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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 15.03.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R09/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0175-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0673/R23/20 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Sociální
služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem", a to
do 30 dnů od dokončení projektové přípravy akce.“ - na termín plnění 10.05.2021.

2

Programové prohlášení Rady Zlínského kraje 2020-2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R09/21

bere na vědomí
podepsané Programové prohlášení Rady Zlínského kraje 2020-2024, dle přílohy č.
0218-21-P01.

3

Soutěž na grafický návrh podoby měsíčníku "Magazín 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R09/21

schvaluje
vyhlášení soutěže na grafický návrh podoby měsíčníku "Magazín 21" dle přílohy č.
0204-21-P01;
jmenuje
1. členy komise pro otevírání obálek:
- Ing. Lenka Sedláková,
- Bc. Ing. Vladimíra Horáčková,
- Bc. Jan Vandík, Dis.,
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- Mgr. et Mgr. Helena Mráčková (náhradník),
- Bc. Lucie Julinová (náhradník),
2. členy hodnotící komise:
- Ing. Radim Holiš, hejtman,
- MUDr. Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana,
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členka Rady Zlínského kraje,
- Lubomír Traub, MSc., náměstek hejtmana,
- Ing. Tomáš Janča, předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit,
- MgA. Jana Dosoudilová, proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy, Fakulta
multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
- Pavel Petr, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.,
- Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, vedoucí Odboru Kancelář hejtmana,
- Mgr. Art. Jiří Balát, odd. komunikace a vnějších vztahů Odboru Kancelář
hejtmana,
- Bc. Soňa Ličková BA (náhradník), odd. komunikace a vnějších vztahů Odboru
Kancelář hejtmana,
- Adéla Čuříková (náhradník), odd. komunikace a vnějších vztahů Odboru Kancelář
hejtmana.

4

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup nové požární techniky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R09/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, v souladu se Zásadami pro poskytování
investičních dotací obcím v rámci programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro
jednotky SDH obcí“, schválit poskytnutí individuálních investičních dotací obcím
uvedeným v příloze č. 0205-21-P01 na nákup nové požární techniky a uzavření
veřejnoprávních smluv s obcemi, dle příloh č. 0205-21-P01 a č. 0205-21-P02.

5

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Vlachovice - Vrbětice rozpočtové opatření a smlouva s Vojenským technickým ústavem, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R09/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0049/2021, dle přílohy č. 0207-21-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za
poskytnutí věcné a osobní pomoci v letech 2015-2018 mezi Zlínským krajem a
Vojenským technickým ústavem, s. p., IČO 24272523, se sídlem Mladoboleslavská
944, Praha 9 - Kbely, dle přílohy č. 0207-21-P03.
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6

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Vlachovice - Vrbětice a
realizace krizových opatření - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R09/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0047/2021, dle přílohy č. 0203-21-P01.

7

Dotace - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - individuální výuka žáka se
specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R09/21

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
200.000 Kč obecně prospěšné společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
o. p. s., se sídlem Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO 25909614, na individuální
výuku žáka se specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0178-21-P02.

8

RP06-21 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2021 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R09/21

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP06-21 Program na podporu
akreditovaného dobrovolnictví v roce 2021:
1) ve výši 80.000 Kč společnosti Maltézská pomoc, o. p. s., se sídlem Lázeňská 2,
118 00 Praha 1, IČO 26708451, na projekt RP06-21/001 „Rozvoj dobrovolnictví v
oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory
dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
2) ve výši 80.000 Kč spolku SPEKTRUM preventivní program pro děti a mládež, se
sídlem Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž, IČO 69652180, na projekt RP0621/002 "Dobrovolnický program pro ohrožené děti v Dobrovolnickém centru
Spektrum Kroměříž";
3) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherský Brod, se sídlem Mariánské náměstí 13, 688
01 Uherský Brod, IČO 48489336, na projekt RP06-21/003 "Dobrovolnické centrum
STOPA";
4) ve výši 80.000 Kč spolku Samari z. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín,
IČO 22671951, na projekt RP06-21/004 "Koordinace, organizace a podpora
dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
5) ve výši 80.000 Kč spolku Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z. s., se
sídlem Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČO 26631539, na projekt RP06-21/005
"Dobrovolnictví na Vsetínsku";
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6) ve výši 80.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže, z. s., Zlín, se sídlem Okružní
5430, 760 05 Zlín, IČO 65792068, na projekt RP06-21/006 "Výchova a vzdělávání
dobrovolníků";
7) ve výši 75.500 Kč Diakonii ČCE- středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČO 73633178, na projekt RP06-21/007 "Dobrovolnictví jako součást
života";
8) ve výši 80.000 Kč Charitě Luhačovice, se sídlem Hradisko 100, 763 26
Luhačovice, IČO 73633071, na projekt RP06-21/008 „Koordinace a organizace
dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2021";
9) ve výši 70.000 Kč společnosti ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 61388122, na projekt RP06-21/009 „Dobrovolníci
pro klienty ve Zlínském kraji";
10) ve výši 80.000 Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p.
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 44018886, na projekt RP06-21/011
„Dobrovolníci v Uháčku".
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle
příloh č. 0180-21-P02 a č. 0180-21-P03.

