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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 10.05.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R13/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0359-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0263/R11/21 ve znění: „Rada Zlínského kraje
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.“ - na termín plnění 07.06.2021.

2

Informace o objednávkách a smlouvách, o jejichž uzavření rozhodl hejtman
Zlínského kraje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R13/21

bere na vědomí
přehled objednávek a smluv dle přílohy č. 0390-21-P01, které v souvislosti s
nouzovým stavem podepsal hejtman Zlínského kraje v rámci pravomoci mu
svěřené usnesením Rady Zlínského kraje č. 0838/R29/20.

3

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R13/21

ruší
záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad mezinárodním festivalem
Dny slovanské kultury 2021 pořádaným spolkem Slovanská unie z. s., se sídlem
Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 48133396, kterou Rada
Zlínského kraje vzala na vědomí usnesením č. 0198/R09/21 dne 15.03.2021;
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bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) mezinárodním festivalem KULTURNÍ DĚDICTVI UNESCO 2021 pořádaným
spolkem Slovanská unie z. s., se sídlem Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, IČO 48133396;
2) 9. ročníkem cyklistického závodu "Stavařská tisícovka" pořádaná Střední
průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova 628/10, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00843491,
3) mezinárodní Letní hudební akademií Kroměříž v roce 2021 pořádanou spolkem
Collegium musicale z.s., se sídlem náměstí Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž, IČO
06564160;
4) 24. ročníkem mezinárodní konference "Medicína katastrof" pořádaná
společností EGO Zlín, spol. s r.o., se sídlem U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín,
IČO 46902473, a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521;
5) 19. ročníkem závodu "Běh rodným krajem Emila Zátopka" pořádaným TJ
Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00534439.

4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Sdružení pro rozvoj dopravní
infrastruktury na Moravě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R13/21

schvaluje
dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Zlínským
krajem a spolkem "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě", se
sídlem Kosmonautů 989/8, 779 00 OIomouc, IČO 22866442, na uspořádání XI.
ročníku Mezinárodní konference "Střední Morava-křižovatka dopravních a
ekonomických zájmů" dle přílohy č. 0389-21-P02.

5

Soutěž na regionální identitu, branding a vizuální identitu Zlínského kraje a
Krajského úřadu ZK - vyhlášení soutěže

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R13/21

bere na vědomí
informaci o připravovaném vyhlášení soutěže na regionální identitu, branding a
vizuální identitu Zlínského kraje a krajského úřadu dle příloh č. 0406-21-P01 až č.
0406-21-P03.
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6

Soutěž na grafický návrh podoby měsíčníku "Magazín 21" - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R13/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek, dle přílohy č. 0391-21-P02;
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč:
- společnosti Z STUDIO, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1305, 763 02 Zlín, IČO
63490765;
- paní Kateřině Stružkové, ***, zákonné zástupkyni Evy Stružkové, ***
- paní Natálii Štimplové, ***
- paní Mgr. Karolíně Pospíšilové, ***
- paní Anně Janálové, ***
2.poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč:
- paní Simoně Svozilové, ***
- panu Pavlu Petříkovi, ***
- paní Veronice Urbánkové, ***
- paní Veronice Humlové, ***
- paní Kateřině Surmové, ***
- paní Kláře Kajzerové, ***
- panu Petru Remešovi, ***
- panu Radimu Měsícovi, ***
- panu Martinu Peterkovi, ***

7

smart healthcare solutions, s. r. o. - neoprávněný finanční nárok - odpověď
na dopis s vyčíslením nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení a
ušlého zisku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R13/21

bere na vědomí
odpověď na 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. 0405-21-P01.

3/25

R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8

Smlouva o poskytování poradenských služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R13/21

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s doc. JUDr. Ing.
Radkem Jurčíkem, Ph.D., IČO 71472304, se sídlem Obilní trh 312/6, Brno, PSČ
601 00, Česká republika, dle přílohy č. 0403-21-P01

9

Sociální služby - mimořádné dotace MPSV na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R13/21

bere na vědomí
poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok
2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C), dle přílohy č.
0402-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0100/2021, dle přílohy č. 0402-21-P01.

