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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 07.06.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R15/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0466-21-P01.

2

Záštity členů rady a dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s NET4GAS, s. r. o.
- schválení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R15/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) Festivalem židovské kultury HA - MAKOM v roce 2021 pořádaným městem
Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172;
2) konferencí Voják a město a konferencí Tradiční kultura na Hané pořádanou
Muzeem Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21,
767 01 Kroměříž, IČO 00091138;
3) akcí Luhačovice - město zdraví a módy pořádanou spolkem KORUNKA
LUHAČOVICE, z. s., se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČO
22875930;
4) 28. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu Bikemaraton Drásal 2021
pořádaným spolkem DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z. s., se sídlem Střelnice 208/47,
769 01 Holešov, IČO 47935251;
5) XXVIII. mezinárodním dětským festivalem "KUNOVSKÉ LÉTO" pořádaným
Občanským sdružením "Kunovjan", z. s., se sídlem Záchalupčí 952, 686 04
Kunovice, IČO 62831585;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje nad:
1) 18. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji
ENERSOL 2021 realizovaným Střední průmyslovou školou Otrokovice, se sídlem
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198;
2) konferencí "Spojme se" pořádanou Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi
o. p. s., se sídlem Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO 25909614;
schvaluje
1) uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi Zlínským krajem a
společností NET4GAS, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II
1718/8, PSČ 140 21, IČO 27260364, dle přílohy č. 0498-21-P03;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0122/2021, dle přílohy č. 0498-21-P04;

1/27

R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč spolku KORUNKA LUHAČOVICE,
z. s., se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČO 22875930.

3

Mimořádná událost ve Vlachovicích v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informace předložené Radou
Zlínského kraje k mimořádné události ve Vlachovicích uvedené v přílohách č.
0495-21-P01 až č. 0495-21-P08.

4

Ediční plán Zlínského kraje 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R15/21

schvaluje
návrh Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2021, dle přílohy č. 0494-21-P01.

5

Další využití objektu Velehrad-Salašská

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R15/21

souhlasí
1. s oslovením potenciálních zájemců o využití objektu Velehrad-Salašská dle
postupu uvedeného v příloze č. 0467-21-P01;
2. se zveřejněním záměru na využití objektu Velehrad-Salašská na úřední desce
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0467-21-P02;
pověřuje
Bc. Hanu Ančincovou, statutární náměstkyni hejtmana Zlínského kraje, k jednání
se zájemci o využití objektu Velehrad-Salašská;
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí zajistit činnosti potřebné ke zjištění zájmu o využití
objektu Velehrad-Salašská.

2/27

R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6

Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R15/21

schvaluje
Výzvu č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021:
a) dle přílohy č. 0471-21-P02 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválí na svém 5. zasedání aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 a Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně Přílohy č. 1 prováděcího dokumentu
střednědobého plánu;
b) dle přílohy č. 0471-21-P03 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
neschválí na svém 5. zasedání aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 a Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně Přílohy č. 1 prováděcího dokumentu
střednědobého plánu.

7

Projekt "Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál" - projektový
rámec, financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R15/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 9 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k
předkládání žádostí o dotaci z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016-2024, dle přílohy č. 0469-21-P01;
schvaluje
projektový rámec projektu "Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál"
dle přílohy č. 0469-21-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Sociální služby
Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál" v souladu s Projektovým rámcem, dle
přílohy č. 0469-21-P02, do konečné podoby žádosti o dotaci včetně všech
povinných příloh v termínu dle výzvy č. 9 Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky k předkládání žádostí o dotaci do programu 013 310 Rozvoj a
obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022;
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2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o dotaci na projekt
"Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov pro seniory Liptál" v termínu dle výzvy č. 9
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k předkládání žádostí o dotaci
do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016-2022;
3. vedoucímu Odboru investic zpracovat investiční záměr na akci "Sociální služby
Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál", a to do 45 dnů od dokončení projektové
přípravy akce;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění finančních prostředků na
předfinancování, spolufinancování a realizaci projektu "Sociální služby Vsetín, p. o.
- Domov pro seniory Liptál", dle projektové rámce uvedeného v příloze č. 0469-21P02, v rámci výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016 – 2022, cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových
zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických
standardů sociálních služeb.

8

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast sociální

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R15/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 0468-21-P01.

9

Zřízení stálé pracovní skupiny pro rovné šance

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R15/21

schvaluje
zřízení pracovní skupiny pro rovné šance ve složení:
- Bc. Hana Ančincová, statutární zástupkyně hejtmana - předsedkyně,
- MUDr. Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví –
zástupce předsedkyně,
- Mgr. Helena Miklová, vedoucí odboru sociálních věcí,
- Ing. Karol Muránsky, vedoucí odboru zdravotnictví,
- Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového
sektoru.
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10

Doprava – revize Smluvních a přepravních podmínek Integrované dopravy
Zlínského kraje (Tarif ID ZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R15/21

schvaluje
s platností od 13.06.2021 změnu Smluvních a přepravních podmínek Integrované
dopravy Zlínského kraje (ID ZK) dle přílohy č. 0472-21-P01.