9

RP07-21 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů v roce 2021 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R09/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP07-21 Programu na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2021:
1) ve výši 80.000 Kč spolku R-Ego, z. s., se sídlem náměstí Mezi Šenky č. p. 19,
763 21 Slavičín, IČO 70885605, na projekt RP07-21/001 "R-Ego, z. s. - programy
všeobecné primární prevence rizikového chování";
2) ve výši 80.000 Kč společnosti DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati
3244, 760 01 Zlín, IČO 48472476, na projekt RP07-21/003 "VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI";
3) ve výši 58.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, se
sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČO 65792068, na projekt RP07-21/004
"Nealkopátky";
4) ve výši 66.000 Kč Diakonii ČCE- středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČO 73633178, na projekt RP07-21/005 "Ukaž, co tě baví!;
5) ve výši 80.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům
Ignáce Stuchlého, se sídlem P. Ignáce Stuchlého č. p. 26, 736 16 Fryšták, IČO
67026346, na projekt RP07-21/006 "Orientační dny - odraz";
6) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p.
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 44018886, na projekt RP07-21/007 "Akce za
akcí";
7) ve výši 50.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při
Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., se sídlem Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín,
IČO 28269501, na projekt RP07-21/008 "Zkus to jinak! 2021";
8) ve výši 80.000 Kč spolku MADIO z. s., se sídlem Kvítková č. p. 3687, 760 01
Zlín, IČO 26572702, na projekt RP07-21/009 "Program selektivní primární
prevence";
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9) ve výši 50.000 Kč spolku AGARTA z. s., se sídlem Ohrada č. p. 1879, 755 01
Vsetín, IČO 27002438, na projekt RP07-21/010 "Závislosti tady a teď, Hra na
hraně"
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle
příloh č. 0181-21-P02 a č. 0181-21-P03;
b) neposkytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP07-21 Programu na
podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2021 ve výši 80.000 Kč spolku SAVIO z. s., Zlín, se sídlem
Boněcko I 279, 760 01 Zlín, IČO 07343469, na projekt RP07-21/011 "Savio preventivní programy pro školy s přesahem".

10

Dohoda o spolupráci mezi Zlínským krajem a krajskými nemocnicemi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R09/21

schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín, IČO
27661989, Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, a Vsetínskou nemocnicí a.
s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 021021-P01.

11

Aktualizace příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R09/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit 4. aktualizaci Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 přílohy č. 1 „Základní síť
sociálních služeb Zlínského kraje“ a přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů pro
rok 2021" dle příloh č. 0176-21-P02 a č. 0176-21-P03.
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12

Dodatek č. 1 k Programu priority 2020-2022 a Dodatek č. 1 k Programu pro
sociální služby 2020-2022, Výzvy pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R09/21

schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období
2020-2022, dle přílohy č. 0177-21-P02;
2. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2021, dle přílohy č. 0177-21-P03;
3. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, dle
přílohy č. 0177-21-P04;
4. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok
2021, dle přílohy č. 0177-21-P05.

13

Sociální služby - Dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R09/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0046/2021, dle přílohy č. 0182-21-P01.

14

Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele
Domova Na Dubíčku, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R09/21

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelky Domova Na Dubíčku, příspěvková
organizace, IČO 70850968, dle přílohy č. 0186-21-P01;
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schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova Na
Dubíčku, příspěvková organizace, IČO 70850968, dle přílohy č. 0186-21-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Bc. Hana Ančincová, Ing. Milan Štábl, MBA, Mgr.
Helena Miklová, Ing. Petr Valášek, Mgr. Pavla Psotová; náhradníci: Ing. Petr
Kedra, Ing. Lenka Kapustová.

15

Sociální služby – platové výměry ředitelů p. o. – zvýšení příplatků za vedení,
osobních příplatků a platového stupně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R09/21

stanovuje
s účinností od 01.04.2021 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí, dle přílohy č. 0184-21-P02.

16

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R09/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0052/2021, dle přílohy č. 0179-21-P01.

17

Sociální služby - plány tvorby a použití fondu investic a odpisové plány na
rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R09/21

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí na rok 2021, dle příloh č. 0183-21-P01 až
č. 0183-21-P09;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních věcí na rok 2021, dle příloh č. 0183-21-P10 až č. 0183-21-P18.
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18

Zdravotnictví - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R09/21

schvaluje
změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín, IČO 62182137, na rok 2021, dle příloh č. 0212-21-P01 až č. 0212-21-P03.

19

Kultura - plány tvorby a použití fondu investic a odpisové plány na rok 2021,
změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021, účelová neinvestiční
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R09/21

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury na rok 2021:
a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889, dle přílohy č. 0190-21-P01;
b) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 70947422, dle přílohy č. 0190-21-P03;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury na rok 2021:
a) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889, dle přílohy č. 0190-21-P02;
b) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 70947422, dle přílohy č. 0190-21-P04;
3. účelové navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 149.000 Kč na celkovou
výši 21.297.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138,
dle přílohy č. 0190-21-P05;
4. změnu závazného objemu prostředků na platy a závazného objemu prostředků
na ostatní osobní náklady na rok 2021 příspěvkové organizaci Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0190-21-P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0058/2021, dle přílohy č. 0190-21-P09;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR příspěvkové organizaci Hvězdárna
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, v celkové výši 1.126,19 EUR, dle přílohy č.
0190-21-P10.
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Úprava rozpočtu ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R09/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0048/2021, dle přílohy č. 0216-21-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R09/21