10

Sociální věci - Dotace na výkon sociální práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R13/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0094/2021 dle přílohy č. 0362-21-P01.

11

Sociální věci - dotace krajům na mimořádné odměny pracovníků vykonávající
agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s epidemií
COVID-19

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R13/21

schvaluje
předloženou „Žádost o mimořádnou dotaci krajům a hl. m. Praze na mimořádné
odměny pracovníkům vykonávajícím agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
za období 01.10.2020-28.02.2021“ v souvislosti s epidemií COVID-19 dle příloh č.
0361-21-P02 a č. 0361-21-P03;
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ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí podat žádost o mimořádnou dotaci krajům a hl. m.
Praze na mimořádné odměny pracovníkům vykonávajícím agendu v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí za období 01.10.2020-28.02.2021 Ministerstvu práce
a sociálních věcí České republiky v termínu do 24.05.2021.

12

Sociální služby - platový výměr ředitele p. o. - zvýšení platového stupně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R13/21

stanovuje
s účinností od 01.06.2021 plat řediteli Domova pro seniory Loučka, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 0360-21-P01.

13

Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R13/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0091/2021, dle přílohy č. 0364-21-P05.

14

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2021/DOP na
stavební a strojní investice - dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R13/21

schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 01/2021/DOP na stavební a
strojní investice - dodatek č. 1, dle příloh č. 0365-21-P01a a č. 0365-21-P01b.

15

Doprava - Investiční záměry, dodatky k IZ, změna č. 3 fondu investic,
závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R13/21

schvaluje
A. zařazení investičních akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje na období 2021, dle přílohy č. 0363-21-P14:
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A1) investiční akce "Silnice III/49515: Bojkovice - Rudimov, sesuv",
A2) investiční akce "Silnice III/49020: Želechovice n. Dř., Paseky";
B. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) investiční záměr č. 1731/110/01/21 k provedení díla "Silnice II/490: Zlín - OK K
Majáku", o celkových nákladech 39.885.000 Kč, dle příloh č. 0363-21-P02a a č.
0363-21-P02b;
B2) investiční záměr č. 1750/110/04/21, k provedení díla "Silnice III/49515:
Bojkovice - Rudimov, sesuv", o celkových nákladech 11.639.000 Kč, dle přílohy č.
0363-21-P03;
B3) investiční záměr č. 1751/110/04/21 k provedení díla "Silnice III/49020
Želechovice n. Dř., Paseky", o celkových nákladech 5.858.000 Kč, dle příloh č.
0363-21-P04a a č. 0363-21-P04b;
C. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
C1) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1727/110/01/21-01/04/21 k provedení
díla "Silnice III/4975: Pohořelice", o celkových nákladech 56.236.000 Kč, dle
přílohy č. 0363-21-P05;
D. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle příloh č. 036321-P06 až č. 0363-21-P08;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle
příloh č. 0363-21-P09 až č. 0363-21-P13.
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Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R13/21

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 20.000.000 Kč na celkovou výši
414.500.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 0366-21-P01;
bere na vědomí
změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle přílohy č. 0366-21-P01.
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Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R13/21

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2020, dle
příloh č. 0400-21-P03 a č. 0400-21-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví, dle seznamu v příloze č. 040021-P04, za rok 2020, dle příloh č. 0400-21-P03 a č. 0400-21-P03a;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti dopravy, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2020 v celkové
výši 4.191.204,08 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních
fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0400-21-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy, kultury,
sociálních služeb a zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 4.191.204,08 Kč, dle
přílohy č. 0400-21-P02, v termínu do 31.05.2021.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R13/21

schvaluje
a) záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 4362/29, ostatní plocha, o výměře 408 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2830 pro obec a k. ú. Valašské
Klobouky;
2. pozemků
- p. č. 1506/8, ostatní plocha, o výměře 60 m 2,
- p. č. 1506/33, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1506/37, ostatní plocha, o výměře 185 m 2,
- p. č. 1506/58, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
- p. č. 1506/59, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 1506/60, ostatní plocha, o výměře 290 m 2,
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- p. č. 1506/61, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 1506/66, ostatní plocha, o výměře 510 m 2,
- p. č. 1506/67, ostatní plocha, o výměře 140 m 2,
- p. č. 1506/94, ostatní plocha, o výměře 300 m 2,
- p. č. 1506/95, ostatní plocha, o výměře 113 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava;
3. pozemků
- p. č. 3890/25, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 3890/41, ostatní plocha, o výměře 97 m 2,
- p. č. 3890/42, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 3890/43, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 337 pro obec a k. ú. Slopné;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0095/2021, dle přílohy č. 0401-21-P03.
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Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - personální změny v orgánech
společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R13/21

