veřejnou zakázku č.
ev. Z2019-045512 „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“
dle přílohy č. 0125-21-P01;
ruší
v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku č. ev.
Z2019-045512 „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ dle
přílohy č. 0125-21-P02;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit veškeré úkony související se
zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. ev. Z2019-045512 „Nová
krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ a především zajistit
odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. ev. Z2019045512 „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ do 3
pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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