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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 12.04.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R11/21

bere na vědomí
1. zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0291-21-P01;
2. Žádost o navýšení dotace pro Barum Czech Rally Zlín dle přílohy č. 0291-21P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0210/R10/21 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí podat žádost o poskytnutí příspěvku na
mimořádné odměny pracovníkům vykonávající agendu v oblasti sociální práce za
období 01.10.2020-28.02.2021 prostřednictvím internetové aplikace OK nouze do
8. dubna 2021 dle přílohy č. 0230-21-P02.“ - na termín plnění 10.05.2021;
ukládá
vedoucí Odboru ekonomického připravit vypořádání majetkoprávních vztahů mezi
Zlínským krajem a městem Karolinka v souvislosti s přístavbou a nadstavbou
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve městě Karolinka, v termínu do
10.05.2021.

2

Uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR ve věci výpomoci s administrací kompenzačních programů MPO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R11/21

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro zajištění realizace programu podpory
podnikatelů
postižených
celosvětovým
šířením
onemocnění
Covid-19
způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“ mezi Zlínským krajem a
Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32, 110 15 Praha
1, IČO 47609109, dle přílohy č. 0305-21-P01.
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smart healthcare solutions, s. r. o. - neoprávněný finanční nárok - vyčíslení
nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení a ušlého zisku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R11/21

bere na vědomí
dopis společnosti smart healthcare solutions, s. r. o. "Podrobné vyčíslení nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení a ušlého zisku" v souvislosti se zrušeným
zadávacím řízením na veřejnou zakázku "Nová krajská nemocnice ve Zlíně projektová dokumentace" dle přílohy č. 0320-21-P01.

4

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zajmu, Dodatek č. 1
k Pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R11/21

pověřuje
službou obecného hospodářského zájmu v souladu s Programem pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, v platném znění, níže uvedené
poskytovatele sociálních služeb:
- Iskérka o. p. s., IČO 28647912, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, dle
přílohy č. 0292-21-P02,
- LUISA, z. s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, Uherský Brod, dle přílohy č. 0292-21P03,
za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 4. zasedání schválí
aktualizaci Přílohy č. 1 "Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021;
schvaluje
Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
poskytovatele sociálních služeb Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135,
Vsetín, dle přílohy č. 0292-21-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského
kraje na svém 4. zasedání schválí aktualizaci Přílohy č. 1 "Základní síť sociálních
služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2021.
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Změna č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2020-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R11/21

schvaluje
Změnu č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2020-2025, dle přílohy č. 0319-21-P01.

6

Sociální služby - změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R11/21

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0293-21-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Centrum Áčko, Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710,
dle přílohy č. 0293-21-P02.

7

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R11/21

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
pozemcích p. č. 2634/10, p. č. 2634/75, vše ostatní plocha, v k. ú. Ludkovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 665-677/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
2. 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 v pozemku p.
č. 15538/12, ostatní plocha, v k. ú. Huslenky, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2006-360/2018,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
3. 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 pozemcích p. č. 3660/1, p. č.
3660/2, p. č. 3661, vše ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2567-1156/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 105.000 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:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 3653/2, p. č.
3655/1, p. č. 3655/7, vše ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2568-1157/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se
sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO 49454544, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 440/1, p. č. 440/50,
vše ostatní plocha, v k. ú. Koryčany, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2473-1051/2019,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby - vodního díla za jednorázovou náhradu ve výši 48.200
Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 08.02.2021, č. 0084/R05/21, část schvaluje
bod č. 3;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- konvektomat RETIGO Digita, inv. č. 41-166, rok pořízení 1999, pořizovací cena
356.965 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- vana Parker s el. polohováním, inv. č. 3130084, rok pořízení 2002, pořizovací
cena 577.793 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R11/21

