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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 7. zasedání dne 22.02.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R07/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0126-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění 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 24.05.2021.

2

Darovací smlouva - zajištění vakcinace proti COVID-19 ve Zlínském kraji II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R07/21

schvaluje
uzavření darovací smlouvy se spolkem Sdružení praktických lékařů České
republiky, z. s., se sídlem U hranic 3221/16, Strašnice, 100 00 Praha, IČO
00196967, dle příloh č. 0170-21-P01, č. 0170-21-P01b a č. 0170-21-P02, z důvodu
zajištění vakcinace občanů Zlínského kraje ve spolupráci s praktickými lékaři na
území kraje.

3

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Vlachovice - Vrbětice rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R07/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0037/2021, dle přílohy č. 0147-21-P01.
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4

Veřejná zakázka "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R07/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Výroba a distribuce krajského
periodika Magazín 21“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 014821-P01 až č. 0148-21-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek 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 ve složení: Bc. Hana
Ančincová, Ing. Radek Doležel, Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Bc. Jan Vandík,
DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Jiří Jaroš, Ing. David Vychytil, Ing.
Lenka Sedláková, Mgr. Helena Mráčková, Martina Chovancová, DiS.;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0045/2021 dle přílohy č. 0148-21-P07.

5

Vyhodnocení programů RP06-20 podpora akreditovaného dobrovolnictví a
RP07-20 podpora neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R07/21

bere na vědomí
1. hodnocení Programu RP06-20 na podporu akreditovaného dobrovolnictví za rok
2020, dle přílohy č. 0131-21-P01;
2. hodnocení Programu RP07-20 na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování za rok 2020, dle přílohy č. 0131-21-P02.

6

Dodatek k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R07/21

schvaluje
Dodatek č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0128-21-P02.
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7

Sociální služby - úprava kapacity stávající služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R07/21

schvaluje
zvýšení kapacity sociální služby odlehčovací služby v pobytové formě, identifikátor
služby 8742757, o 1 lůžko (z 2 na 3 lůžka), poskytované v příspěvkové organizaci
Centrum ÁČKO, IČO 00851710, s účinností od 01.04.2021.

8

Sociální služby Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů ISPROFIN

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R07/21

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k
předkládání žádostí o dotaci do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016-2022, cíl 4 - Podpora mobility;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Sociální služby
Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů" v souladu se schváleným
investičním záměrem č. 1717/100/01/21 do konečné podoby žádosti o podporu
včetně všech povinných příloh v termínu do 30.04.2021;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o dotaci do programu
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky s názvem Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb na projekt "Sociální služby
Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů" v termínu do 30.04.2021;
3. vedoucímu Odboru investic zpracovat dodatek investičního záměru č.
1717/100/01/21 na akci "Sociální služby Uherské Hradiště - DS Buchlovice rekonstrukce výtahů" řešící změnu investorství, kdy investorem akce bude Zlínský
kraj, a předložit jej na zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.03.2021.

9

RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s
přechodem na vysílací standard DVB-T2 - vyhodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R07/21

bere na vědomí
1. hodnocení programu RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních
služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, dle přílohy č. 012921-P01;
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2. Závěrečnou zprávu projektu "Podpora vybavení zařízení sociálních služeb v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 ve Zlínském kraji", dle
přílohy č. 0129-21-P02.

10

Veřejná zakázka "Strategické řízení Zlínského kraje" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R07/21

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise pro část 1 a část 2, a zprávu o hodnocení
nabídek pro část 3 veřejné zakázky s názvem „Strategické řízení Zlínského kraje“,
včetně souvisejících dokumentů, dle příloh č. 0160-21-P02 až č. 0160-21-P07;
schvaluje
1. výběr dodavatele KPM CONSULT, a.s., se sídlem Kounicova 688/29, 602 00
Brno - Veveří, IČO 25312936, pro část 1 veřejné zakázky;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KPM CONSULT, a.s., se sídlem
Kounicova 688/29, 602 00 Brno - Veveří, IČO 25312936, pro část 1 veřejné
zakázky, dle přílohy č. 0160-21-P08;
3. výběr dodavatele Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská
2657/33a, 636 00 Brno, IČO 44994575, pro část 2 veřejné zakázky;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se
sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČO 44994575, pro část 2 veřejné
zakázky dle přílohy č. 0160-21-P09;
5. výběr dodavatele MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202, 763 26
Luhačovice, IČO 25588303, pro část 3 veřejné zakázky;
6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MDP GEO, s. r. o., se sídlem
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303, pro část 3 veřejné zakázky
dle přílohy č. 0160-21-P10.

