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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.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 26.04.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R12/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0321-21-P01.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R12/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) slavnostním Večerem lidí dobré vůle a 16. ročníkem výtvarné soutěže pro děti
základních škol "Cestou dvou bratří" pořádaným Arcibiskupstvím olomouckým, se
sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 00445151;
2) projektem "CzechTourism 7 statečných" pořádaným spolkem Cesta za snem, z.
s., se sídlem José Martího 31, 160 00 Praha, IČO 22712950;
3) účastí Uherskohradišťského dětského sboru při ZUŠ v Uherském Hradišti
reprezentující Zlínský kraj na 14. ročníku celostátní nesoutěžní přehlídky dětských
pěveckých sborů Světlo za Lidice" pořádanou on-line příspěvkovou organizací
Památník Lidice, se sídlem Tokajická 152, 273 54 Lidice, IČO 70886342;
4) XXV. ročníkem Akademie Václava Hudečka a XV. ročníkem festivalu Svátku
hudby v Luhačovicích pořádaným "Spolkem Václava Hudečka pro pořádání
houslových kurzů", se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČO 26633221;
b) záštitu statutární náměstkyně Bc. Hany Ančincové nad XX. Krajskou konferencí
o EVVO pořádanou spolkem LÍSKA, z. s., se sídlem Dolní náměstí 429, 755 01
Vsetín, IČO 28558863;
c) záštitu náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, MSc., nad akcí "Moravian
Wallachia Classic" pořádanou společností INUA s. r. o., se sídlem Na Příkopě 797,
755 01 Vsetín, IČO 25392352.
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3

Darovací smlouvy - očkovací místa - zajištění vakcinace proti COVID-19 ve
Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R12/21

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a společností:
1. Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 26822105, dle přílohy č. 0355-21-P01,
2. MEDICAL PLUS, s.r.o., se sídlem Obchodní 1507, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 27700453, dle přílohy č. 0355-21-P02,
3. IVF Czech Republic s.r.o., se sídlem Grohova 117/21, 602 00 Brno, IČO
25594575, dle přílohy č. 0355-21-P03,
4. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČO 27661989, dle přílohy č. 0355-21-P04,
5. CZUB zdravotní s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod,
IČO 05110122, dle přílohy č. 0355-21-P05,
6. Vsetínská nemocnice a.s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0355-21-P06,
7. Uherskohradišťská nemocnice a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0355-21-P07,
8. Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČO 27660532, dle přílohy č. 0355-21-P08
z důvodu zajištění vakcinace občanů Zlínského kraje.

4

Veřejná zakázka "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21" výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R12/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Výroba
a distribuce krajského periodika Magazín 21" a protokoly z jednání hodnoticí
komise, dle přílohy č. 0343-21-P01 a 0343-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele GRASPO CZ, a. s., se sídlem Zlín, Pod Šternberkem 324,
PSČ 763 02, IČO 25586092;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem GRASPO CZ, a. s., se sídlem Zlín, Pod
Šternberkem 324, PSČ 763 02, IČO 25586092, dle přílohy č. 0343-21-P03.
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5

Dotace - Český svaz včelařů - okresní organizace Kroměříž a Uherské
Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R12/21

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 20.000 Kč současně maximálně 69 % celkových způsobilých výdajů
pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Kroměříž, se
sídlem Rataje 143, 768 12 Rataje, IČO 00434892, na podporu svazové činnosti
Okresní organizace Českého svazu včelařů Kroměříž v roce 2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0322-21-P02;
b) ve výši 20.000 Kč současně maximálně 67 % celkových způsobilých výdajů
pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Uherské
Hradiště, se sídlem Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod, IČO 65766121,
na podporu činnosti okresní organizace včelařů v Uherském Hradišti v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0322-21-P04.