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 2216/243, ostatní plocha, o výměře 127 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 641 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Troubky;
2. pozemků
- p. č. 2915/32, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
- p. č. 2915/33, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;
3. pozemků
- p. č. 1220/3, ostatní plocha, o výměře 317 m 2,
- p. č. 1220/4, ostatní plocha, o výměře 282 m 2,
- p. č. 1221/10, ostatní plocha, o výměře 8 935 m 2,
- p. č. 1221/11, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 1221/12, ostatní plocha, o výměře 204 m 2,
- p. č. 1221/13, ostatní plocha, o výměře 146 m 2,
- p. č. 1221/14, ostatní plocha, o výměře 227 m 2,
- p. č. 1221/15, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
- p. č. 1221/16, ostatní plocha, o výměře 1 194 m 2,
- p. č. 1221/17, ostatní plocha, o výměře 596 m 2,
- p. č. 1221/18, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 285 pro obec a k. ú. Vigantice;
4. pozemku
- p. č. 1221/19, ostatní plocha, o výměře 492 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1221/19 geometrickým plánem č. 110111/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vigantice;
5. pozemku
- p. č. 1220/2, ostatní plocha, o výměře 1 365 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1220/2 geometrickým plánem č. 110212/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vigantice;
6. pozemků
- p. č. 1138/27, ostatní plocha, o výměře 1 006 m 2,
- p. č. 1138/40, ostatní plocha, o výměře 106 m 2,
- p. č. 1138/80, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 1138/81, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 232 pro obec Podolí a k. ú. Podolí u
Valašského Meziříčí;
7. pozemků
- p. č. 12521/52, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 12521/53, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 12521/54, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 12521/55, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
- p. č. 12521/56, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 12521/57, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 12521/58, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 12521/59, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12521/1 geometrickým plánem č. 24657189/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1647/3, trvalý travní porost, o výměře 26 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
2. pozemků
- p. č. 15529/88, ostatní plocha, o výměře 99 m 2,
- p. č. 15529/89, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí;
3. pozemku
- p. č. 2014/3, ostatní plocha, o výměře 45 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 482 pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže;
4. pozemku
- p. č. 4395/4, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 394 pro obec a k. ú. Vysoké Pole.

9

Program RP14-20 vouchery asistence projektu Smart Akcelerátor ZK II dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R11/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/0230/2021/STR o poskytnutí programové
neinvestiční dotace v rámci Programu RP14-20 vouchery asistence projektu Smart
akcelerátor Zlínského kraje II mezi Zlínským krajem a společností AIRMOBIS,
s.r.o., IČO 03854116, Panská 25, 686 04 Kunovice, dle přílohy č. 0314-21-P01.

6/24

R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, III - změna
Programu, NZÚ-AMO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R11/21

souhlasí
s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt
"Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III", dle přílohy č.
0315-21-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0078/2021, dle přílohy č. 0315-21-P03;
2. změnu Projektového rámce projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje III" v souladu s přílohou č. 0315-21-P04;
3. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt
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 fyzické osobě uvedené v příloze č. 0315-21-P05 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;
4. uzavření
a) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1233/2018/STR s Miroslavem Jiříčkem, trvalým pobytem ***,
*** Kelč, datum narození ***1953 a Mgr. Janou Kotradyovou, trvalým pobytem***,
*** Kelč, datum narození ***1977, a to dle přílohy č. 0315-21-P07;
b) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0672/2018/STR s Marií Fryštákovou, trvalým pobytem *** ***
Bystřice pod Hostýnem, datum narození ***1947, a to dle přílohy č. 0315-21-P09;
c) Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0675/2018/STR s Ing. Marcelou Jadrníčkovou, trvalým
pobytem ***, *** Střítež nad Bečvou, datum narození ***1965 a Kateřinou
Křenkovou, trvalým pobytem ***, *** Zubří, datum narození ***1983, a to dle přílohy
č. 0315-21-P11;
5. výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/3031/2020/STR uzavřené s Markem Pavlačkou, trvalým pobytem ***, ***
Ostrožská Nová Ves, datum narození ***1973, dle přílohy č. 0315-21-P12.
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Region Bílé Karpaty – změna zástupce Zlínského kraje ve správní radě
sdružení a v Regionálním výboru Fondu malých projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R11/21