11

Projekt DTM ČR ve ZK - veřejná zakázka "Konzultační služby pro projekt DTM
ČR ve Zlínském kraji" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R07/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Konzultační služby pro projekt DTM ČR ve Zlínském kraji" a protokoly z jednání
hodnotící komise, dle přílohy č. 0150-21-P01;
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schvaluje
1. výběr dodavatele Michal Souček, Olšová 796/10, 326 00 Plzeň, IČO 07072406;
2. uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s dodavatelem Michal
Souček, Olšová 796/10, 326 00 Plzeň, IČO 07072406, dle přílohy č. 0150-21-P02.

12

Kultura, školství – dotační projekty – závěrečná zpráva a změna struktury
nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R07/21

bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů příspěvkových organizací:
a) "Slovácké muzeum UH, p. o. – nový knihovní systém pro knihovny
příspěvkových organizací Zlínského kraje a vytvoření souborného katalogu" dle
přílohy č. 0136-21-P01;
b) "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" dle
přílohy č. 0136-21-P02;
c) "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy V" - dle
přílohy č. 0136-21-P03;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0040/2021, dle přílohy č. 0136-21-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2021, dle přílohy č. 0136-21-P06.

13

Školství - Investiční záměry, fondy investic, ROPIPy, dodatky partnerských
smluv - IKAP ZK II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R07/21