6

Veřejná zakázka "Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2021" - výběr dodavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R12/21

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Údržba ZCHÚ ve
Zlínském kraji 2021", dle přílohy č. 0327-21-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 13, 17, 18, 20 Bc. Tadeáše Spitzera, se sídlem
Halenkov 249, 756 03, IČO 05823951;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Bc. Tadeášem Spitzerem, se sídlem
Halenkov 249, 756 03, IČO 05823951, dle příloh č. 0327-21-P14, č. 0327-21-P18,
č. 0327-21-P19, č. 0327-21-P21;
3. výběr dodavatele pro část 1, 3, 4, 7, 10, 23 Jana Cimaly, se sídlem Veletiny 74,
687 33, IČO 07402023;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Janem Cimalou, se sídlem Veletiny 74,
687 33, IČO 07402023, dle příloh č. 0327-21-P02, č. 0327-21-P04, č. 0327-21P05, č. 0327-21-P08, č. 0327-21-P11 a č. 0327-21-P24;
5. výběr dodavatele pro část 8, 11, 22, 24 Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s.,
se sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČO 26990849;
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6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s.,
se sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČO 26990849, dle příloh č. 0327-21-P09,
č. 0327-21-P12, č. 0327-21-P23, č. 0327-21-P25;
7. výběr dodavatele pro část 12 ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČO 46308237;
8. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se
sídlem Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČO 46308237, dle přílohy č. 0327-21-P13;
9. výběr dodavatele pro část 5, 6, 14 ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem
Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 44117477;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 44117477, dle příloh č. 0327-21-P06, č. 032721-P07, č. 0327-21-P15;
11. výběr dodavatele pro část 19 Michala Šuráně, se sídlem Štítná nad Vláří 564,
763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČO 67513913;
12. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Michalem Šuráněm, se sídlem Štítná
nad Vláří 564, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČO 67513913, dle přílohy č. 032721-P20;
13. výběr dodavatele pro část 2, 9 a 15 Josefa Sedláčka, se sídlem Tyršova 266,
768 02 Zdounky, IČO 12732044;
14. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Josefem Sedláčkem, se sídlem
Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO 12732044, dle příloh č. 0327-21-P03, č. 032721-P10, č. 0327-21-P16;
15. výběr dodavatele pro část 16 Marek Škarpich, se sídlem Rusava 233, 768 45
Rusava, IČO 60378387;
16. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Markem Škarpichem, se sídlem
Rusava 233, 768 45 Rusava, IČO 60378387, dle přílohy č. 0327-21-P17;
17. výběr dodavatele pro část 21 KOPČA LESY s. r. o., se sídlem Ukrajinská
728/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 03042162;
16. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KOPČA LESY s. r. o., se sídlem
Ukrajinská 728/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 03042162, dle přílohy č. 032721-P22.

7

RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji - změny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R12/21

bere na vědomí
výpovědi smluv o poskytnutí dotace v rámci programu RP04-20 Podpora
ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 0324-21-P01;
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ruší
1) rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č. IP/0482/2020/ŽPZE
příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, IČO 47935952, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, na realizaci projektu "Rosteme pro poznání" v rámci Programu Podpora
ekologických aktivit v kraji, dle přílohy č. 0324-21-P03;
2) rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č. IP/0483/2020/ŽPZE
příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, IČO 61716707, se sídlem
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, na projekt "Ekologická olympiáda pro
středoškoláky ve Zlínském kraji" v rámci programu Podpora ekologických aktivit v
kraji, dle přílohy č. 0324-21-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0090/2021 dle přílohy č. 0324-21-P05.

8

RP04-21 Podpora ekologických aktivit v kraji - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R12/21

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu
RP04-21 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0325-21-P01
a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle příloh č. 0325-21-P01 a č.
0325-21-P03;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu RP04-21 Podpora
ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0325-21-P01 z důvodu nízkého
bodového hodnocení.

9

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 90 až č. 94

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R12/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 90 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kanalizace obce Karlovice, dle přílohy č. 0323-21-P02;
2. změnu č. 91 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kanalizace obce Jankovice (okr. UH), dle přílohy č. 0323-21-P03;
3. změnu č. 92 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
vodovody obce Kunkovice, dle přílohy č. 0323-21-P04;
4. změnu č. 93 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
vodovody obcí Ořechov a Vážany, dle přílohy č. 0323-21-P05;
5. změnu č. 94 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
vodovody obce Žeranovice, dle přílohy č. 0323-21-P06.
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Projekt Společná cesta k novému domovu - Závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R12/21

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Společná cesta k novému domovu" z
Operačního programu INTERREG V-A SK-CZ:
a) příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČO 49562827 - hlavní přeshraniční partner, dle přílohy č. 0328-21-P01;
b) příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 00092096 - projektový partner, dle přílohy č. 0328-21P02.