odvolává
z funkce člena správní rady sdružení právnických osob Region Bílé Karpaty se
sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433, IČO 70849153:
a) paní Margitu Balaštíkovou, nar. ***1967, trvale bytem ***Tupesy;
b) pana Ing. Jiřího Sukopa, nar. ***1958, trvale bytem *** Zlín;
navrhuje
1. jmenovat do funkce člena správní rady sdružení právnických osob Region Bílé
Karpaty se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433, IČO 70849153:
a) pana Lubomíra Trauba, MSc., nar. ***1969, trvale bytem *** Zlín;
b) pana Ing. Jana Bujáčka, nar. ***1969, trvale bytem *** Otrokovice;
2. odvolat z funkce zástupce Zlínského kraje coby člena Regionálního výboru
Fondu malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika na
programové období 2014-2020 pana Josefa Zichu, nar. ***1969, trvale bytem
Vysoké Pole ***
3. jmenovat do funkce zástupce Zlínského kraje coby člena Regionálního výboru
Fondu malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika na
programové období 2014-2020 pana Lubomíra Trauba, MSc., nar. ***1969, trvale
bytem *** Zlín;
4. jmenovat do funkce náhradníka zástupce Zlínského kraje coby člena
Regionálního výboru Fondu malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika
– Česká republika na programové období 2014-2020 Mgr. Milana Filipa, nar.
***1972, trvale bytem Slavkov pod Hostýnem ***, ***

12

Odměna zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb ZK vykonávajícím
přímou péči o covidové pacienty, návrh postupu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R11/21

schvaluje
návrh postupu odměňování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních
služeb ve Zlínském kraji vykonávajících přímou péči o covidové pacienty, dle
přílohy č. 0313-21-P01, za předpokladu schválení finanční alokace na akci
"VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU" Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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R11/21
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. vedoucím Odboru zdravotnictví a Odboru sociálních věcí prověřit zájem
zdravotních a sociálních zařízení vykonávajících přímou péči o covidové pacienty a
nastavit kritéria výběru zaměstnanců, kteří projevili mimořádné úsilí při řešení
epidemiologické situace;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit Zastupitelstvu
Zlínského kraje žádost o navýšení rozpočtu na akci "VOUCHER ODMĚNA PRO
ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU";
3. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje ve spolupráci s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy a oblastními destinačními managementy
nastavit kritéria výběru hromadných ubytovacích zařízení;
4. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit seznam zapojených
ubytovacích zařízení, včetně smluv s limitní výší podpory, orgánům Zlínského kraje
ke schválení.

13

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R11/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí zprávu o hospodaření, plnění obchodního plánu a produkci
nemocnic založených Zlínským krajem k 28.02.2021 (u Uherskohradišťské
nemocnice, a. s., k 31.01.2021), dle příloh č. 0264-21-P01 až č. 0264-21-P08;
2. zrušit s účinností od 20.04.2021 usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne
21.09.2011 č. 0573/Z17/11 – část ukládá, bod 2., kterým Zastupitelstvo Zlínského
kraje uložilo Radě Zlínského kraje pravidelně předkládat Zastupitelstvu Zlínského
kraje zprávu o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem;
3. uložit Radě Zlínského kraje s účinností od 21.04.2021 úkol předkládat
Zastupitelstvu Zlínského kraje zprávu o plnění obchodního plánu nemocnic
založených Zlínským krajem včetně oblasti ekonomické, personální, investiční a
produkční, a to s uzavřenými údaji k 30.06. a 31.12.
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