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. 4548/1, ostatní plocha, v k. ú. Vlčnov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1764-325/2020,
- 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 3.200 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
pozemcích p. č. 850/1, p. č. 850/6, p. č. 850/8, vše ostatní plocha, v k. ú. Tučapy, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 230-615/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 3706/11, ostatní plocha, v k. ú. Hradčovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 594-494/2020,
- 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 2.000 Kč + DPH;
4. 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. 579/1, ostatní plocha, v k. ú. Haluzice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 231-914/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
5. 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
pozemcích p. č. 1354/61, p. č. 1354/66, p. č. 1354/69, vše ostatní plocha, v k. ú.
Částkov, a 1 ks pilíř na pozemku včetně uzemnění na pozemku p .č. 1354/69, v k.
ú. Částkov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 342695/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN, 1 ks pilíř na
pozemku včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.900 Kč + DPH;
6. 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 – metalické
kabely, optické kabely včetně související infrastruktury a kabelu NN, vše v
pozemku p. č. 649, ostatní plocha, v k. ú. Fryšták, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1140-125/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě –
metalické kabely, optické kabely včetně související infrastruktury a kabelu NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
7. 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. 2151/1, ostatní
plocha, v k. ú. Krhová, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1627-7045/2019,
- 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 1.800 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného obec Valašská Bystřice, se sídlem
Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 00304352, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu DN 80 v pozemcích p. č. 3579/1, p. č.
3578/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2608-707124b/2020, č. 2606-707122/2020
část "A",
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu DN 80,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.175 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného obec Valašská Bystřice, se sídlem
Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 00304352, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace DN 300 v pozemcích p. č. 3579/1, p. č. 3578/1,
vše ostatní plocha, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2604-707121/2020, č. 2608-707124a/2020, č. 2606707122/2020 část "B",
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace DN 300,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.850 Kč + DPH;
10. 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. 997194/2020,
- 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;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 22.02.2021, č. 0137/R07/21, část schvaluje
bod č. 5;
souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO
00092096, a to:
- automobilu FORD Transit 100L 2,5 TD, reg. značka UHJ 82-80, inv. č. 444-28D,
rok pořízení 2000, počet najetých kilometrů 43 000 km, pořizovací cena 958.753
Kč, zůstatková cena 0 Kč do hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R09/21

schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků
- p. č. 5399/18, ostatní plocha, o výměře 880 m 2,
- p. č. 5399/19, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 5399/16 geometrickým plánem č. 19907/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice.
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Veřejná zakázka "Realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních
pro osoby se zdravotním postižením"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R09/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních pro osoby se
zdravotním postižením" a protokoly z jednání hodnotící komise, dle přílohy č. 018721-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Centrum podpory transformace, o. p. s., se sídlem Šlikova 40,
169 00 Praha 6, IČO 01428926, pro veřejnou zakázku na služby s názvem
"Realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních pro osoby se
zdravotním postižením";
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Centrum podpory transformace, o. p. s., se
sídlem Šlikova 40, 169 00 Praha 6, IČO 01428926, pro veřejnou zakázku na
služby s názvem "Realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky v zařízeních pro
osoby se zdravotním postižením", dle přílohy č. 0187-21-P03.
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Kultura, školství - projekty a nové projektové záměry v programu Interreg

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R09/21

schvaluje
1. Projektové rámce projektů:
a) s názvem "Digitální kabinet", předkladatele Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 00098639,
dle přílohy č. 0193-21-P02;
b) s názvem "Společně o počasí – meteorologie pro všechny", předkladatele
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01,
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0193-21-P03;
2. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1542/150/04/19 - 03/02/21- na akci - SOU
Valašské Klobouky p. o "Nové inovácie v agrosektore – E-book", dle přílohy č.
0193-21-P04;
3. plány tvorby a použití fondu investic na rok 2021 a jejich změny:
a) plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední odborné
učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČO
00054771, dle přílohy č. 0193-21-P05;
b) plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Dětský domov a
Základní škola Vizovice, 3. května 528, 763 12 Vizovice, IČO 61716405, dle
přílohy č. 0193-21-P06;
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c) plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Sklářská 603/8, Krásno
nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č. 0193-21-P07;
d) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední
škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01
Kroměříž, IČO 00568945, dle přílohy č. 0193-21-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0056/2021, dle přílohy č. 0193-21-P09;
ukládá
a) řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dopracovat projekt s názvem "Digitální
kabinet" v souladu s Projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném
výzvou č. 7/FMP/11b, dle přílohy č. 0193-21-P02;
b) řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dopracovat projekt s názvem "Společně
o počasí – meteorologie pro všechny" v souladu s Projektovým rámcem do
konečné podoby Žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu
malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných
příloh v termínu stanoveném výzvou č. 7/FMP/11b, dle přílohy č. 0193-21-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení:
a) Žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého projektu s
názvem "Digitální kabinet", předkladatele Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí, IČO 00098639,
dle přílohy č. 0193-21-P02;
b) Žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého projektu s
názvem "Společně o počasí – meteorologie pro všechny", předkladatele
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01,
Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0193-21-P03;
2. zajištění:
a) realizace malého projektu s názvem "Digitální kabinet" v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci - Fond malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č.
7/FMP/11b);
b) realizace malého projektu s názvem "Společně o počasí – meteorologie pro
všechny" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých projektů
programu Interreg V-A SR-ČR (výzva č. 7/FMP/11b);
3. zajištění finančních prostředků:
a) na předfinancování a spolufinancování realizace malého projektu s názvem
"Digitální kabinet" ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem "Digitální kabinet" je
605.000 Kč, z toho částka určená na spolufinancování malého projektu je 90.750
Kč;
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b) na předfinancování a spolufinancování realizace malého projektu s názvem
"Společně o počasí – meteorologie pro všechny" ve výši rozdílu celkových výdajů
malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci.
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem "Společně o počasí –
meteorologie pro všechny" je 687.000 Kč, z toho částka určená na
spolufinancování malého projektu je 164.250 Kč.
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Školství - dotační projekty Center odborné přípravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R09/21