odvolává
1. z funkce člena dozorčí rady Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., IČO
27688313, s účinností od 10.05.2021:
- Margitu Balaštíkovou, bytem Tupesy ***, 687 07 Tupesy, datum narození
***1967,
- Ing. Pavla Pustějovského, bytem***, 757 01 Valašské Meziříčí, datum narození
***.1972,
- Josefa Zichu, bytem Vysoké Pole ***, 763 25 Vysoké Pole, datum narození
***.1969;
2. z funkce člena správní rady Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., IČO
27688313, s účinností od 10.05.2021:
- Ing. Josefa Gábu, bytem Racková ***, 760 01 Racková, datum narození ***1950;
jmenuje
1. členem dozorčí rady Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., IČO
27688313, s účinností od 11.05.2021:
- Bc. Žanetu Zapletalovou, MS.c., MBA, bytem Halenkovice ***, 763 63
Halenkovice, datum narození ***1983,
- Michala Merhauta DiS., bytem ***, 755 01 Vsetín, datum narození ***1981,
- Marka Chytku, bytem ***, 755 01 Vsetín, datum narození ***1959;
2. členem správní rady Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., IČO
27688313, s účinností od 11.05.2021:
- Ing. Tomáše Moryse, bytem ***, 760 01 Zlín, datum narození ***1979,
- Mgr. Jakuba Gróse, bytem ***, 686 01 Uherské Hradiště, datum narození
***.1988,
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- Miroslava Chalánka, bytem ***, 760 05 Zlín, datum narození ***1963,
- JUDr. Aloisii Jurkovičovou, bytem ***, 760 01 Zlín, datum narození ***.1943.
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Místní akční skupiny Zlínského kraje - spolufinancování režijních výdajů
2021-2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R13/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 99.585 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., IČO 27034925, se sídlem Zašová
36, 756 51 Zašová a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0397-21-P17;
schvaluje
I. poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje:
1. neinvestiční dotace ve výši 70.581 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Východní Slovácko, z. s., IČO 27015777, se sídlem Suchá Loz 72,
687 53 Suchá Loz a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0397-21-P04;
2. neinvestiční dotace ve výši 51.337 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Bojkovska, z. s., IČO 27012239, se sídlem Sušilova 952, 687 71
Bojkovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0397-21-P05;
3. neinvestiční dotace ve výši 33.255 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z. s., IČO 22682252,
se sídlem Police 142, 756 44 Police a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0397-21-P06;
4. neinvestiční dotace ve výši 34.803 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s., IČO 27056660, se sídlem
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0397-21-P07;
5. neinvestiční dotace ve výši 39.965 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Hornolidečska, z. s., IČO 26676109, se sídlem Lidečko 467, 756 12
Lidečko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0397-21-P08;
6. neinvestiční dotace ve výši 71.098 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s., IČO 27057607, se
sídlem Košíky 172, 687 04 Košíky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy č. 0397-21-P09;
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. neinvestiční dotace ve výši 50.107 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
společnosti Jižní Haná, o. p. s., IČO 29372232, se sídlem nám. Míru 162, 768 24
Hulín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0397-21-P10;
8. neinvestiční dotace ve výši 48.714 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČO 27735109, se sídlem Osvobození 25,
763 21 Slavičín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0397-21-P11;
9. neinvestiční dotace ve výši 59.697 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Ploština, z. s., IČO 27000354, se sídlem Vysoké Pole 118, 763 25
Vysoké Pole a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0397-21-P12;
10. neinvestiční dotace ve výši 58.599 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Hříběcí hory, z. s., IČO 27002594, se sídlem Zdounky 27, 768 02
Zdounky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0397-21-P13;
11. investiční dotace ve výši 1 800 Kč a neinvestiční dotace ve výši 39.224 Kč na
spolufinancování režijních výdajů, spolku Místní akční skupina Valašsko - Horní
Vsacko, z. s., IČO 28559908, se sídlem Hovězí 74, 756 01 Hovězí a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0397-21-P14;
12. neinvestiční dotace ve výši 63.339 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Podhostýnska, z. s., IČO 27042979, se sídlem Fryčajova 888, 768 61
Bystřice pod Hostýnem a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0397-21-P15;
13. neinvestiční dotace ve výši 39.174 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Staroměstsko, z. s., IČO 22707441, se sídlem náměstí Hrdinů 100,
686 03 Staré Město a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0397-21-P16;
14. neinvestiční dotace ve výši 35.183 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Buchlov, z. s., IČO 26662698, se sídlem Masarykova 273, 687 08
Buchlovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0397-21-P18;
15. neinvestiční dotace ve výši 46.557 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
společnosti MAS - Partnerství Moštěnka, o. p. s., IČO 27017010, se sídlem Dr. A.
Stojana 120/41, 751 15 Horní Moštěnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0397-21-P19;
16. neinvestiční dotace ve výši 41.419 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Střední Vsetínsko, z. s., IČO 27053458, se sídlem Ratiboř 75, 756 21
Ratiboř a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0397-21-P20;
17. neinvestiční dotace ve výši 47.948 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z. s., IČO 27057593, se sídlem nám.
Svobody 361, 686 04 Kunovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0397-21-P21;
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