11

Nařízení Zlínského kraje - stanovení neudržovaných úseků silnic ve Zlínském
kraji v zimním období

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R15/21

schvaluje
nařízení Zlínského kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území Zlínského kraje,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, dle příloh č. 0474-21-P02a až č. 0474-21-P02e.

12

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R15/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0475-21-P01.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R15/21

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1570/4, ostatní plocha, v k. ú. Kladeruby, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 480-143/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 1570/1 a p. č. 1570/6, vše ostatní plocha,
v k. ú. Kladeruby, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
481-144/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1840/1, ostatní plocha, v k. ú. Mikulůvka, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1003-703159/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 2207/1, p. č. 2207/4, p. č. 2207/5, p. č. 2207/6, vše ostatní plocha,
v k. ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 510-636/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 53.680 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 1506/17, ostatní plocha, v k. ú. Žlutava, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1066-102/2021,
- 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 1.200 Kč + DPH;
6. 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:
- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 3234/1, ostatní plocha, v k.
ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 76096674/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 1929/20, ostatní plocha, v k.
ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6307046/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného 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. 6415/3, ostatní
plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3651-206/2020,
- 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 2.800 Kč + DPH.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R15/21

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků
- p. č. 7149/12, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 7149/15, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 7149/17, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 7149/19, ostatní plocha, o výměře 1150 m 2,
- p. č. 7149/22, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 7149/28, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 7149/31, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1751/8, orná půda, o výměře 203 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
2. pozemku
- p. č. 2511/12, ostatní plocha, o výměře 149 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu.
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Úprava č. 1 Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 20212025 a rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R15/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0114/2021, dle přílohy č. 0510-21-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2021, dle přílohy č. 0510-21-P02;
2. úpravu č. 1 Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 20212025, dle přílohy č. 0510-21-P03.

16

Zřízení účtu u České národní banky, Smlouvy o zvýhodněném úročení
zůstatku na účtu Raiffeisenbank

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R15/21

schvaluje
1. Smlouvu o účtu na volební kauce mezi Zlínským krajem a Českou národní
bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha1, IČO 48136450, dle příloh č. 0512-21-P01
až č. 0512-21-P04;
2. Smlouvy o zvýhodněném úročení zůstatku na účtu mezi Zlínským krajem a
Raiffeisenbank a. s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO
49240901, dle příloh č. 0512-21-P05 až č. 0512-21-P08.

17

Spolufinancování programu MMR 117D8250 Podpora vládou doporučených
projektů v oblasti rozvoje regionů na obnovu komunikací poškozených v
souvislosti s řešením kůrovcové kalamity - individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotací na spolufinancování
projektů podpořených v programu 117D8250 - Podpora vládou doporučených
projektů v oblasti rozvoje regionů na obnovu komunikací poškozených v souvislosti
s kůrovcovou kalamitou v členění:
1. Obec Kladeruby, IČ 00303933, dotace ve výši 376.920 Kč, na projekt
IND/2021/074 nazvaný Oprava komunikace pod Strašníkem - poškození v
důsledku těžby po kůrovcové kalamitě;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 544.959 Kč, na projekt IND/2021/075
nazvaný Oprava účelové komunikace MK19, 1u poškozené při těžbě kalamitního
dříví;
3. Obec Ratiboř, IČ 00304263, dotace ve výši 2.146.523 Kč, na projekt
IND/2021/076 nazvaný Obnova místních komunikací poškozených po kůrovcové
kalamitě v Ratiboři;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými obcemi,
dle příloh č. 0507-21-P01 až č. 0507-21-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0117/2021, dle přílohy č. 0507-21-P04.

18

Energetická agentura Zlínského kraje o. p. s. - vyjádření souhlasu se zněním
statutu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R15/21

vyjadřuje souhlas
se zněním statutu Energetické agentury Zlínského kraje o.p.s., IČO 27688313, dle
přílohy č. 0505-21-P02.

19

Veřejná zakázka "Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R15/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zajištění
prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského
kraje" a související dokumenty, dle příloh č. 0501-21-P02 až č. 0501-21P04;
schvaluje
1. výběr dodavatele 1. KORONERSKÁ s. r. o., se sídlem Benešova 141, 541 03
Trutnov - Poříčí, IČO 01681486;
2. uzavření smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na území Zlínského kraje s dodavatelem 1. KORONERSKÁ s. r. o., se
sídlem Benešova 141, 541 03 Trutnov - Poříčí, IČO 01681486, dle příloh č. 050121-P05 a č. 0501-21-P06;
3. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých
mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje č. D/0124/2020/ZD se
společností 1. KORONERSKÁ s. r. o., se sídlem Benešova 141, 541 03 Trutnov Poříčí, IČO 01681486, dle přílohy č. 0501-21-P07.
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

20

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R15/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0500-21-P01.