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle
přílohy č. 0139-21-P01:
a) "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – nákup výukových
pomůcek - IKAP II";
b) "Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod – nákup
strojního zařízení a SW";
c) "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – dodávka strojů a zařízení";
d) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – pořízení technologií IKAP II";
e) "SPŠ a OA Uherský Brod - nákup vybavení do odborných učeben";
f) "SPŠP – COP Zlín – nákup strojů a zařízení";
g) "Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž – dodávka strojů
a zařízení";
h) "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – dodávka strojů
a zařízení";
i) "SPŠ Zlín – dodávka strojů a zařízení";
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j) "SPŠ Otrokovice – dodávka zařízení";
k) "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stroje a zařízení";
l) "SPŠS Vsetín – nákup CNC obráběcího centra a 3D tiskárny včetně
příslušenství";
m) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka strojů a
zařízení";
n) "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – Digitální škola";
2. za podmínky schválení bodu 1a) investiční záměr č. 1695/150/10/20 na akci
"Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – nákup výukových
pomůcek - IKAP II", dle přílohy č. 0139-21-P02;
3. za podmínky schválení bodu 1b) investiční záměr č. 1711/150/10/20 na akci
"Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod – nákup
strojního zařízení a SW", dle přílohy č. 0139-21-P03;
4. za podmínky schválení bodu 1c) investiční záměr č. 1700/150/10/20 na akci
"Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – dodávka strojů a zařízení", dle
přílohy č. 0139-21-P04;
5. za podmínky schválení bodu 1d) investiční záměr č. 1696/150/10/20 na akci
"SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – pořízení technologií IKAP II", dle přílohy č. 013921-P05;
6. za podmínky schválení bodu 1e) investiční záměr č. 1698/150/10/20 na akci
"SPŠ a OA Uherský Brod - nákup vybavení do odborných učeben", dle přílohy č.
0139-21-P06;
7. za podmínky schválení bodu 1f) investiční záměr č. 1704/150/10/20 na akci
"SPŠP – COP Zlín – nákup strojů a zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P07;
8. za podmínky schválení bodu 1g) investiční záměr č. 1694/150/10/20 na akci
"Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž – dodávka strojů a
zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P08;
9. za podmínky schválení bodu 1h) investiční záměr č. 1708/150/11/20 na akci
"Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – dodávka strojů a
zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P09;
10. za podmínky schválení bodu 1i) investiční záměr č. 1707/150/10/20 na akci
"SPŠ Zlín – dodávka strojů a zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P10;
11. za podmínky schválení bodu 1j) investiční záměr č.1702/150/10/20 na akci
"SPŠ Otrokovice – dodávka zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P11;
12. za podmínky schválení bodu 1k) investiční záměr č. 1703/150/10/20 na akci
"SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stroje a zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P12;
13. za podmínky schválení bodu 1l) investiční záměr č. 1701/150/10/20 na akci
"SPŠS Vsetín – nákup CNC obráběcího centra a 3D tiskárny včetně příslušenství",
dle přílohy č. 0139-21-P13;
14. za podmínky schválení bodu 1m) investiční záměr č. 1697/150/10/20 na akci
"SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka strojů a
zařízení", dle přílohy č. 0139-21-P14;
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15. za podmínky schválení bodu 1n) investiční záměr č. 1705/150/10/20 na akci
"Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – Digitální škola", dle přílohy č. 0139-21P15;
16. plány tvorby a použití fondů investic, jejich změny a odpisový plán:
a) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21,
Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0139-21-P16;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod,
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0139-21-P17;
c) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město,
IČO 60371790, dle přílohy č. 0139-21-P18;
d) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO
13643878, dle přílohy č. 0139-21-P19;
e) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01
Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0139-21-P20;
f) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy
Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0139-21P21;
g) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01
Kroměříž, IČO 00568945, dle přílohy č. 0139-21-P22;
h) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0139-21-P23;
i) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín,
IČO 00559482, dle přílohy č. 0139-21-P24;
j) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO
00128198, dle přílohy č. 0139-21-P25;
k) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0139-21-P26;
l) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČO
00843407, dle přílohy č. 0139-21-P27;
m) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0139-21P28;
n) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524/37, 769 01 Holešov, IČO
47935774, dle přílohy č. 0139-21-P29;
o) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední
škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 0139-21-P30;
p) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci
Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0139-21-P31;
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q) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00098639, dle přílohy č. 0139-21-P32;
r) odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské
Meziříčí, Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č.
0139-21-P60;
17. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje za účelem
realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje
II",
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, a to subjektům v členění:
a) příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín, IČO 46276327, ve výši 75.554,60 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P33;
b) příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod, IČO 15527816, ve výši 227.974,90 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P34;
c) příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČO
60371790, ve výši 99.722,15 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P35;
d) příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO
13643878, ve výši 268.750,10 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P36;
e) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod, IČO 14450437, ve výši 222.457,95 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P37;
f) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum
odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, ve výši 68.308,15 Kč, dle přílohy č. 013921-P38;
g) příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž, IČO 00568945, ve výši 31.849,50 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P39;
h) příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, IČO 47935952, ve výši 104.085 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P40;
i) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, IČO 00559482, ve výši
122.775 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P41;
j) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198, ve
výši 40.664 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P42;
k) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
IČO 00843491, ve výši 75.000 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P43;
l) příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČO
00843407, ve výši 145.500 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P44;
m) příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, IČO 00559644, ve výši 90.768,20 Kč, dle přílohy č. 0139-21P45;
n) příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČO 47935774,
ve výši 39.986,50 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P46;
o) příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, ve výši 13.549 Kč, dle přílohy č. 0139-21P47;
p) příspěvkové organizaci Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730, ve výši
2.499,50 Kč, dle přílohy č. 0139-21-P48;
q) příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO 00098639, ve výši
16.715 Kč, dle přílohy č. 00139-21-P49;
r) příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, IČO 65269616, ve výši 17.146,50 Kč, dle přílohy č.
0139-21-P50;
18. uzavření dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a:
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a) Místní akční skupinou Podhostýnska, z. s., Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 27042979, dle přílohy č. 0139-21-P51;
b) Městem Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO 00304450, dle přílohy č.
0139-21-P52;
c) Luhačovským Zálesím, o. p. s., Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 27735109,
dle přílohy č. 0139-21-P53;
d) Městem Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301,
dle přílohy č. 0139-21-P54;
e) Sdružením Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 70238642, dle přílohy č. 0139-21-P55;
f) MAS Staroměstsko, z. s., nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 22707441,
dle přílohy č. 0139-21-P56;
g) Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146,
760 01 Zlín, IČO 45659176, dle přílohy č. 0139-21-P57;
h) MAS Ploština, z. s., č. p. 118, 763 25 Vysoké Pole, IČO 27000354, dle přílohy č.
0139-21-P58;
i) Mateřskou školou Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkovou
organizací, J. K. Tyla 419, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47863765, dle přílohy č.
0139-21-P59;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace:
a) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21,
Slavičín, IČO 46276327, na akci "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín – nákup výukových pomůcek - IKAP II";
b) Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, na akci "Střední škola – Centrum
odborné přípravy technické Uherský Brod – nákup strojního zařízení a SW";
c) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČO 60371790, na akci "Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město – dodávka strojů a zařízení";
d) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
IČO 13643878, na akci "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – pořízení technologií IKAP
II";
e) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský Brod - nákup
vybavení do odborných učeben";
f) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, na akci "SPŠP – COP Zlín – nákup
strojů a zařízení";
g) Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova
539/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00568945, na akci "Střední škola – Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž – dodávka strojů a zařízení";
h) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, na akci "Střední škola nábytkářská
a obchodní Bystřice pod Hostýnem – dodávka strojů a zařízení";
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i) Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO
00559482, na akci "SPŠ Zlín – dodávka strojů a zařízení";
j) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČO 00128198, na akci "SPŠ Otrokovice – dodávka zařízení";
k) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00843491, na akci "SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stroje
a zařízení";
l) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČO
00843407, na akci "SPŠS Vsetín – nákup CNC obráběcího centra a 3D tiskárny
včetně příslušenství";
m) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, na akci "SŠ průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka strojů a zařízení";
n) Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524/37, 769 01 Holešov, IČO
47935774, na akci "Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov – Digitální škola".
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Doprava - investiční záměry, dodatky k IZ, změna č. 2 fondu investic ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R07/21