18. neinvestiční dotace ve výši 28.395 Kč na spolufinancování režijních výdajů,
spolku MAS Horňácko a Ostrožsko, z. s., IČO 27016005, se sídlem nám. Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0397-21-P22;
II. rozpočtové opatření č. RZK/0098/2021, dle přílohy č. 0397-21-P23.
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Souhlas vlastníka budovy s podáním žádosti o připojení výrobny k
distribuční soustavě prostřednictvím odběrného místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R13/21

souhlasí
aby 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČO 725 63 346 podal žádost Teplárně Zlín s.r.o., se sídlem Zlín,
Hlavničkovo nábřeží 650, PSČ 760 01, IČO 088 03 455 o připojení výrobny k
distribuční soustavě prostřednictvím odběrného místa, dle přílohy č. 0404-21-P02;
bere na vědomí
že připojením výrobny k distribuční soustavě prostřednictvím odběrného místa, dle
přílohy č. 0404-21-P02, vznikne spol. Teplárna Zlín s.r.o. a jí pověřeným
společnostem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo
vstupovat a vjíždět na pozemky parc. st. 3296, zastavěná plocha a nádvoří, st.
3297, které jsou zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 27109 pro obec a k. ú.
Zlín (areál objektu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU) v souvislosti se zřizováním,
provozem, opravami a údržbou zařízení spol. Teplárna Zlín s.r.o. a odečtem
elektroměru.
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Společný projekt 4 moravských krajů - Smlouva o společném postupu
zadavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R13/21

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné
zakázky „Cyklovýlety po Moravě a Slezsku“ mezi Zlínským krajem,
Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, Olomouckým krajem, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc, a Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, dle přílohy č. 0399-21-P02.
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R13/21
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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Soutěž Inovační firma Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R13/21

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zajištění organizace soutěže "Inovační firma Zlínského
kraje" mezi Zlínským krajem a společností Technologické inovační centrum, s. r.
o., IČO 26963574, sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, ve znění přílohy č. 039821-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje realizovat v termínu do 30.11.2021
úkoly související s realizací soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“,
odsouhlasené Řídicím výborem pro přípravu a realizaci soutěže "Inovační firma
Zlínského kraje".
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Veřejná zakázka "Výběr dodavatele IT techniky" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R13/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Výběr
dodavatele IT techniky“ a protokoly z jednání hodnoticí komise, dle přílohy č. 039421-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem Jungmannova 1029,
413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25403435, pro část 1 veřejné zakázky s
názvem Dodávka 15,6“ notebooků typ A (včetně příslušenství);
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem
Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25403435, pro část 1
veřejné zakázky s názvem Dodávka 15,6“ notebooků typ A (včetně příslušenství),
dle přílohy č. 0394-21-P02;
3. výběr dodavatele TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem Jungmannova 1029,
413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25403435, pro část 2 veřejné zakázky s
názvem Dodávka 15,6“ notebooků typ B (včetně příslušenství);
4. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem
Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 25403435, pro část 2
veřejné zakázky s názvem Dodávka 15,6“ notebooků typ B (včetně příslušenství),
dle přílohy č. 0394-21-P03;
5. výběr dodavatele Charita Opava, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava Jaktař, IČO 43964591, pro část 3 veřejné zakázky s názvem Dodávka USB-C
dokovacích stanic (včetně příslušenství);
12/25