14

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - dotace z REACT-EU

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R11/21

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu s názvem "Vybudování nové výjezdové
základny v Otrokovicích", předkladatele Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO
62182137, dle přílohy č. 0310-21-P01;
2. změnu č. 2 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 přílohy č. 0310-21-P02;
souhlasí
se zahájením dalších prací vedoucích k realizaci projektu „Vybudování nové
výjezdové základny v Otrokovicích“ (zejména výběr administrátora veřejných
zakázek a jejích realizace);
ukládá
1. řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 dopracovat projekt s názvem
"Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" včetně všech povinných
příloh v souladu s podmínkami plánované výzvy č. 97 z IROP pro Integrovaný
záchranný systém - zdravotnické záchranné služby krajů, prioritní osa P06:
REACT-EU;
2. řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 předložit žádost o poskytnutí
dotace na projekt s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích"
včetně všech povinných příloh v termínu dle plánované výzvy č. 97 z IROP pro
Integrovaný záchranný systém - zdravotnické záchranné služby krajů, prioritní osa
P06: REACT-EU.

15

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R11/21

bere na vědomí
výzvu 30_21_011 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci s
názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII, v platném znění,
dle přílohy č. 0296-21-P01;
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji V", dle přílohy č.
0296-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0077/2021, dle přílohy č. 0296-21-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Obědy do škol ve
Zlínském kraji V" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0296-21-P02;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o podporu z Operačního
programu potravinové a materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve Zlínském
kraji V" v termínu do 30.04.2021.

16

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R11/21

bere na vědomí
sdělení o posunutí termínu konání Her X. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2021 dle přílohy č. 0307-21-P01;
schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2022.

17

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R11/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2021 dle přílohy č. 0297-21-P01.

18

Školství - odpisové plány, fondy investic, převod prostředků z rezervních
fondů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R11/21

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem:
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČO
14450500, ve výši 127 tis. Kč, dle přílohy č. 0298-21-P79;
b) Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, IČO 46311131, ve výši
60 tis. Kč, dle přílohy č. 0298-21-P80;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021, dle příloh č. 0298-21-P02 až č. 0298-21-P68;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČO
61716707, dle přílohy č. 0298-21-P69;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0298-21-P70;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO
00055107, dle přílohy č. 0298-21-P71;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0298-21-P72;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0298-21-P73;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0298-21-P74;
g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČO 00843407, dle přílohy č. 0298-21-P75;
h) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0298-21-P76;
i) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0298-21-P77;
j) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0298-21-P78;
3. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2021, dle příloh č. 0298-21-P81 a č. 0298-21-P82.

19

KUL03-21 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R11/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-21, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu
dotace jsou uvedeny v příloze č. 0295-21-P03, v členění:
1. Petra Vystrčilová
Bánov ***
nar.***1976
ve výši 98.500 Kč
Obnova vinohradnické búdy, Veletiny, Stará hora
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Římskokatolická farnost Štípa
Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín
IČO 48471712
ve výši 85.000 Kč
Restaurování kříže před kostelem Narození Panny Marie ve Štípě
3. Římskokatolická farnost Uherský Brod
Masarykovo náměstí 68, 688 01 Uherský Brod
IČO 46256598
ve výši 176.000 Kč
Restaurování bočního oltáře sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie,
III. etapa (závěrečná)
4. Římskokatolická farnost Valašské Klobouky
Smetanova 113, 766 01 Valašské Klobouky
IČO 48473634
ve výši 50.000 Kč
Restaurování kříže u kostela Povýšení sv. Kříže ve Valašských Kloboukách
5. Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí
Veselá 28, 756 51 Zašová
IČO 48739651
ve výši 130.000 Kč
Restaurování figurálních vitráží v kostele sv. Martina ve Veselé u Valašského
Meziříčí
6. Marie Sedlářová
Hradčovice ***
nar. ***1947
ve výši 67.600 Kč
Oprava venkovského domu č. p. 138 v Hradčovicích
7. Římskokatolická farnost Nedašov
Nedašov 72, 763 32
IČO 66599229
ve výši 200.000 Kč
Restaurování vitrajových oken v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově,
IV. etapa (závěrečná)
8. Římskokatolická farnost Zašová
Zašová 44, 756 51
IČO 48739669
ve výši 100.000 Kč
Restaurování okna s ornamentálními vitrážemi v hlavní lodi
kostela Navštívení Panny Marie v Zašové
9. Římskokatolická farnost Lukov
Pod Kaštany 79, 763 17 Lukov
IČO 48471691
ve výši 55.000 Kč
Obnova pietního pískovcového kříže před kostelem sv. Josefa v Lukově