schvaluje
A. Investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1723/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/49718: Velký
Ořechov“, o celkových nákladech 67.943.000 Kč, dle příloh č. 0133-21-P02a a č.
0133-21-P02b,
A2) investiční záměr č. 1724/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/4879: Nový
Hrozenkov, most ev. č. 4879-3“, o celkových nákladech 23.748.000 Kč, dle přílohy
č. 0133-21-P03,
A3) investiční záměr č. 1725/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/43810: Loukov
– Libosváry“, o celkových nákladech 40.437.000 Kč, dle přílohy č. 0133-21-P04,
A4) investiční záměr č. 1726/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/4893:
Podkopná Lhota, opěrná zeď“, o celkových nákladech 27.414.000 Kč, dle příloh č.
0133-21-P05a a č. 0133-21-P05b,
A5) investiční záměr č. 1727/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/4975:
Pohořelice“, o celkových nákladech 56.236.000 Kč, dle příloh č. 0133-21-P06a a č.
0133-21-P06b,
A6) investiční záměr č. 1730/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/49018: Zlín, OK
Kocanda“, o celkových nákladech 14.442.000 Kč, dle přílohy č. 0133-21-P07,
A7) investiční záměr č. 1732/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/01866:
Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď“, o celkových nákladech 22.843.000 Kč, dle
příloh č. 0133-21-P08a a č.0133-21-P08b,
A8) investiční záměr č. 1733/110/01/21 k provedení díla „Silnice III/4867: Rožnov
p. R. – Tylovice, úsek 1“, o celkových nákladech 5.361.000 Kč, dle příloh č. 013321-P08,
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B. Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1673/110/06/20-01/02/20 k provedení
díla "Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv", o celkových nákladech
3.663.000 Kč, dle přílohy č. 0133-21-P10,
B2) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1476/110/10/18-03/02/21 k provedení
díla "Silnice II/487: Hovězí - Huslenky", o celkových nákladech 126.640.000 Kč, dle
příloh č. 0133-21-P11,
C. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle příloh č. 013321-P12a až č. 0133-21-P12e.
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Doprava - Pověření ŘSZK k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní
infrastruktury - poskytnutí finančních prostředků v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R07/21

schvaluje
A) Pověření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K
majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, k uzavření smlouvy na poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále
SFDI) na rok 2021, aby na základě této smlouvy byla příjemcem finančních
prostředků poskytnutých ze SFDI, určených k financování oprav, rekonstrukce a
modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dle přílohy č. 017121-P02,
B) Prohlášení Zlínského kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s
ostatními akcemi na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0171-21-P03.
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Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R07/21

schvaluje
koncepční dokument "Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského
kraje 2030", dle přílohy č. 0157-21-P02.
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17

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/NZÚ-AMO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R07/21

schvaluje
1. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty
výměny zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje III a Podprogramem Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační
opatření, a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0159-21-P02 Zásobník
projektů, to vše za podmínky uvolnění dostatečného množství finančních
prostředků a následného uzavření dotační smlouvy nejpozději do 31.07.2023 a až
do vyčerpání alokovaných prostředků zmíněných programů;
2. uzavření
a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0918/2020/STR s Janem Vyoralem, trvalým pobytem
Mysločovice 68, 763 01 Mysločovice, datum narození 25.11.1979 a Janou
Vyoralovou, trvalým pobytem Mysločovice 68, 763 01 Mysločovice, datum
narození 06.12.1980, a to dle přílohy č. 0159-21-P04;
b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0943/2020/STR s Ing. Miroslavem Zavřelem, trvalým pobytem
Žalkovice 208, 768 23 Žalkovice, datum narození 17.10.1932, a to dle přílohy č.
0159-21-P06;
c) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1479/2020/STR s Danou Bělaškovou, trvalým pobytem
Lidečko 322, 765 12 Lidečko, datum narození 08.08.1961 a Lenkou Matochovou,
trvalým pobytem Lidečko 459, 756 12 Lidečko, datum narození 14.04.1984, a to
dle přílohy č. 0159-21-P08;
d) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3110/2020/STR s Jánem Bušem, trvalým pobytem Mánesova
1138, 765 02 Otrokovice, datum narození 16.08.1955 a Ing. Mojmírem
Jiřikovským, trvalým pobytem Armádna 779/8, Kubrá, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika, datum narození 07.01.1985, a to dle přílohy č. 0159-21-P10;
souhlasí
s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt "NZÚ
- AMO finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0159-21-P11 a 0159-21-P12.
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Program RP14-20 vouchery asistence projektu Smart Akcelerátor ZK II poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R07/21