R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem Charita Opava, se sídlem Přemyslovců
13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČO 43964591, pro část 3 veřejné zakázky s
názvem Dodávka USB-C dokovacích stanic (včetně příslušenství), dle přílohy č.
0394-21-P04.
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Školství - dotační projekty - investiční záměry a dodatky, financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R13/21

schvaluje
1. zařazení akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Pořízení strojů" do Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0376-21-P02;
2. Investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1754/150/04/21 s
názvem "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení
strojů", pro příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0376-21-P03;
3. Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, ve výši 566.000 Kč na přípravu a
realizaci akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení
strojů", dle přílohy č. 0376-21-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2021, dle přílohy č. 0376-21-P06;
5. Dodatek č. 1 :
a) Investičního záměru č. 1706/150/10/20-01-04-21 na realizaci akce "SPŠ a OA
Uherský Brod - Modernizace počítačové techniky Hi-tech centra", pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod se
sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 037621-P08;
b) Investičního záměru č. 1698/150/10/20-01/04/21 na realizaci akce "SPŠ a OA
Uherský Brod - nákup vybavení do odborných učeben", pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se
sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 037621-P09;
c) Investičního záměru č. 1697/150/10/20-01/04/21 na realizaci akce "SŠ
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka strojů a
zařízení", pro příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00559644, dle přílohy č. 0376-21-P10;
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, dle přílohy č. 0376-21-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2021 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč, příspěvkové organizaci
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547,
na realizaci projektu "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Pořízení strojů", dle přílohy č. 0376-21-P05.
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Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" - schválení partnerských smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R13/21

schvaluje
uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do
škol ve Zlínském kraji V", který bude realizován na základě výzvy č. 30_21_011 z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci, dle vzoru v příloze č. 037121-P01, a to se základními a mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0371-21P02.
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Kultura - dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R13/21

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO
70947422, v celkové výši 27.000 Kč, dle přílohy č. 0369-21-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0099/2021, dle přílohy č. 0369-21-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, na rok 2021, dle přílohy č. 0369-21P03;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, na rok 2021,
dle přílohy č. 0369-21-P04.
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R13/21
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 - povolení k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R13/21

bere na vědomí
1. vývoz sbírkových předmětů ve správě příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, za účelem:
a) vystavení polskou institucí Zacheta - National Galllery of Art v termínu od 25.
května do 19. září 2021 ve Varšavě dle přílohy č. 0370-21-P01;
b) odkyselení knih v odborné firmě Nitrochemie Aschau GmbH v Aschau am Inn v
Německu v termínu od 22. června 2021 do 31. října 2021 dle přílohy č. 0370-21P02;
2. vývoz sbírkových předmětů ve správě příspěvkové organizace Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, za účelem:
a) vystavení polskou institucí Zacheta - Narodowa Galeria Sztuki v termínu od 10.
května 2021 do 1. listopadu 2021 ve Varšavě dle přílohy č. 0370-21-P03;
b) vystavení německou institucí Hamburger Kunsthalle v termínu od 16. srpna
2021 do 13. března 2022 v Hamburgu dle přílohy č. 0370-21-P03.

29

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" a zápis statku
na "Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R13/21

schvaluje
a) udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé
ovládání dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání
těchto zkušeností budoucím generacím laureáty, dle přílohy č. 0379-21-P04;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO
00092126, odkoupit výrobky od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2021;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč v rámci udělení titulu "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje" každému z oceněných, dle přílohy č. 0379-21P04;
d) zápis "Masopustní mečové tance z Uherskobrodska" na "Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ZK".