schvaluje
1. zařazení akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy
VI" příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0197-21-P02;
2. zařazení akce "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními
pomůckami III" příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK, dle přílohy č. 0197-21-P03;
3. zařazení akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup
učebních pomůcek V" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK, dle přílohy č. 0197-21-P04;
4. za podmínky schválení bodů 1, 2 a 3, investiční záměry akcí reprodukce
majetku Zlínského kraje:
a) č. 1738/150/02/21 s názvem "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum
odborné přípravy VI", dle přílohy č. 0197-21-P05;
b) č. 1736/150/02/21 s názvem "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP
učebními pomůckami III", dle přílohy č. 0197-21-P06;
c) č. 1737/150/02/21 s názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek V", dle přílohy č. 0197-21-P07;
5. plán tvorby a použití fondů investic na rok 2021 níže uvedených škol:
a) příspěvková organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0197-21P08;
b) příspěvková organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka
Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0197-21-P09;
c) příspěvková organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, dle přílohy č. 0197-21-P10;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0050/2021, dle přílohy č. 0197-21-P14;

14/32

R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
1. ředitelce příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dopracovat a
podat projekt "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy VI"
v souladu s aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a
předložit žádost o dotaci v termínu do 31.03.2021;
2. řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dopracovat a podat
projekt "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami III"
v souladu s aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a
předložit žádost o dotaci v termínu do 31.03.2021;
3. řediteli příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, dopracovat a podat projekt "SŠ zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek V" v souladu s
aktualizací č. 2 zásad, kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o
dotaci v termínu do 31.03.2021;
bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratných finančních
výpomocí v roce 2021 z rozpočtu Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí těchto návratných finančních výpomocí:
a) ve výši 1.665.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, na
přípravu a realizaci akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné
přípravy VI", dle přílohy č. 0197-21-P11;
b) ve výši 1.666.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, na přípravu a
realizaci akce "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními
pomůckami III", dle přílohy č. 0197-21-P12;
c) ve výši 1.666.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, na přípravu a realizaci akce "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek
V", dle přílohy č. 0197-21-P13.
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R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV" - dodatky č. 1 partnerských
smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R09/21

schvaluje
1. uzavření dodatků č. 1 Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV", vyhlášeného na základě výzvy č.
30_20_010 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, mezi
Zlínským krajem a základními a mateřskými školami, dle příloh č. 0194-21-P02 až
P04;
2. změnu projektového rámce, dle přílohy č. 0194-21-P05.

28

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R09/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci:
1) Programu MaS02-21 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel v členění dle
přílohy č. 0209-21-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové
dotace, dle vzoru v příloze č. 0209-21-P08 a č. 0209-21-P01b;
2) Programu MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu v členění dle
přílohy č. 0209-21-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové
dotace, dle vzoru v příloze č. 0209-21-P09 a č. 0209-21-P02b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu z
důvodu a v členění, dle přílohy č. 0209-21-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci Programu MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu v členění, dle
přílohy č. 0209-21-P06 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové
dotace, dle vzoru v příloze č. 0209-21-P09 a č. 0209-21-P02b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu z
důvodu a v členění, dle přílohy č. 0209-21-P07.
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R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

29

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2020 a rozpočtové opatření pro
rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R09/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení za rok 2020,
dle příloh č. 0196-21-P01 až č. 0196-21-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0053/2021, dle přílohy č. 0196-21-P05.

30

Dotační program MŠMT - Podpora okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R09/21

bere na vědomí
výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021, dle
přílohy č. 0188-21-P01;
schvaluje
podání žádosti dle přílohy č. 0188-21-P02 a č. 0188-21-P03 v rámci dotačního
programu MŠMT „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v
zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021".

31

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R09/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v členění:
1) Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČO 49156616, se
sídlem Štítná nad Vláří 417, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, ve výši 49.000 Kč na
projekt „Prevence 2021“;
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R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, IČO
70871035, se sídlem Mysločovice 150, 763 01 Mysločovice, ve výši 42.000 Kč na
projekt „Naše třída - moje parta IV.“;
3) Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, IČO 70871540, se
sídlem Školní 403, 763 21 Slavičín, ve výši 50.000 Kč na projekt „Společně pro
lepší školu“;
4) Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště,
IČO 70932336, se sídlem Mariánské náměstí 41, 688 01 Uherský Brod, ve výši
42.000 Kč na projekt „Podpora pozitivního školního klimatu a vzájemné spolupráce
po návratu dětí do škol“;
5) Církevní základní škola v Kroměříži, IČO 67007813, se sídlem Velké náměstí
49, 767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt „Moje třída, mé zázemí“;
6) Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková
organizace, IČO 70939756, se sídlem Choryně 116, 756 42 Choryně, ve výši
50.000 Kč na projekt „Ámos a pozitivní klima školy“;
7) Základní škola Vsetín, Luh 1544, IČO 60990406, se sídlem Jasenická 1544, 755
01 Vsetín, ve výši 50.000 Kč na projekt „Společně k úspěchu“;
8) Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, IČO 71006974, se
sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín, ve výši 28.000 Kč na projekt „Bezpečné kroky do
školy!“;
9) Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, IČO
75020238, se sídlem J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, ve výši 49.000 Kč na
projekt „Bezpečně na internetu“;
10) Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské
Hradiště, IČO 00836397, se sídlem Školní 606, 687 62 Dolní Němčí, ve výši
28.000 Kč na projekt „Společnými silami na cestě životem“;
11) Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 75020220,
se sídlem Mánesova 908, 765 02 Otrokovice, ve výši 50.000 Kč na projekt „Na
jedné lodi VI.“;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle příloh č. 0195-21-P01b a č. 0195-21-P02;
b) neposkytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje v
rámci Programu RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v členění:
1) Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o., IČO 25344587, se sídlem
Česká 4787, 760 05 Zlín, ve výši 27.000 Kč na projekt „Krůčky k bezpečí“;
2) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČO 70436070, se sídlem Komenského náměstí 350, 686
01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na projekt „Po stopách totalitních režimů
20. století“;
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R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) Academic School, Mateřská škola a základní škola, s. r. o., IČO 25349520, se
sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na
projekt „Zdoláváním problémů k vlastnímu pokroku“;
4) Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, IČO 60990457, se sídlem Michala
Urbánka 436, 755 01 Vsetín, ve výši 20.000 Kč na projekt „Pozitivní klima třídy s
využitím dokumentárního filmu“.