13/24

R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10. Římskokatolická farnost Bratřejov
Bratřejov 117, 763 12
IČO 48471658
ve výši 173.000 Kč
Restaurování lavic v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
11. Římskokatolická farnost Vizovice
Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice
IČO 46307851
ve výši 196.000 Kč
Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, III. etapa
12. Římskokatolická farnost Kelč
Kelč 107, 756 43
IČO 47658363
ve výši 42.000 Kč
Restaurování sochy sv. Cyrila v areálu kostela sv. Petra a Pavla v Kelči
13. Římskokatolická farnost Vsetín
Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín
IČO 48739341
ve výši 134.300 Kč
Obnova zvonové stolice v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně
14. Římskokatolická farnost Vlčnov
Vlčnov 118, 687 61
IČO 46256610
ve výši 189.800 Kč
Obnova střechy fary ve Vlčnově
15. Mgr. Anna Blahová
*** Bystřice pod Hostýnem
nar. ***1970
ve výši 39.000 Kč
Oprava sgrafita v průjezdu měšťanského domu č. p. 1084 v Bystřici pod Hostýnem
16. JUDr. Jaroslav Jakub Sviták, Olga Svitáková
*** Brno
nar. ***1955, ***1955
ve výši 179.000 Kč
Obnova oken v prvním patře na severní straně zámku Dřínov
17. Josef Jarka
*** Vídeň, Rakousko
nar. ***1972
ve výši 200.000 Kč
Obnova střechy hospodářského renesančního objektu v areálu zámku Uhřice,
II. etapa
18. Marie Podstatzká
*** Olomouc
IČO 60306076
ve výši 200.000 Kč
Obnova 3 ks oken ve velkém sále v 2. NP jižního křídla zámku v Litenčicích
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