11

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R12/21

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova Na
Dubíčku, příspěvková organizace, IČO 70850968, dle přílohy č. 0326-21-P01;
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.

12

Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci silničního
spojení D49 a I/49 na území Zlínského kraje a souvisejících investic na
silniční síti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R12/21

schvaluje
"Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci silničního spojení
D49 a I/49 na území Zlínského kraje a souvisejících investic na silniční síti",
uzavřené mezi Zlínským krajem a Ministerstvem dopravy České republiky,
uvedené v příloze č. 0329-21-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R12/21

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. 4548/16, 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 VN a
telekomunikační síť, vše v pozemku p. č. 553, ostatní plocha, v k. ú. Lechotice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 391-1031/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel VN a telekomunikační
síť,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 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 pozemku p. č. 6415/1, ostatní
plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3694-1152/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.800 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 pozemku p. č. 6439/1, ostatní
plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3696-1188/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 26.800 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 3161/2, p. č.
3161/17, p. č. 3161/18, p. č. 3164/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7543-1128/2020,
- 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 9.735 Kč + DPH;
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R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 956/1, p. č. 956/2, vše
ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 3172-7169/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Telco Pro Services, a. s., se sídlem
Duhová 1531/3, 140 00 Praha - Michle, IČO 29148278, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě – optické
kabelové vedení v pozemcích p. č. 3952/2, p. č. 3952/1, vše ostatní plocha, v k. ú.
Vsetín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě –
optické kabelové vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 8.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 1051/7, ostatní plocha, p. č. st. 931/1, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 13.000 Kč + DPH;
9. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Zlínským krajem a
Družstvem Havránek, se sídlem Hutisko 743, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO
06637337, za podmínek, dle příloh č. 0352-21-P10 až č. 0352-21-P12;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.03.2021, č. 0180/R09/21, část schvaluje
bod č. 1.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R12/21

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. pozemků
- p. č. 1392/5, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 1392/7, ostatní plocha, o výměře 219 m 2,
- p. č. 1392/8, ostatní plocha, o výměře 536 m 2,
- p. č. 1392/9, ostatní plocha, o výměře 29 m 2,
- p. č. 1392/10, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1392/11, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 283 pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú. Chvalnov;
2. pozemků
- p. č. st. 177/2, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2, odděleného z původního
pozemku p. č. 1441/20 a pozemku p. č. 1441/47,
- p. č. 1441/47, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1441/20 a pozemku p. č. 1441/47,
- p. č. 1441/52, ostatní plocha, o výměře 30 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1441/49,
- p. č. st. 178/2, zastavěná plocha, o výměře 4 m 2, odděleného z původního
pozemku p. č.1441/48,
geometrickým plánem č. 197-11/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú.
Chvalnov;
3. pozemku
- p. č. 3952/2, ostatní plocha, o výměře 166 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 3952/1, p. č. 3952/2, p. č. 3971 a p. č. 3972,
geometrickým plánem č. 7843-141/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín;
4. nástupiště linkové dopravy sestávající z betonové dlažby nacházejícího se na
pozemcích:
- p. č. st. 177/1, zastavěná plocha, o výměře 2 m 2, oddělený z původního pozemku
p. č. 930/20,
- p. č. st. 177/2, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2, oddělený z původního
pozemku p. č. 1441/20 a pozemku p. č. 1441/47,
- p. č. 1441/47, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 1441/20 a pozemku p. č. 1441/47,
geometrickým plánem č. 197-11/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú.
Chvalnov; situační zákres nástupiště je uveden v příloze č. 0353-21-P05;
5. nástupiště linkové dopravy sestávající z betonové dlažby nacházejícího se na
pozemcích:
- p. č. st. 178/1, zastavěná plocha, o výměře 9 m 2, oddělený z původního pozemku
p. č. 774/2,
- p. č. st. 178/2, zastavěná plocha, o výměře 4 m 2, oddělený z původního pozemku
p. č. 1441/48,
- p. č. 1441/52, ostatní plocha, o výměře 30 m 2, oddělený z původního pozemku p.
č. 1441/49,
geometrickým plánem č. 197-11/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Chvalnov-Lísky a k. ú.
Chvalnov, situační zákres nástupiště je uveden v příloze č. 0353-21-P06;