32

Udělení doložky dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R09/21

souhlasí
1. s uzavřením dohody o změně partnerské smlouvy o realizaci projektu „Your
Story is My Value: United in Diversity “, reg. č. 2019-1-CZ01-KA201-061216,
podpořeného z programu Erasmus+, mezi realizátorem projektu Vyšší odbornou
školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž se sídlem
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, a partnerem projektu Colegiul
National CANTEMIR-VODA, Str. Viitorului nr. 60, 020605 Bucuresti, Rumunsko,
dle přílohy č. 0198-21-P06;
2. s uzavřením dohody o změně partnerské smlouvy o realizaci projektu „Your
Story is My Value: United in Diversity “, reg. č. 2019-1-CZ01-KA201-061216,
podpořeného z programu Erasmus+, mezi realizátorem projektu Vyšší odbornou
školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž se sídlem
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, a partnerem projektu
Agrupamento de Escolas João da Silva Correia, Rua da Mourisca 210, 3700-195
S. João da Madeira, Portugalsko, dle přílohy č. 0198-21-P07;
3. s uzavřením dohody o změně partnerské smlouvy o realizaci projektu „Your
Story is My Value: United in Diversity “, reg. č. 2019-1-CZ01-KA201-061216,
podpořeného z programu Erasmus+, mezi realizátorem projektu Vyšší odbornou
školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž se sídlem
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, a partnerem projektu Titan
Partnership Limited, 75 Harborne Road, B15 3DH Birmingham, Velká Británie, dle
přílohy č. 0198-21-P08.

33

KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu, 1. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R09/21