19. Římskokatolická farnost Rudice
Rudice 49, 687 32
IČO 46256547
ve výši 115.000 Kč
Odvodnění farní budovy v Rudicích
20. Ing. Leonard Vrška, Alena Vršková
*** Brno
*** Zdounky
nar. ***1970, ***1973
ve výši 190.000 Kč
Výměna střešní krytiny na zámku ve Zdounkách, II.etapa
21. Mgr. Jiří Vlček, DiS., Jitka Vlčková Barboříková
*** Zlín
nar. ***1983,***1985
ve výši 168.900 Kč
Stavební obnova světnice zemědělského dvora, Kladeruby č. p. 14
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0295-21-P03 a č. 0295-21-P07;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-21, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení nízkého
počtu bodů získaného v průběhu hodnocení, dle přílohy č. 0295-21-P05, v členění:
1. Jarmila Hoférková
***Částkov
nar. ***1957
ve výši 148.600 Kč
Oprava omítek a střechy objektu komory u domu č. p. 37 v Částkově;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-21, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, přičemž
specifikace účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0295-21-P04, v členění:
1. Římskokatolická farnost Jankovice
Jankovice 121, 687 04
IČO 46254986
ve výši 300.000 Kč
Obnova střechy věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích
2. Římskokatolická farnost Vidče
Vidče 422, 756 53
IČO 48739731
ve výši 300.000 Kč
Obnova střechy farního kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Římskokatolická farnost Slavičín
Komenského 4, 763 21 Slavičín
IČO 48473626
ve výši 225.000 Kč
Restaurování kazatelny kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičíně,
III. etapa (závěrečná)
4. Obec Žeranovice
Žeranovice 1, 769 01
IČO 00287971
ve výši 300.000 Kč
Obnova střechy zámku v Žeranovicích
5. Obec Lukov
K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČO 00284173
ve výši 300.000 Kč
Hrad Lukov - západní parkán, SO01 oprava hradeb, I. etapa
6. Město Kelč
Kelč 5, 75643
IČO 00303925
ve výši 281.800 Kč
Oprava krovu střechy sýpky v Kelči, V. etapa (závěrečná)
7. Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO 00287113
ve výši 57.600 Kč
Restaurování sochy sv. Floriána v Bílavsku
8. Římskokatolická farnost Fryšták
P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČO 48471208
ve výši 265.000 Kč
Obnova interiéru kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku - restaurování venkovních dveří,
II. etapa
9. Obec Mistřice
Mistřice 9, 687 12
IČO 00291129
ve výši 88.000 Kč
Restaurování kamenného kříže na p. č. 1331 a p. č. 4521/16
v k. ú. Mistřice I
10. Obec Nedašova Lhota
Nedašova Lhota 10, 763 32
IČO 00226211
ve výši 71.700 Kč
Obnova dřevěné zvonice v Nedašově Lhotě
11. Obec Tupesy
Tupesy 135, 687 07
IČO 00542393
ve výši 95.500 Kč
Restaurování kamenného kříže v polní trati Rákoš
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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.

12. Město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
IČO 00284459
ve výši 35.800 Kč
Restaurování kamenného kříže na Šabatci
13. Obec Křekov
Křekov 5, 766 01
IČO 46276041
ve výši 72.300 Kč
Restaurování kamenného kříže v trati Za humny
14. Město Kunovice
náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČO 00567892
ve výši 79.900 Kč
Restaurování kamenného kříže z roku 1867 v Kunovicích
15. Obec Pašovice
Pašovice 100, 68 75
IČO 00542326
ve výši 89.900 Kč
Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Pašovicích
16. Obec Šelešovice
Šelešovice 93, 767 01
IČO 70890587
ve výši 94.000 Kč
Restaurování kamenného kříže v Šelešovicích
17. Bc. Petra Goněcová
*** Ostrava
nar.***1985
ve výši 300.000 Kč
Obnova bývalé kovárny a vodního mlýna, Luhačovice, Kladná-Žilín č. p. 84
18. Obec Karlovice
Karlovice 47, 763 02
IČO 46276076
ve výši 51.000 Kč
Restaurování kamenného kříže před kaplí v Karlovicích
19. Obec Horní Lideč
Horní Lideč 292, 756 12
IČO 00303780
ve výši 64.700 Kč
Restaurování pískovcového kříže v Horním Lidči
20. Obec Rymice
Rymice 4, 769 01
IČO 00544558
ve výši 43.000 Kč
Restaurování kříže před kostelem sv. Bartoloměje v Rymicích
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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.

21. Obec Velká Lhota
Velká Lhota 33, 757 01
IČO 00304409
ve výši 79.700 Kč
Restaurování pískovcového kříže na rozcestí u domu č. p. 4 ve Velké Lhotě
22. Obec Podolí
Podolí 190, 686 04
IČO 00291242
ve výši 16.000 Kč
Restaurování korpusu Krista na kříži v Podolí
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a
právnickými osobami dle příloh č. 0295-21-P04 a č. 0295-21-P07;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-21, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení
nízkého počtu bodů získaného v průběhu hodnocení, dle přílohy č. 0295-21-P06, v
členění:
1. Obec Soběsuky
Soběsuky 23, 768 02
IČO 00287741
ve výši 129.800 Kč
Výměna oken na kapli sv. Jana křtitele v Milovicích;
bere na vědomí
vyhodnocení Programu KUL03-20 na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy č. 0295-21-P09.