9/20

R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. nástupiště linkové dopravy sestávající z betonové dlažby nacházející se na
pozemcích:
- p. č. 3952/2, ostatní plocha, o výměře 166 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 3952/1, p. č. 3952/2, p. č. 3971 a p. č. 3972, geometrickým plánem č. 7843141/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vsetín,
- p. č. 3978, ostatní plocha, o výměře 4 068 m 2,
- p. č. 3675, ostatní plocha, o výměře 2 057 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj
na LV č. 10 001 pro obec a k. ú. Vsetín, situační zákres nástupiště je uveden v
příloze č. 0353-21-P07.
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Zapojení účelového neinvestičního příspěvku z Všeobecné pokladní správy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R12/21

schvaluje
1. přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o
kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 11.558.807,41 Kč;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0084/2021, dle přílohy č. 0354-21-P01.
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RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu vyhlášení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R12/21

schvaluje
1. Program RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA
CESTOVNÍHO RUCHU dle přílohy č. 0351-21-P01, jehož nedílnou součásti je vzor
Žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0351-21-P02.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0082/2021 dle přílohy č. 0351-21-P03.

17

RP16-21 Stipendijní program pro zdravotnické obory - vyhlášení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R12/21

schvaluje
Program RP16-21 Stipendijní program pro zdravotnické obory, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0348-21-P01 a č. 034821-P02;
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R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
členy a náhradníky hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí předložených v
rámci Programu RP16-21 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle přílohy
č. 0348-21-P03.
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Projekty ZZS ZK - REACT-EU - Projektové rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R12/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 97 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu pro prioritní osu PO 6: REACT-EU, dle přílohy
č. 0347-21-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu s názvem "Přístavba budovy výjezdové základny ZZS
ZK v Uherském Hradišti", předkladatele Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO
62182137, dle přílohy č. 0347-21-P02;
2. projektový rámec projektu s názvem "Nové Zdravotnické operační středisko
Zlínského kraje", předkladatele Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle
přílohy č. 0347-21-P03;
3. změnu č. 3 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. 0347-21-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0089/2021, dle přílohy č. 0347-21-P07;
ukládá
1. řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dopracovat projekt s názvem
"Přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském Hradišti" včetně všech
povinných příloh v souladu s podmínkami 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, dopracovat projekt s názvem
"Nové Zdravotnické operační středisko Zlínského kraje" včetně všech povinných
příloh v souladu s podmínkami výzvy č. 97 z IROP pro Integrovaný záchranný
systém - zdravotnické záchranné služby krajů, prioritní osa P06: REACT-EU;
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R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, předložit žádost o podporu
na projekt s názvem "Přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském
Hradišti" včetně všech povinných příloh v termínu dle výzvy č. 97 z IROP pro
Integrovaný záchranný systém - zdravotnické záchranné služby krajů, prioritní osa
P06: REACT-EU;
4. řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, předložit žádost o podporu
na projekt s názvem "Nové Zdravotnické operační středisko Zlínského kraje"
včetně všech povinných příloh v termínu dle výzvy č. 97 z IROP pro Integrovaný
záchranný systém - zdravotnické záchranné služby krajů, prioritní osa P06:
REACT-EU.
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Projekt DTM ČR ve ZK - schválení zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R12/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Pořízení dat pro projekt Digitální
technická mapa ČR ve Zlínském kraji" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle
příloh č. 0345-21-P02 až č. 0345-21-P19;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jiří Jaroš,
Mgr. Irena Křeková, Martina Chovancová, DiS., Mgr. Radim Nuc, Mgr. Jaroslav
Pospíšil, a náhradníky: Ing. Tomáš Janča, Ing. Tomáš Zimáček, Mgr. Michal
Uherek, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Šárka Vojkůvková.
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Smlouva o zpracování osobních údajů při poskytování služby CESNET TCS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R12/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Zlínským krajem a
společností CESNET, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Zikova
1903/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 63839172, dle přílohy č. 0346-21-P01.
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R12/21
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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Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III projektový rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R12/21