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu, o krácení dotací ve výši 5 %;
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R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2021 z
KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 1.
kolo v členění:
1. Inspirace Zlín z. s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO 4535341
ve výši 57.000 Kč na akci:
Kreativní Festival IQ Play v Baťově institutu
2. LUHOvaný VINCENT, z. s., Antonína Slavíčka 267, 763 26 Luhačovice, IČO
22831606
ve výši 57.000 Kč na akci:
11. ročník festival Luhovaný Vincent
3. spolek Zlínský Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov, IČO 07099541
ve výši 57.000 Kč na akci:
Divadelně-koncertní sezóny 2021
4. zuš Folklorika, s. r. o., Tř. Maršála Malinovského 884, Sady,
686 01 Uherské Hradiště,
IČO 27727742 ve výši 57.000 Kč na akci:
zuš Folklorika Fest 2021
5. Valašský folklorní spolek, Bartošky 583,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 41084713
ve výši 27.500 Kč na akci:
Škola mladých odzemkářů 2021
6. Umělecká iniciativa Kroměříž z. s., Kojetínská 1425/59,
767 01 Kroměříž, IČO 18190120
ve výši 57.000 Kč na akci:
XXXII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2021
7. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo
náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 68731841,
ve výši 16.300 Kč na akci:
Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých
muzeí
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČO 70883521
ve výši 38.000 Kč na akci:
Program galerie G18 - Galerie Fakulty multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně
9. Orel župa velehradská, Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 62831933
ve výši 29.400 Kč na akci:
CANTATE
10. Tvrz Kurovice, o. s., Pod Lipkami 327, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 22722742
ve výši 57.000 Kč na akci:
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2021
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R09/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. Valašský soubor písní a tanců Rusava, z. s., Vsetínská 1445,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO 18190090
ve výši 57.000 Kč na akci:
13. Mezinárodní folklorní festival Na rynku v Bystřici 2021
12. Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO 64467317
ve výši 41.800 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček
13. Valašské kumštování, z. s., Koželužská 690, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 22737421
ve výši 57.000 Kč na akci:
Valašské kumštování
14. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace,
Luhačovice, Masarykova 950,
okres Zlín, PSČ 763 26, IČO 373281, ve výši 57.000 Kč na akci:
Otevírání pramenů 2021
15. Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace,
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž,
IČO 70962642, ve výši 57.000 Kč na akci:
Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2021 - 22. ročník
16. Valašský sbor portášský z. s., č.p. 669, 756 27 Valašská Bystřice
IČO 26656361
ve výši 57.000 Kč na akci:
11. ročník Portášské slavnosti
17. Folklorní soubor Včelaran, z. s., č. p. 70, 687 12 Bílovice, IČO 44018835
ve výši 57.000 Kč na akci:
Setkání pod Lipú
18. JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., Chodská 2829/19I, Královo Pole,
612 00 Brno, IČO 22830260
ve výši 57.000 Kč na akci:
Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT
2021
19. Country kapela Gympleři Vsetín, z. s., Okružní 454, Rokytnice,
755 01 Vsetín, IČO 69211876
ve výši 57.000 Kč na akci:
22. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN
20. SVĚTLOVÁNEK z. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice, IČO 26631130
ve výši 38.000 Kč na akci:
Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál 16. ročník
21. Divadlo Meteora, z. s., Lidická 1969, 755 01 Vsetín, IČO 05717027
ve výši 57.000 Kč na akci:
Divadlo pod širým nebem
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22. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 47972114
ve výši 57.000 Kč na akci:
Vsetínské kulturní léto 2021
23. Římskokatolická farnost Lukov, Pod Kaštany 79, 763 17 Lukov,
IČO 48471691
ve výši 50.300 Kč na akci:
Malý citerový seminář
24. Dechová hudba Záhořané z Valašska z. s., č. p. 271,
7565 6 Prostřední Bečva, IČO 04047290
ve výši 29.400 Kč na akci:
My jsme Valaši - Mezinárodní festival dechových hudeb
Prostřední Bečva 2021
25. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57,
763 14 Zlín, Štípa
IČO 48471712
ve výši 25.600 Kč na akci:
Kouzlo štípských varhan - Labyrint světa a ráj srdce
26. SemTamFór z. s., Květná 424, 763 21 Slavičín, IČO 26599252
ve výši 38.000 Kč na akci:
Valašské křoví 2021
27. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00368946, ve výši 57.000 Kč na akci:
Valašský špalíček 2021
28. Klub UNESCO Kroměříž, Riegrovo náměstí 149/33, 76701 Kroměříž,
IČO 47934778
ve výši 33.200 Kč na akci:
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2021
29. Folklorní spolek Lipta Liptál, č. p. 83, 756 31 Liptál, IČO 26523752
ve výši 19.000 Kč na akci:
34. Mezinárodní dětský (nejen) folklorní den
30. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 29234387
ve výši 38.400 Kč na akci:
Řemeslné léto ve skanzenu Rochus
31. Z kola ven, z. s., Lesní čtvrť 419, Horní Ves, 763 16 Fryšták,
IČO 70841454
ve výši 57.000 Kč na akci:
Fryštácký malý svět
32. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 22818618
ve výši 56.000 Kč na akci:
MUSICA Holešov - jarní cyklus 2021
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33. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70,
Všetuly, 769 01 Holešov,
IČO 67029698, ve výši 18.500 Kč na akci:
Pionýrský Sedmikvítek - výtvarka 2021
34. Mikroregion Holešovsko, Masarykova 628, 76 901 Holešov,
IČO 70265704
ve výši 57.000 Kč na akci:
Dožínky Mikroregionu Holešovsko
35. Rottal klub Holešov, z. s., Masarykova 628, 769 01 Holešov,
IČO 22719946
ve výši 22.300 Kč na akci:
Historie holešovských Židů
36. Česká tábornická unie - T. K. Dakota Uherský Brod, p. s., Údolní 1541,
688 01 Uherský Brod,
IČO 71227580, ve výši 15.200 Kč na akci:
Chřibskokarpaské kolo Porty 2021
37. HP TRONIC, s. r. o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín
ve výši 57.000 Kč na akci:
Týden kultury na Valašsku 2021
38. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743, ve výši 57.000 Kč na akci:
32. valašské folkrockování
39. Informační centrum, Velké Karlovice, č. 299, 756 06, IČO 45211698
ve výši 54.300 Kč na akci:
50 let Karlovského muzea s tradicí, folklorem a umělci