30

KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního
významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R13/21

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA z KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu v členění:
15/25

R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Klub kultury Uherské Hradiště,příspěvková organizace, IČO 00092100, se
sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 200.000 Kč na akci
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 10.09.-12.09.2021;
2. "Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", IČO 26633221, se
sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, ve výši 100.000 Kč na akci "Akademie Václava
Hudečka pro pořádání houslových kurzů";
3. Czech Ensemble Baroque, z. s., IČO 22674209, se sídlem Lázy 14, 756 44
Loučka, ve výši 200.000 Kč na projekt Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji, 4.
ročník;
4. Letní škola barokní hudby, z. s., IČO 09560459, se sídlem Lázy 14, 756 44
Loučka, ve výši 200.000 Kč na akci Letní škola barokní hudby, 19. ročník;
5. Festival světel servisní s. r. o., IČO 05768446, se sídlem náměstí 14. října
1307/2, 150 00 Praha, ve výši 200.000 Kč na akci Světlo Valmez 2021-NADĚJE;
6. Collegium musicale z. s., IČO 06564160, se sídlem náměstí Míru 350/2a, 767
01 Kroměříž, ve výši 200.000 Kč na akci Mezinárodní Letní hudební akademie
Kroměříž;
7. Celé Česko čte dětem o. p. s., IČO 27767612, se sídlem Janáčkova 1426/10,
702 00 Ostrava, ve výši 70.000 Kč na akci 11. Týden čtení dětem v ČR;
8. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST, s. r. o., IČO
26721546, se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha, ve výši 200.000 Kč na akci
28. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2021 - REGIONÁLNÍ
OZVĚNY ZLÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ;
9. UNITED 3P, z. s., IČO 03642259, se sídlem Podsedky 950, 755 01 Vsetín, ve
výši 90.000 Kč na akci Festival UNITED 2021
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0368-21-P02 a
č. 0368-21-P05;
b) neposkytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA z
KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit nadregionálního významu, z
důvodu dosažení nedostatečného počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení,
dle přílohy č. 0368-21-P03:
1. SINTON PRAHA spol. s r. o., IČO 16193130, se sídlem Pštrossova 207/1, 110
00 Praha 1, ve výši 170.000 Kč na akci ENRICO CARUSO A EMA DESTINNOVÁ,
koncert ke 100.výročí úmrtí E. Carusa;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA z KUL06-21 Program na podporu kulturních
aktivit a akcí nadregionálního významu v členění:
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. město Kunovice, IČO 00567892, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04
Kunovice, ve výši 200.000 Kč na akci "Hýlom, hýlom!" - Jízda králů Kunovice 2021;
2. Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., IČO 62831585, Záchalupčí 952, 686 04
Kunovice, ve výši 200.000 Kč na akci XXVIII. Mezinárodní dětský folklorní festival
"Kunovské léto"
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu s výše uvedenými subjekty dle příloh č. 0368-21-P04 a
č. 0368-21-P05.

31

RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R13/21

bere na vědomí
hodnocení Programu RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v
oblasti prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 0372-21-P01.

32

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R13/21

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle
přílohy č. 0373-21-P01;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO
00128198, dle přílohy č. 0373-21-P02;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, IČO 70238898, dle přílohy č. 0373-21-P03.

33

Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R13/21

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 na rok 2021,
dle příloh č. 0378-21-P01 až č. 0378-21-P04;
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0096/2021, dle přílohy č. 0378-21-P05.

34

Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R13/21

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2020, dle příloh č. 0374-21-P03 a č. 0374-21-P03a;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0374-21-P04, za rok 2020, dle příloh č. 0374-21P03 a č. 0374-21-P03a;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2020, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok
2020, v celkové výši 6.264.701,90 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0374-21-P02;
3. pokrytí zhoršených výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství za rok 2020, dle příloh č. 0374-21-P02 a č.
0374-21-P03a;
ukládá
1. ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za
rok 2020, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 447.000 Kč
a do rezervních fondů ve výši 7.708.557,26 Kč, dle přílohy č. 0374-21-P02,
nejpozději však v termínu do 31.05.2021;
2. ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za
rok 2020, zajistit pokrytí zhoršených výsledků hospodaření, dle přílohy č. 0374-21P02.