schvaluje
projektový rámec projektu s názvem "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje III", předkladatele Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Zlín, IČO 70891320, dle přílohy č. 0330-21-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt s názvem "Krajský
akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0330-21-P02 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci
výzvy k předkládání žádostí MŠMT č. 02_20_082 Akční plánování v území,
nejpozději do 31.12.2021;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o poskytnutí dotace na
projekt s názvem "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
III" včetně všech příloh v termínu výzvy k předkládání žádostí MŠMT č. 02_20_082
Akční plánování v území, nejpozději do 31.12.2021.

22

Kultura - dotace MK ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R12/21

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., IČO 70947422, v celkové
výši 84.000 Kč dle přílohy č. 0331-21-P01;
b) Muzeum Kroměřížska, p. o., IČO 00091138, ve výši 20.000 Kč dle přílohy č.
0331-21-P01;
c) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČO 00089982, ve výši 48.000 Kč
dle přílohy č. 0331-21-P01;
d) Muzeum regionu Valašsko, p. o., IČO 00098574, v celkové výši 119.220 Kč dle
přílohy č. 0331-21-P01;
e) 14|15 Baťův institut, p. o., IČO 72563346, ve výši 100.000 Kč dle přílohy č.
0331-21-P01;
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R12/21
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. rozpočtové opatření č. RZK/0083/2021, dle přílohy č. 0331-21-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0331-21-P03;
3. změnu závazného ukazatele objemu prostředků na platy a ostatní osobní
náklady na rok 2021 příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně, IČO 70947422, dle přílohy č. 0331-21-P04.
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Školství – vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R12/21

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, a to:
- Klisna Kety, inventární číslo 029/12001, pořizovací cena 48.000 Kč, zůstatková
cena 3.390 Kč, rok pořízení 2009;
- Kůň Gájus, inventární číslo 029/12007, pořizovací cena 20.000 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 2002
a to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou, dle přílohy č. 0333-21-P01.

24

Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomické Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R12/21

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, pana *** s účinností od 01.07.2021
dle přílohy č. 0332-21-P01;
schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411, dle přílohy č. 0332-21-P02.

14/20

R12/21
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 akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R12/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1746/090/03/21 na
akci “14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15 - 1. část upgrade systému“ dle přílohy č. 0335-21-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1685/090/09/20 - 02/04/21 na akci "14|15
BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů", dle přílohy č. 0335-21P02;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0335-21-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve výši
1.169.000 Kč příspěvkové organizaci 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova
systému MaR B 14 a 15 - 1. část - upgrade systému“, dle přílohy č. 0335-21-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0086/2021, dle přílohy č. 0335-21-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "14|15
BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému MaR B 14 a 15 - 1. část - upgrade systému",
příspěvkovou organizaci 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 72563346.

26

Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R12/21

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1411/100/02/18 na akci "Domov pro seniory Lukov p.o. – revitalizace zahrady
(řešení dvorního parteru)", dle přílohy č. 0336-21-P02;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021 ve výši
629.017 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17
Lukov u Zlína, IČO 7085094, na přípravu a realizaci akce „Domov pro seniory
Lukov p.o. – revitalizace zahrady (řešení dvorního parteru)", dle přílohy č. 0336-21P03;
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R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2021, dle přílohy č. 0336-21-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO 70850941,
dle přílohy č. 0336-21-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, dle přílohy č. 0336-21-P06.
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Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R12/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1748/150/04/21
akce "SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa", dle přílohy č.
0339-21-P01;
2. změny plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021:
a) změna č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická –
Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO
14450500, dle přílohy č. 0339-21-P02;
b) změna č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hulín, nám. Míru
123, 768 24 Hulín, IČO 63458641, dle přílohy č. 0339-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0088/2021, dle přílohy č. 0339-21-P04;
ukládá
odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, ve výši
2.400.000 Kč v termínu do 03.12.2021.