schvaluje
1. Poskytnutí programové neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-20
vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II ve výši 167 000
Kč společnosti AIRMOBIS, s.r.o., IČO 03854116, Panská 25, 686 04 Kunovice a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0158-21-P01,
2. Poskytnutí programové neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-20
vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II ve výši 153 000
Kč Moravskému leteckému klastru, z.s., IČO 22875611, Panská 25, 686 04
Kunovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0158-21-P02,
3. Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2021 - 2022, dle přílohy
č. 0158-21-P04.
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OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 a OP
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2021-2027, nominace
člena monitorovacího výboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R07/21

navrhuje
1. odvolat Josefa Zichu z pozice zástupce Zlínského kraje v Monitorovacím výboru
Operačního programu INTERREG V - A Slovenská republika - Česká republika
2014 - 2020;
2. nominovat Lubomíra Trauba, MSc. jako zástupce Zlínského kraje v
Monitorovacím výboru Operačního programu INTERREG V - A Slovenská
republika - Česká republika 2014 - 2020 a v Monitorovacím výboru Operačního
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027).
3. nominovat Mgr. Milana Filipa. Vedoucího Odboru strategického rozvoje kraje
jako náhradníka Lubomíra Trauba, MSc. v Monitorovacím výboru Operačního
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027).
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Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., a Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s. - personální změny v orgánech obecně
prospěšných společností

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R07/21

odvolává
1. z funkce člena Dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p.
s., IČO 27744485, s účinností od 22.02.2021:
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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.

- Ing. Stanislava Blahu, bytem *** Uherské Hradiště, datum narození ***.1969,
- Josefa Tkadlece, bytem ***Horní Lideč ***, datum narození***.1959,
- Jindřicha Motýla, bytem *** Rožnov pod Radhoštěm, datum narození ***1973
2. z funkce člena Dozorčí rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. IČO
27673286 s účinností od 26.02.2021:
- Ing. Mgr. Zdeňka Vašátka, bytem *** Zlín, datum narození ***1964,
3. z funkce člena Správní rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. IČO
27673286 s účinností od 26.2.2021:
- Mgr. Miroslava Kašného, bytem *** Zlín, datum narození ***.1960,
jmenuje
1. členem Dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO
27744485 s účinností od 23.02.2021:
- Jiřího Otta, bytem ***Bystřice pod Hostýnem, datum narození ***1971,
- Ing. arch. Martinu Hovořákovou, bytem *** Vsetín, datum narození ***1963,
- Marcelu Čechovou, bytem *** Uherské Hradiště, datum narození ***1953,
2. členem Správní rady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO
27744485, s účinností od 23.02.2021:
- Doc. Vratislava Kozáka, bytem Spytihněv ***, datum narození ***1956,;
- Mgr. Barbaru Koňaříkovou Zbránkovou, DiS., bytem *** Vsetín, datum narození
***1978;
- Bc. Romana Kalabuse, bytem *** Vsetín, datum narození ***1972.
3. členem Dozorčí rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. IČO 27673286 s
účinností od 27.02.2021:
- Ing. Janu Pekařovou, bytem *** Želechovice nad Dřevnicí, narozenou ***1960,
4. členem Správní rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. IČO 27673286 s
účinností od 27.02.2021:
- Pavla Ondrůje bytem ***Přerov 2, narozen ***1972,
- Mgr. Zdeňku Žákovou, bytem *** Zlín 1, narozena ***1947,
- Jiřího Kašpara, bytem *** Vsetín, narozen ***1974.
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Zdravotnictví - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R07/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0039/2021, dle přílohy č. 0132-21-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.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R07/21

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 15 000.000 Kč na celkovou výši
238.000.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0151-21-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2021 o 24.800.000 Kč
na celkovou výši 251.400.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0151-21-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R07/21

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 - venkovní vedení
VN, kabel VN a telekomunikační síť, vše v pozemku p. č. 3222/1, ostatní plocha, v
k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
7527-680/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - venkovní vedení VN, kabel
VN a telekomunikační síť,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH;
2. 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. 247/4, ostatní
plocha, v k. ú. Těšov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 832-407/2020,
- 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 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 3691/4, vodní plocha,
p. č. 1461/2, ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6748-7168/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. 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:
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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.

- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 1715/75, ostatní
plocha, v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1329-306/2020,
- 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 10.000 Kč včetně
DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - metalických
a optických kabelů včetně související infrastruktury, NN kabelu + rozvaděče
mDSLAM450 a ER112, vše na pozemku p. č. 2062/1, ostatní plocha, v k. ú.
Mikulůvka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 977194/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě metalických a optických kabelů včetně související infrastruktury, NN kabelu +
rozvaděče mDSLAM450 a ER112,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.600 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- sušič bubnový s náplní 11 kg, inv. č. 6159, rok pořízení 2006, pořizovací cena
109 868 Kč, zůstatková cena 1.382 Kč;
- stroj prací FS10 PRIMUS, inv. č. 6151, rok pořízení 2001, pořizovací cena
149.010 Kč, zůstatková cena 12 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R07/21

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. stavby
- tělesa pozemní komunikace silnice III/43233 v úseku od staničení 0,856 km po
staničení 1,981 km (od začátku k. ú. Blišice po uzlový bod 2444A070), v délce
1,125 km, včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích
p. č. 313/2, p. č. 98/1, p. č. 21/11, p. č. 100/3, vše k. ú. Blišice;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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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.

1. pozemků
- p. č. 15528/44, ostatní plocha, o výměře 193 m 2,
- p. č. 15528/46, ostatní plocha, o výměře 51 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí.
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Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 a úprava
výdajů rozpočtu 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R07/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0038/2021, dle přílohy č. 0161-21-P01.
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Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R07/21

schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi Zlínským
krajem a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4, IČO 45244782, dle příloh č. 0163-21-P01 až č. 0163-21-P09.
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Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R07/21

bere na vědomí
souhrnné vyhodnocení plnění plánovaných akcí a výsledků kontrolní činnosti za
rok 2020, dle přílohy č. 0152-21-P01.

28

Kultura - podání žádostí p. o. o dotaci v rámci dotačního řízení MK ČR pro rok
2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R07/21

souhlasí
1. s podáním žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR
„Akviziční fond“ pro rok 2021 ze strany příspěvkových organizací v oblasti kultury:
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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.

a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO 00094889;
b) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00092126;
c) Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574;
2. s podáním žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR
"Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II - podprogramu C –
výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (ISO II/C)“ pro rok 2021
ze strany příspěvkové organizace v oblasti kultury:
- Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R07/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0042/2021 dle přílohy č. 0137-21-P01.
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Školství - fond investic, investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R07/21

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice, IČO 61716448, dle přílohy č. 013821-P01;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021
příspěvkové organizaci Základní škola při dětské léčebně Luhačovice, se sídlem
Čes. armády 465, 763 26 Luhačovice, ve výši 40.000 Kč na nákup serveru, dle
přílohy č. 0138-21-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2021, dle přílohy č. 0138-21-P03.
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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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Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R07/21

jmenuje
1. 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, Mgr. Soňa
Bergerová, Martina Filová;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO 62334808, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr.
Zuzana Fišerová Ph.D., Ing. Radek Doležel, Mgr. Lukáš Diatka, Mgr. Lenka Sladká
Mikulášková, Mgr. Elena Slámová, Mgr. Pavel Schönwälder;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO
00843369, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., Ing. Radim Holiš, Mgr. Alena Štachová, Mgr.
Lenka Sladká Mikulášková, Mgr. Pavel Groh, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Milan
Hendrych;
4. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČO
63458632, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., Ing. Radek Doležel, Lenka Hanáčková, Mgr.
Lenka Sladká Mikulášková, Mgr. Štěpánka Maliňáková, Mgr. Marcela Orságová.

32

Správa majetku - Hraniční přechod Starý Hrozenkov - informace o
majetkoprávním vypořádání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R07/21

bere na vědomí
nabídku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno, odloučené pracoviště Uherské Hradiště, IČO 69797111, k
uplatnění předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/3 k
pozemku p.č.st. 1054/2 o výměře 109 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na
LV č. 715 pro obec a k.ú. Starý Hrozenkov, na němž stojí stavba č. p. 312
občanská vybavenost, zapsána na LV č. 752, která je ve vlastnictví Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0143-21-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.

ukládá
Odboru ekonomickému, oddělení majetkoprávnímu zahájit jednání s jednotlivými
spoluvlastníky a vlastníky pozemků, nacházejících se v areálu Hraničního
přechodu Starý Hrozenkov, na nichž má Zlínský kraj umístěny stavby (jedná se o
pozemky dle LV č. 715, 604, 518, 687, 10001 a 60000 pro obec a k.ú. Starý
Hrozenkov), o uplatnění předkupního práva a o výkupu těchto nemovitostí s cílem
sjednocení vlastnického práva Zlínského kraje k pozemkům a stavbám, dle přílohy
č. 0143-21-P03.
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Kultura - investiční záměr a dodatky k investičním záměrům, zahájení
projektové přípravy akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R07/21