18/25

R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

Školství - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky OA Tomáše Bati a VOŠE Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R13/21

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy
ekonomické Zlín, IČO 00566411, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., Ing. Jiří Jaroš, Mgr.
Aleš Kubíček, Mgr. Lenka Sladká Mikulášková, Ing. Ivana Londová, PhDr.
Vlastislav Kožela, Lenka Perničková.

36

Školství - výsledky konkursních řízení a jmenování ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R13/21

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632, dle přílohy č.
0377-21-P01;
2. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO 62334808, dle přílohy č. 0377-21-P03;
3. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č.
0377-21-P05;
jmenuje
1. s účinností od 01.07.2021 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní
umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČO 63458632, dle přílohy č. 0377-21P07;
2. s účinností od 01.07.2021 paní *** na pracovní místo ředitelky Dětského domova
Valašské Meziříčí, IČO 62334808, dle přílohy č. 0377-21-P08;
3. s účinností od 01.08.2021 pana *** na pracovní místo ředitele Gymnázia
Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č. 0377-21-P09;
stanovuje
1. s účinností od 01.07.2021 plat ředitelce Základní umělecké školy Bystřice pod
Hostýnem, IČO 63458632, dle přílohy č. 0377-21-P10;
2. s účinností od 01.07.2021 plat ředitelce Dětského domova Valašské Meziříčí,
IČO 62334808, dle přílohy č. 0377-21- P11;
3. s účinností od 01.08.2021 plat řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské
Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č. 0377-21-P12.

19/25

R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

37

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R13/21

schvaluje
záměry prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemku p. č. 2760/150, ostatní plocha o výměře 4 540 m 2, odděleného z
pozemků p. č. 2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2 a p. č. 2339/1, ostatní
plocha o výměře 453 m 2, v k. ú. Holešov, obci Holešov, dle geometrického plánu č.
2621-99/2021 dle přílohy č. 0383-21-P01.
2. pozemku p. č. 2760/151, ostatní plocha o výměře 2 753 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2, v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2621-99/2021, dle přílohy č. 0383-21-P01.

38

Správa majetku - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R13/21

schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce mezi půjčitelem Městem Kroměříž, IČO
00287351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, a vypůjčitelem Zlínským krajem,
IČO 70891320***třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0382-21-P01.

39

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R13/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1635/090/07/20 - 01/04/21 na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické
elektrárny na střechu depozitáře", dle přílohy č. 0380-21-P01;
2. zvýšení poskytnutého investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 o 111.000 Kč, z celkové výše 1.159.000 Kč na celkovou částku 1.270.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Depozitáře Otrokovice – systém
fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře“, dle přílohy č. 0380-21-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0092/2021, dle přílohy č. 0380-21-P03;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040 , 760 01 Zlín,
IČO 00089982, dle přílohy č. 0380-21-P05;
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R13/21
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 a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje celková výše finanční
výpomoci o 111.000 Kč, z původní celkové výše 1.737.000 Kč na celkovou částku
1.626.000 Kč, příspěvkové organizaci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Depozitáře Otrokovice – systém
fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře“, dle přílohy č. 0380-21-P04.

40

Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R13/21

schvaluje
1. zařazení akce "Domov pro seniory Lukov, p.o. – Aktivně ve stáří na zahradě" do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1749/100/04/21 s
názvem: "Domov pro seniory Lukov, p.o. – Aktivně ve stáří na zahradě", dle přílohy
č. 0381-21-P02;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/4254/2020/INV na zhotovení
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Domov pro seniory
Liptál“, mezi Zlínským krajem a společností Energy Benefit Centre a. s., se sídlem
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, dle přílohy č. 0381-21-P03;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO 70850941,
dle přílohy č. 0381-21-P04;
5. změnu č. 3 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. 0381-21-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov u
Zlína, IČO 708 50 941, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku
Zlínského kraje "Domov pro seniory Lukov, p.o. – Aktivně ve stáří na zahradě".
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