40. CANTICUM CAMERALE z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČO 46276980
ve výši 33.200 Kč na akci:
Koncert vokálních skladeb
41. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši 37.000 Kč
na akci: Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2021
42. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Karolinka, Bzové 325,
IC Zvonice Soláň, IČO 26589532
ve výši 57.000 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni 2021
43. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla,
IČO 70286736, ve výši 47.500 Kč na akci:
21. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky
44. SPOLEK AMFOLKFEST, č. p. 291, 756 12 Horní Lideč, IČO 26644584
ve výši 19.000 Kč na akci:
Amfolkfest "Malý festival na konci světa"
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45. Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice,
IČO 62831585
ve výši 57.000 Kč na akci:
Regionální a národní přehlídka dětského verbuňku, Kunovice
46. Divadelní spolek Kroměříž z. s., Prusinovského 114/2, 76701 Kroměříž,
IČO 27035018
ve výši 57.000 Kč na akci:
Divadelní festival Ludmily Cápkové
47. Divadlo v Lidovém domě, z. s., Mostecká 362, 755 01 Vsetín,
IČO 26583283
ve výši 56.000 Kč na akci:
DVLD Vsetín restart 2021
48. Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČO 25513885
ve výši 47.500 Kč na akci:
Otrokovické letní slavnosti 2021
49. IMATECH GROUP, s. r. o., Revoluční 1403/28, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO 26974011
ve výši 57.000 Kč na akci:
Charitativní folklový a country festival BUNDY ZELENÝ 3. ročník
50. Divadelní Luhačovice, z. s., Masarykova 185, 763 26 Luhačovice,
IČO 27023036
ve výši 57.000 Kč na akci:
22. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice
2021
51. Cimbálová asociace České republiky, z. s., Růžová 153,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO 64123367
ve výši 57.000 Kč na akci:
14. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí
52. Vršák s. r. o., č. p. 911, 756 06 Velké Karlovice, IČO 27820882
ve výši 47.500 Kč na akci:
Karlovské hudební léto 2021
53. SKLÁDANKA, z. s., Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín,
IČO 04644450
ve výši 21.800 Kč na akci:
Sociální festival Skládanka
54. ART LINES s. r. o., Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 05848474
ve výši 57.000 Kč na akci:
Student line
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a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0189-21-P02 a č.
0189-21-P05;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA
na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2021 z KUL01-21
Program na podporu kulturních aktivit regionálního významu, 1. kolo, z důvodu
dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na
alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0189-21-P03:
1. ***, bytem ***, ***
nar. *** ve výši 38.000 Kč na akci:
Oslava dne otců - TATA PRIDE3
2. Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo náměstí 942,
766 01 Valašské Klobouky,
IČO 49156721, ve výši 57.000 Kč na akci:
Klobucké kulturní léto 2021
3. Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace,
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 00486639, ve výši 16.100 Kč na akci:
Jaro ve sklěněné galerii
4. Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, 760 05 Zlín
IČO 71006974 ve výši 22.800 Kč na akci:
Baťův zlínský obuvník
5. S PROMOTION s. r. o., Prusinovského 809, 664 42 Modřice
IČO 28276817
ve výši 57.000 Kč na akci:
Kultura pod hvězdami
6. Středisko volného času, p. o., Sokolská 70, 769 01 Holešov,
IČO 75088606
ve výši 14.200 Kč na akci:
Přišlo jaro do vsi
7. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc,
IČO 00445151
ve výši 47.500 Kč na akci:
Noc kostelů 2021
8. Zlínský zámek o. p. s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511
ve výši 57.000 Kč na akci:
Cyklus výstav na zlínském zámku
9. Slovanská unie z. s., Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO 48133396
ve výši 57.000 Kč na akci:
Kulturní dědictví UNESCO 2021 - Arménie, Bělorusko,
Černá Hora, Rakousko
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10. Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú.,
Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž, IČO 08888434
ve výši 57.000 Kč na akci:
VENI, VIDI, KROMĚŘÍŽ
11. Akademi klasické hudby, z. ú., Maiselova 25/4, Staré Město,
110 00 Praha 1, IČO 26725347
ve výši 47.500 Kč na akci:
Orchestrální akademie - 2. ročník;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2021 z
KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 1.
kolo v členění:
1. Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, Ječmínkova 258,
768 11 Chropyně
IČO 08786691
ve výši 57.000 Kč na akci:
Hanácké slavnosti 2021
2. obec Strání, Strání 321, 687 65, IČO 00291340
ve výši 38.000 Kč na akci:
Letní filmový festival
3. město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČO 284611
ve výši 57.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2021
4. městys Nový Hrozenkov, č. p. 454, 756 04 Nový Hrozenkov,
IČO 00304131
ve výši 24.700 Kč na akci:
Hrozenkobraní aneb tvary, zvuky, chuťě a vůně Valašska
5. město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172
ve výši 57.000 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2021 (21.ročník)
6. město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh,
IČO 291480
ve výši 38.000 Kč na akci:
XVIII. Zámecké kulturní léto
7. obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČO 00544558
ve výši 33.200 Kč na akci:
Setkání muzikantů
8. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město,
IČO 00567884
ve výši 26.600 Kč na akci:
Zahrada Moravy 2021 - postupová soutěž "O nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku“
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9. město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod,
IČO 00291463
ve výši 57.000 Kč na akci:
Bílokarpatské slavnosti 2021
10. obec Kašava, Kašava 217, 763 19 Kašava, IČO 00284050
ve výši 57.000 Kč na akci:
Kašavské slavnosti
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0189-21-P02 a č.
0189-21-P05;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2021 z
KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 1.
kolo z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve
vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0189-21-P04:
1. město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice,
IČO 00283819
ve výši 28.500 Kč na akci:
BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
2. město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459
ve výši 28.500 Kč na akci:
Den tradičního ovoce.