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0142-21-P02:
a) "Muzeum regionu Valašsko Vsetín - Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa",
b) "Rekonstrukce Čiperovy vily",
c) "SUPŠ Uh. Hradiště - bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku";
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1729/090/01/21 na
akci "Muzeum regionu Valašsko - rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí - etapa II." dle přílohy č. 0142-21-P03;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1686/090/09/20-01/02/21 na akci "Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná", dle přílohy č. 0142-21-P04;
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1600/090/01/20- 02/02/21 na akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření
informačního centra", dle přílohy č. 0142-21-P05;
5. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0142-21-P06;
6. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2021:
a) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574, dle přílohy č. 0142-21-P07;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž,
IČO 00091138, dle přílohy č. 0142-21-P08;
7. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021:
a) ve výši 54.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o.,
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce „Muzeum
regionu Valašsko – Zámek Lešná – septik pro zámek a hospodářský objekt
Lešná“, dle přílohy č. 0142-21-P09;

20/26

R07/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) ve výši 1.200.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o.,
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, na přípravu akce „Muzeum
regionu Valašsko Vsetín - Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa“, dle přílohy č.
0142-21-P10;
c) ve výši 550.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749, na
přípravu akce „SUPŠ Uh. Hradiště - bezbariérová škola a nové zázemí pro
odbornou výuku“, dle přílohy č. 0142-21-P11;
8. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4.933.000 Kč a účelového příspěvku
na provoz ve výši 527.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 pro
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01
Vsetín, IČO 00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko –
rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.", dle
přílohy č. 0142-21-P12;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0044/2021, dle přílohy č. 0142-21-P13;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí – etapa II.", příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574;
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním předprojektové a projektové dokumentace akcí, příspěvkovou
organizaci:
a) Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, na akci „Muzeum regionu Valašsko - Rekonstrukce zámku Vsetín III.
etapa“,
b) Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371749, na akci „SUPŠ Uh. Hradiště - bezbariérová
škola a nové zázemí pro odbornou výuku“;
3. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním předprojektové a projektové dokumentace akce "Rekonstrukce
Čiperovy vily", Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761
90 Zlín, IČO 70891320;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akcí:
a) "Muzeum regionu Valašsko Vsetín - Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa",
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574,
b) "Rekonstrukce Čiperovy vily", Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje,
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320,
c) "SUPŠ Uh. Hradiště - bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku",
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště,
Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371749;
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bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – RFID technologie pro obvodní
knihovny“, dle přílohy č. 0142-21-P14.

34

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R07/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
č. 1734/150/02/21 na akci "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava výtahu", dle
přílohy č. 0145-21-P01;
2. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1615/150/02/20- 03/02/21 na akci "SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a
parkoviště – 1. etapa", dle přílohy č. 0145-21-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 60371731, dle přílohy č. 0145-21-P03;
4. zařazení akce "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava výtahu" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č.
0145-21-P05;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
Masarykovo gymnázium Vsetín - nátěr střechy budovy B, dle přílohy č. 0145-21P04.

35

Školství – mzdový výměr ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R07/21

stanovuje
s účinností od 01.03.2021 mzdu řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, IČO
48489573, dle přílohy č. 0141-21-P01.
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36

Kontrola a konzultace implementace produktů Microsoft 365

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R07/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory a konzultací na implementaci produktů
Microsoft 365 Enterprise mezi Zlínským krajem a společností ARTEX informační
systémy spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 32, 155 00 Praha, IČO 25631047, dle
přílohy č. 0167-21-P01.

37

Dodatek č. 35 k pojistné smlouvě č. 59371448-17 o pojištění souboru vozidel
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R07/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 35 k pojistné smlouvě č. 59371448-17 o pojištění souboru
vozidel na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění mezi Zlínským krajem a Generali Českou pojišťovnou a.s.,
Spálená 75/16, Praha 1, Nové Město, IČO 45272956, dle příloh č. 0169-21-P01 a
č. 0169-21-P02.