20

Vyhodnocení KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí za rok
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R11/21

bere na vědomí
vyhodnocení KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy č.
0299-20-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura - investiční záměr akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
– Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice",
dokumenty p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R11/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1743/090/03/21 na
akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Oprava střechy a schodišť
konzervátorského pracoviště Otrokovice", dle přílohy č. 0300-21-P01;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 3.197.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Oprava střechy a schodišť konzervátorského
pracoviště Otrokovice", dle přílohy č. 0300-21-P02 a přílohy č. 0300-21-P03;
3. Změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0300-21-P04;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 200.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se
sídlem Horní nám. 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574 za účelem zajištění
dendrologického průzkumu v parku u zámku Lešná v Lešné u Valašského Meziříčí,
dle přílohy č. 0300-21-P03;
5. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku nebo účelového příspěvku
na provoz na zpracování projektových dokumentací akcí zařazených v Plánu
přípravy investičních akcí Zlínského kraje:
a) rozhodnutí č. 75/2020/INV pro akci "Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce
konírny u hospodářského dvora v Rymicích ", dle přílohy č. 0300-21-P06,
b) rozhodnutí č. 74/2020/INV pro akci "Muzeum Kroměřížska – oprava ohradní zdi
hospodářského dvora v Rymicích ", dle přílohy č. 0300-21-P07;
c) rozhodnutí č. 58/2020/INV pro akci "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – přestavba
půdních prostor na odborné učebny ", dle přílohy č. 0300-21-P08;
d) rozhodnutí č. 77/2020/INV pro akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí –
nadstavba budovy školy ", dle přílohy č. 0300-21-P09;
e) rozhodnutí č. 80/2020/INV pro akci "SŠHS Kroměříž – Vybudování posluchárny
pro výuku gastronomických technologií", dle přílohy č. 0300-21-P10;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Oprava střechy a
schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice".
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Sociální služby - dodatek smlouvy akce "DS Liptál", závěrečná zpráva DS
Buchlovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R11/21

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO 70891320,
zastoupený Odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje, na akce:
a) "Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí – rekonstrukce vedlejšího objektu pro
odlehčovací službu",
b) "SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby";
bere na vědomí
Závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Sociální
služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – Rekonstrukce komunikačního
systému sestra - klient", dle přílohy č. 0301-21-P01.

23

Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R11/21

schvaluje
1. zařazení akce "SŠPHZ Uherské Hradiště - sanace venkovního zdiva budovy P a
spojovacího krčku" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0302-21-P01;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1744/150/03/21 na akci "SPŠP - COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení
a šaten ve strojírenských dílnách - Růmy 596", dle přílohy č. 0302-21-P02;
b) č. 1747/150/03/21 na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště - Sanace venkovního
zdiva budovy P a spojovacího krčku", dle přílohy č. 0302-21-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.641 tis. Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 240 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy
Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, na akci "SPŠP - COP Zlín
- Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských dílnách - Růmy 596",
dle přílohy č. 0302-21-P04;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 1.200 tis. Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00559644, na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště - Sanace venkovního
zdiva budovy P a spojovacího krčku", dle přílohy č. 0302-21-P05;
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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.

5. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2021, dle přílohy č. 0302-21-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "SPŠP - COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských
dílnách - Růmy 596" příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528,
760 01 Zlín, IČO14450500;
b) "SŠPHZ Uherské Hradiště - sanace venkovního zdiva budovy P a spojovacího
krčku" příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644.
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Veřejná zakázka "ISŠ COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala rekonstrukce školy" - výběr TDS a BOZP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R11/21