34

Kultura - Výzva na předkládání návrhů pro uznání projektu "Lidová stavba
roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R09/21

schvaluje
výzvu k předkládání návrhu pro uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou
obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k
zachování kulturního dědictví, dle přílohy č. 0192-21-P02;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro posouzení návrhů k udělení uznání „Lidová stavba roku"
ve složení: předsedkyně – Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členové - Ing. arch.
Jaroslav Novosad, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, Mgr. Olga Floriánová, Mgr. Jan Káčer,
PhDr. Romana Habartová, Ing. Alena Pospíšilová, LL.M.
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Kultura - Udělení plné moci vlastníka sbírky správcům sbírek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R09/21

zmocňuje
a) Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2021 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy č. 0191-21P01;
b) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2021 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy č. 0191-21P02;
c) Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČO 00098574, se sídlem
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, jako správce sbírky, k podání žádosti na
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů
pro rok 2021 a k dalším činnostem v rozsahu plné moci, dle přílohy č. 0191-21P03.

36

Investiční záměry, dodatky investičních záměrů, změny Fondů investic,
závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R09/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1717/100/01/21 na akci "Sociální služby Uherské Hradiště - DS Buchlovice rekonstrukce výtahů", dle přílohy č. 0199-21-P02;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0199-21-P03;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0199-21-P13;
3. rozpočtové opatření č. RZK/00054/2021, dle přílohy č. 0199-21-P04;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce
2021 ve výši 128.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, na přípravu a realizaci
akce „Střední škola oděvní a služeb Vizovice - Oprava havárie po průniku spodní
vody do spojovacího krčku", dle přílohy č. 0199-21-P05;
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5. navýšení investičního příspěvku o částku 27.000 Kč, na celkovou částku 80.000
Kč a snížení účelového příspěvku na provoz o částku 27.000 Kč na celkovou
částku 0 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci 14/15
Baťův institut, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu
akce "14|15 BI - Obnova systému MaR B 14 a 15", dle přílohy č. 0199-21-P14;
6. rozpočtové opatření č. RZK/00059/2021, dle přílohy č. 0199-21-P16;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. SŠ COPT Kroměříž – Rekonstrukce školní kuchyně, dle přílohy č. 0199-21-P06;
2. SPŠS Vsetín - sanace suterénu dílen, dle přílohy č. 0199-21-P07;
3. SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce výtahu v hlavní budově, dle
přílohy č. 0199-21-P08;
4. SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy DM - 1.- 4. etáž, dle přílohy č.
0199-21-P09;
5. SSL Uherské Hradiště, DZP Zborovice - oprava balkonů, dle přílohy č. 0199-21P10;
6. Domov pro seniory Napajedla, p. o.- rekonstrukce výtahu, dle přílohy č. 019921-P11;
zmocňuje
společnost POLSON SECURITY, s. r. o., se sídlem Křiby 4603, 760 05 Zlín, IČO
02697157, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti při projektové přípravě akce „DS Lukov – stavební úpravy chráněné
únikové cesty typu B – PBŘ" - kmenové SoD č. D/0031/2121/INV, dle přílohy č.
0199-21-P12;
ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, o 8.023.000 Kč na
celkovou částku 13.011.000 Kč v termínu do 30.11.2021.
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Veřejná zakázka „DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová – projektová
dokumentace" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R09/21

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová – projektová
dokumentace", včetně zprávy o hodnocení, dle příloh č. 0201-21-P02 a č. 0201-21P03;
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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.

schvaluje
1. výběr dodavatele FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01
Kroměříž, IČO 18188711;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská
2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO 18188711, dle přílohy č. 0201-21-P04;
zmocňuje
společnost FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž,
IČO 18188711, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti stavby (akce) "DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová", dle přílohy č. 0201-21P05.
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Zdravotnictví - UH nemocnice, dodatek smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R09/21

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD,
uzavřené mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle příloh č. 0202-21-P01 a č. 0202- 21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0055/2021, dle přílohy č. 0202-21-P03.
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Správa majetku - změny v právu hospodaření příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R09/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. zrušit právo hospodaření k nemovitému majetku včetně všech součástí a
příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje, svěřenému k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední průmyslové škole Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a to k:
- pozemku parc. č. st. 2099 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1583 průmyslový objekt,
- pozemku parc. č. st. 3063/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če jiná stavba,
- pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemku parc. č. 3242/49 ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, dle příloh č. 0200-21-P01 a č. 0200-21-P03, a to
s účinností k 31.12.2021;
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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.

2. předat příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČO 62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, k hospodaření
nemovitý majetek včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského
kraje, a to :
- pozemek parc. č. st. 2099 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 1583 průmyslový objekt,
- pozemek parc. č. st. 3063/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če jiná stavba,
- pozemek parc. č. 3242/2 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc. č. 3242/49 ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, dle příloh č. 0200-21-P01 a č. 0200-21-P03, a to
s účinností od 01.01.2022;
ruší
právo hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřenému k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole Otrokovice, IČO
00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, specifikovaného v
inventurním soupise v příloze č. 0200-21-P02, a to s účinností k 31.12.2021;
předává
příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, IČO
62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, hospodaření k
movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje specifikovaného v inventurním
soupise v příloze č. 0200-21-P02, a to s účinností od 01.01.2022;
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČO
00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a Zdravotnickou
záchrannou službou Zlínského kraje, IČO 62182137, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0200-21-P04 a č. 0200-21-P05,
souhlasí
s uzavřením Dohody o vstupu do práv a povinností z Dohody o podmínkách
užívání Příjezdové komunikace mezi společností EUCIA CZ a.s., IČO 13694341,
se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice jako původní stranou zavázanou,
společností PSG Direction s.r.o., IČO 06963960, se sídlem Napajedelská 1637,
765 02 Otrokovice jako stranou zavázanou a příspěvkovou organizací
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín jako stranou oprávněnou, dle přílohy č. 020021-P06.
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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Záštity a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R09/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) mezinárodním festivalem Dny slovanské kultury 2021 pořádaným spolkem
Slovanská unie z. s., se sídlem Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO 48133396;
2) celorepublikovou akcí s názvem Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2021
pořádanou spolkem Klub občanských a studentských aktivit - K.O.S.A., z. s., se
sídlem Bartošova 757/21, 769 01 Holešov, IČO 28558294;
3) 12. ročníkem projektu "Na kole dětem" realizovaným NA KOLE DĚTEM nadačním fondem Josefa Zimovčáka, se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01
Veselí nad Moravou, IČO 29235715;
4) akcí "Den bezpečnosti a Soutěžní den s IZS" pořádanou příspěvkovou
organizací Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, se sídlem tř. Osvobození
168, 765 02 Otrokovice, IČO 86771442;
5) regionální motivační soutěží Do práce na kole, pěšky, nebo poklusem 2021
pořádanou spolkem Auto*Mat, z.s., se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO 22670319;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., nad:
1) akcí "Den bezpečnosti a Soutěžní den s IZS" pořádanou příspěvkovou
organizací Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, se sídlem tř. Osvobození
168, 765 02 Otrokovice, IČO 86771442;
2) celostátní soutěží v animované tvorbě žáků ve věku 6 - 19 let Animág Kroměříž
2021 pořádanou Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední
pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO
65269616;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/051/2021, dle přílohy č. 0208-21-P03.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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