28

Zdravotnictví – změny investiční akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R12/21

bere na vědomí
žádost Uherskohradišťské nemocnice a.s. o dodatečnou úpravu projektové
dokumentace a následně také probíhající stavby akce „Uherskohradišťská
nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14, dle přílohy č. 0342-21-P01;

16/20

R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem, IČO 70891320 a dodavatelem G G
ARCHICO a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
46994432, dle příloh č. 0342-21-21-P02 a č. 0342-21-P03;
zmocňuje
společnost G G ARCHICO a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 46994432, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) "Změna stavby - Uherskohradišťská nemocnice
a. s. – Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 0342-21-P03.
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Správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R12/21

souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu mezi pronajímatelem Střední
průmyslovou školou Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 00128198, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, a nájemcem Monikou Brousilovou, *** 763
26 Luhačovice, dle přílohy č. 0337-21-P01,
b) s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu mezi pronajímatelem Obchodní
akademií Kroměříž, IČO 63458730, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, a
nájemcem Ondrejem Jurkovičem, ***, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0337-21P03,
c) s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Správou železnic, IČO
70994234, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0337-21-P05 až č. 0337-21-P07,
d) s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Střední školou gastronomie
a obchodu Zlín, IČO 00545121, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, a CETIN a.s., IČO
04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, dle příloh č. 0337-21P08 a č. 0337-21-P09.

30

SPZ Holešov - smluvní vztahy, žádost o souhlas MPO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R12/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o údržbě zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov mezi
Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČO 63080303, dle příloh č. 0338-21-P01 až č. 0338-21-P03;

17/20

R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s umístěním
investora podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov, dle příloh č. 0338-21-P05 až č. 0338-21-P08.
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Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce
objektu 11 - výkon funkce TDS při zpracování projektové dokumentace a
realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R12/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce TDS při zpracování projektové
dokumentace a realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi" formou
otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0341-21-P01 až č. 0341-21-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Eva Dostálková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Karol Muránsky, Bc. Jitka Chobotová, Ing. Šárka Vrbová, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Michal Jašek, Ing. Ladislav Vaculík,
Petr Ruber, Martina Chovancová, DiS.

32

Veřejná zakázka "Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje - 2. část"
- zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R12/21

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Pasportizace nemovitého
majetku Zlínského kraje – 2. část" formou otevřeného nadlimitního řízení dle příloh
č. 0334-21-P02 až č. 0334-21-P08;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0085/2021 dle přílohy č. 0334-21-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Martina Chovancová, DiS.;
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R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Ing.
David Mareček, Zbyněk Fojtíček, Ing. Pavel Pecha, Ing. Jana Stašková, a
náhradníky: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Stanislav Jaša, Ing. Martin Kobzáň, Bc. Jana
Páleníková, Mgr. Iva Hudcová.

34

Závěrečné zprávy investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R12/21

bere na vědomí
1) závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení
schodišťových věží v budově 21", podle přílohy č. 0350-21-P01,
2) závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21 a 11. budovy a
archivu Zlínského kraje" podle přílohy č. 0350-21-P02,
3) závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
"Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy", podle přílohy č. 0350-21P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0081/2021, dle přílohy č. 0350-21-P04.

35

Smlouva o výpůjčce výpočetní techniky – velkokapacitní očkovací centrum
Kroměřížské nemocnice, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R12/21

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí, a.
s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČO 27660532, dle příloh
č. 0357-21- P01 a č. 0357-21-P02.

19/20

R12/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

36

Jmenování vedoucího odboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R12/21

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Pavla Dohnala, vedoucím
Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 01.06.2021.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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