41

Školství - investiční záměr „ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - oprava
elektroinstace“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R13/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1741/150/02/21
"ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - oprava elektroinstalace", dle přílohy č. 0384-21-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, p.o. Křižná 782,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 70238928, dle přílohy č. 038420-P02;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2021 ve výši 10.950 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Valašské Meziříčí, p.o. Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 70238928, na akci "ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - oprava
elektroinstalace“, dle přílohy č. 0384-21-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0097/2021, dle přílohy č. 0384-21-P04;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí - oprava elektroinstalace" příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, p.o. Křižná 782, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 70238928;
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" Odbor investic
Krajského úřadu Zlínského kraje, třídaTomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320.
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Školství - investiční záměr „Gymnázium Valašské Klobouky – oprava střechy
školní jídelny“- správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R13/21

schvaluje
1. zařazení akce "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava střechy školní jídelny"
do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č.
0385-21-P01;
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R13/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
č. 1752/150/04/21 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava střechy školní
jídelny", dle přílohy č. 0385-21-P02;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Dětský domov Zašová – Výměna stávajících plynových kotlů", dle přílohy č. 038521-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Gymnázium
Valašské Klobouky - oprava střechy školní jídelny" příspěvkovou organizaci
Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem Komenského 60, 766 01 Valašské
Klobouky, IČO 61716707.
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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

0368/R13/21

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. 0386-21-P02, související dokumenty dle přílohy č. 0386-21P03 až č. 0386-21-P06, a rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka Gerhard
Horejsek a spol., s.r.o. pro části 8 a 9 veřejné zakázky dle příloh č. 0386-21-P07 a
č. 0386-21-P08;
schvaluje
a) pro část 8 veřejné zakázky:
výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642,
Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165;
b) pro část 9 veřejné zakázky:
výběr dodavatele PV - AUTO spol. s r.o., se sídlem Brněnská 4240/108, 796 01
Prostějov, IČO 25336711.
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R13/21
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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Veřejná zakázka "DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů" - zahájení veřejné
zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R13/21

schvaluje
1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Zlínským krajem a
Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096,
dle přílohy 0387-21-P01;
2. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DS Buchlovice rekonstrukce výtahů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0387-21-P02 až č. 0387-21-P09, uveřejněním výzvy k podání nabídek včetně
zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a následným odesláním výzvy
osloveným dodavatelům dle přílohy č. 0387-21-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk Fojtíček, Ing.
Hana Zarembová, Ing. Petr Valášek, Ing. Marie Fremlová, Mgr. Ing. Simona
Hořáková a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Bc. Jitka Chobotová, Ing. Jiří Huňka,
Ing. Romana Kročová, Martina Chovancová, DiS.
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Veřejná zakázka "SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R13/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "SPŠP–COP Zlín –
rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0388-21-P01 až č. 0388-21-P08, uveřejněním výzvy k podání
nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a odesláním výzvy
osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0388-21-P09;
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: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Zbyšek Lukáš, Ing. Bc. Jiří Charvát, Martina Chovancová, DiS, Ing.
Roman Krajíček, a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Bc. Jitka Chobotová, Mgr.
Františka Fojtů, Mgr. Michal Uherek, Ing. Bc. Miroslav Trávníček.
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R13/21
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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Vjezdy na autobusová nádraží II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R13/21

schvaluje
zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek na služby formou jednacích řízení
bez uveřejnění, pro uzavření smluv k zajištění užití odjezdových, příjezdových a
průjezdných stání na autobusových nádražích ve Zlínském kraji od 01.07.2021,
dopravci v rámci provozu linek v závazku veřejné služby Zlínského kraje, s
vlastníky, či provozovateli předmětných autobusových nádraží, která jsou uvedena
v příloze č. 0367-21-P02;
jmenuje
komisi pro jednání s vyzvanými dodavateli, pro stanovení zadávacích podmínek a
podmínek účasti v zadávacích řízeních, a pro posouzení a hodnocení podaných
nabídek, ve složení: Ing. Radek Doležel, předseda komise, Ing. arch. Jakub Zach,
Ing. Martin Novák, Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Ing. Pavel
Kavan, Ing. Martin Štětkář, Ing. Jiří Šošolík, Mgr. Radim Nuc, Martina Chovancová,
DiS.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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