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „ISŠ-COP a JŠ s
PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“ - výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi, dle přílohy č.
0304-21-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Pavel Volek, se sídlem Štěbořice 234, PSČ 747 51, IČO
88112799;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem Pavel Volek, se sídlem Štěbořice 234,
PSČ 747 51, IČO 88112799, dle přílohy č. 0304-21-P02;
zmocňuje
pana Pavla Volka, adresa Stěbořice 234, Stěbořice, 747 51, IČO 88112799, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí sportovní hala - rekonstrukce školy - výkon funkce technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č. 0304-21-P03.
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Veřejná zakázka "Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho
zřízené organizace 2021" - schválení výběru dodavatele pro části veřejné
zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R11/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho zřízené organizace
2021", dle přílohy č. 0303-21-P02 a související dokumenty přílohy č. 0303-21-P03
a č. 0303-21-P04;
schvaluje
a) pro část 1, část 2, část 3, část 4 a část 5 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642,
Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165;
2. uzavření kupních smluv s dodavatelem SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165, dle příloh č. 0303-21-P05,
0303-21-P06, 0303-21-P07, 0303-21-P08, 0303-21-P09;
b) pro část 6 a část 10 veřejné zakázky:
výběr dodavatele PV - AUTO spol. s r.o., se sídlem Brněnská 4240/108, 796 01
Prostějov, IČO 25336711;
c) pro část 7 veřejné zakázky:
výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642,
Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165;
d) pro část 11 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele PV - AUTO spol. s r.o., se sídlem Brněnská 4240/108, 796 01
Prostějov, IČO 25336711;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem PV - AUTO spol. s r.o., se sídlem
Brněnská 4240/108, 796 01 Prostějov, IČO 25336711, dle přílohy č. 0303-21-P10.
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Veřejná zakázka „Výběr dohodce pro centralizovaný nákup zemního plynu na
rok 2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R11/21

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu na rok 2022 na Českomoravské
komoditní burze Kladno“, dle přílohy č. 0312-21-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01
Kladno, IČO 26439573;
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů s
dodavatelem FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,
IČO 26439573, dle příloh č. 0312-21-P02 a č. 0312-21-P03;
3. způsob zadání limitní ceny nakupovaných komodit, dle přílohy č. 0312-21-P04;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
společnost FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO
26439573, k provádění úkonů dle plných mocí uvedených v příloze č. 0312-21P03;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. David Vychytil,
Lubomír Traub MSc., Ing. Jiří Jaroš, Ing. Milan Štábl, MBA, Ing. Miroslava
Knotková;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit výši limitní ceny za budoucí
MWh, dle přílohy č. 0312-21-P04, a dále rozhodnout o ukončení aukce či
opakování aukce v případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu na rok 2022 na
Českomoravské komoditní burze Kladno“ plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle smlouvy o
zprostředkování burzovních komoditních obchodů, v termínu do 31.12.2021;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých
dotčených organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p.
s., s cílem připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost
dotčených odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s
výsledkem veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné
zakázce "Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu na rok 2022 na
Českomoravské komoditní burze Kladno", v termínu do 31.12.2021.
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Jmenování vedoucích odborů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R11/21

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 29.03.2021 č. 0257/R10/21, kterým Rada
Zlínského kraje jmenovala na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing.
Tomáše Nedbala vedoucím Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Zlínského kraje s účinností od 01.05.2021;
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R11/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
1. na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Janu Káčerovou, vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje s
účinností od 01.05.2021;
2. na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Tomáše Nedbala
vedoucím Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.06.2021.
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Záštity a finanční dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R11/21

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad krajským kolem
prestižních podnikatelských soutěží Firma roku 2021 a Živnostník roku 2021
pořádaným společností Communa s.r.o, se sídlem Františka Křížka 362/1, 170 00
Praha 7, IČO 27599264;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 10.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00442755 pro Oblastní výbor Uherské
Hradiště v roce 2021;
2) ve výši 40.000 Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu
Severní Morava, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 28618734.

Ing. Radim Holiš
hejtman

Bc. Hana Ančincová
statutární náměstkyně hejtmana
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