38

Veřejná zakázka „Nákup a dodávka zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje pro rok 2022"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R07/21

schvaluje
1. postup pro realizaci nákupu zemního plynu na rok 2022 uvedený v příloze č.
0168-21-P01;
2. výběr Českomoravské komoditní burzy Kladno, IČO 49546392, se sídlem
náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, pro realizaci nákupu a dodávky zemního plynu
pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2022;
3. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výběr dohodce pro
centralizovaný nákup plynu na rok 2022 na Českomoravské komoditní burze
Kladno“, dle příloh č. 0168-21-P03 až č. 0168-21-P08;
jmenuje
společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu na rok 2022 na
Českomoravské komoditní burze Kladno“ ve složení: Lubomír Traub, MSc., Ing.
Radek Šipka, Mgr. Ing. Simona Hořáková, a náhradníci - Ing. David Vychytil, Ing.
Petr Zahálka, Martina Chovancová, DiS.

23/26

R07/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

39

Záměr pronájmu - nebytové prostory a parkovací místo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R07/21

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor ke komerčnímu využití v budově označované
č. 1, jež je součástí pozemku p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0155-21-P01, a
části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, na němž se
nachází parkovací místo o výměře 12,5 m 2, zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0155-21-P02, na dobu
maximálně 5 let.

40

Záštity a finanční dar Českému svazu bojovníků za svobodu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R07/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) Mistrovstvím České republiky v přespolním běhu pořádaným Sportovním klubem
mládeže Valašské Meziříčí, z.s., se sídlem Svěrákova 531/32, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26639823;
2) mezinárodním závodem silničních motocyklů a třídy klasik - XVIII. Slováckým
okruhem pořádaným Motoklubem Staré Město z.s., se sídlem Velehradská 2230,
686 03 Staré Město, IČO 09888918;
3) cyklistickým projektem Metrostav Handy Cyklo Maraton realizovaným spolkem
Cesta za snem, z. s., se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín, 160 00 Praha 6,
IČO 22712950;
4) akcemi: Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje, XXVII. Mezinárodní
hasičská pouť na Svatém Hostýně, Přijetí hasičů hejtmanem Zlínského kraje,
Krajské kolo hry Plamen a soutěží dorostu, Krajské kolo dorostu, Krajské kolo v
požárním sportu, Výběrová soutěž "O pohár ředitele HZS ZK", Výběrová soutěž
"Zlatý pohár hejtmana ZK", Krajské setkání zasloužilých hasičů a Mezinárodní
setkání DPO Slovenska a SH ČMS pořádanými pobočným spolkem SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO
71167498;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., nad
chemickou soutěží žáků základních škol ve Zlínském kraji "Hledáme nejlepšího
mladého chemika" pořádanou Integrovanou střední školou - Centrem odborné
přípravy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí,
se sídlem Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574;
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schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 35.000 Kč Českému svazu bojovníků za
svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00442755,
v rozdělení pro Oblastní výbor ve Vsetíně ve výši 20.000 Kč a pro Oblastní výbor
ve Zlíně ve výši 15.000 Kč.

41

Doprava - Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje 2021-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R07/21

schvaluje
Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje 2021-2025 s výhledem do roku
2030, dle příloh č. 0134-21-P01a až č. 0134-21-P01j.

42

Správa majetku - smluvní vztahy - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R07/21

souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu mezi pronajímatelem Střední
průmyslovou školou Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 00128198, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a nájemcem Marií Hercíkovou, *** 765 02
Otrokovice, dle přílohy č. 0144-21-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Sportoviště města Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 71234187, Stonky 860, 686 01 Uherské
Hradiště, a Gymnáziem Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
60371684, Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 014421-P03,
schvaluje
dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi propachtovatelem Zlínským krajem, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a pachtýřem Arbia, spol. s r. o.,
Tyršova 361, 763 02 Zlín, Malenovice, IČO 47915765, dle přílohy č. 0144-21-P04,
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s odstraněním stavby mechanické dílny
umístěné na pozemku parc. č. st. 1025 v k. ú. a obci Vsetín,
bere na vědomí
zprávu o stavu na hraničních přechodech Střelná a Starý Hrozenkov dle přílohy č.
0144-21-P07.
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44

Odbor KH - schválení dvou finančních darů a dotace z Fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R07/21

schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné
123/212, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45333378;
2) ve výši 100.000 Kč pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz
pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČO 00434167;
b) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
10.000 Kč, současně však maximálně 66 % celkových způsobilých výdajů,
pobočnému spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem 4.
května 287, 755 01 Vsetín, IČO 48773883, na realizaci projektu "Pomáháme
pečovat II." a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0172-21-P04.

45

Zdravotnictví - platový výměr ředitele p. o. - zvýšení příplatku za vedení a
osobního příplatku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R07/21

stanovuje
s účinností od 01.03.2021 plat řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, p. o., IČO 62182137, dle přílohy č. 0173-21-P03.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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