21

Individuální podpora 2021 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v členění:
1. Atletický klub Zlín, z. s., IČO 00350834, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 150.000 Kč na projekt Mistrovství České republiky v atletice dospělých a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0499-21-P12;
2. Atletika Holešov, z.s., IČO 02057042, nám. Svobody 175/37, 769 01 Holešov,
ve výši 190.000 Kč na projekt Ochranná vrhačská klec a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0499-21-P13;
3. AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, IČO 00530417, se sídlem Hornomlýnská
3715, 760 01 Zlín, ve výši 3.000.000 Kč na projekt Barum Czech Rally Zlín 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0499-21-P14;
4. Handball club Zubří z.s., IČO 46531378, Hlavní 492, 756 54 Zubří, ve výši
250.000 Kč na projekt Rozvoj klubové sportovní infrastruktury a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0499-21-P15;
5. HC Berani Zlín, z.s., IČO 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve
výši 1.800.000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje Akademie HC Berani Zlín LH a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy
č. 0499-21-P16;
6. TC Bajda Kroměříž, z.s., IČO 18188028, se sídlem Na Sladovnách 4255/2, 767
01 Kroměříž, ve výši 150.000 Kč na projekt Modernizace sociálního zázemí v
objektu šaten TC Bajda Kroměříž a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace, dle přílohy č. 0499-21-P17;
7. SKB Velké Karlovice, z. s., IČO 05674859, se sídlem Velké Karlovice 881, 756
06 Velké Karlovice, ve výši 400.000 Kč na projekt Druhá etapa technologie
zasněžování v biatlonovém areálu Miloňovky ve Velkých Karlovicích a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0499-21-P18;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. REDNECKS GYM z.s., IČO 04875184, se sídlem Masarykova 65/3, 769 01
Holešov, ve výši 50.000 Kč na projekt Zkvalitnění tréninkových podmínek
Rednecks gym z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 0499-21-P19;
9. Běžecký areál Pustevny z.s., IČO 26681242, se sídlem Podlesí 541, 757 01
Valašské Meziříčí, ve výši 200.000 Kč na projekt Pořízení repasované sněžné
rolby Pisten Bully 170DR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace, dle přílohy č. 0499-21-P20;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí navýšení individuálních
neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v
členění:
1. ve výši 1.000.000 Kč na celkovou dotaci ve výši 2.500.000 Kč, spolku FC
Slovácko z.s., IČO 22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, na
projekt Podpora celoroční činnosti fotbalové mládeže a uzavření dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0499-21-P21;
2. ve výši 1.000.000 Kč na celkovou dotaci ve výši 2.500.000 Kč, spolku Fotbalový
club Zlín, z.s., IČO 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, na projekt
Podpora mládežnického zlínského fotbalu a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0499-21-P22.

22

Kultura - dotace z MK ČR, změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021,
změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R15/21

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkové organizace:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, v celkové výši
601.000 Kč, dle přílohy č. 0478-21-P09;
b) Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, v celkové výši 180.000 Kč, dle přílohy č.
0478-21-P09;
c) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, v celkové výši
850.000 Kč, dle přílohy č. 0478-21-P09;
d) Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, v celkové výši 118.000 Kč, dle
přílohy č. 0478-21-P09;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0116/2021 dle přílohy č. 0478-21-P04;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
na rok 2021, dle přílohy č. 0478-21-P02;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021, dle přílohy č. 0478-21-P03;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. změnu č. 6 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. 0478-21-P10.

23

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora - památky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 500.000 Kč Římskokatolické
farnosti Rataje u Kroměříže, IČO 46998195, se sídlem Rataje 30, 768 12 Rataje u
Kroměříže, na realizaci projektu „Oprava krovu kopule a komplexní obnova věžičky
kostela svaté Alžběty ve Věžkách" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0476-21-P03.

24

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2021 - kultura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 300.000 Kč organizaci
Arcibiskupství olomoucké, IČO 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00
Olomouc, na realizaci akce Národní pouť Velehrad 2021 - Liturgická slavnost sv.
Cyrila a Metoděje 5. 7. a výstava "Antonín Cyril Stojan" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0477-21-P01.

25

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R15/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0481-21-P01.
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

26

Kultura - dotační projekty - úprava financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R15/21

schvaluje
1. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje poskytnutý příspěvek o 37.000 Kč z původní
částky 21.487.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 21.524.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině“,
dle přílohy č. 0479-21-P02;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se snižuje poskytnutý příspěvek o 37.000 Kč z původní
částky 2.000.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 1.963.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině“,
dle přílohy č. 0479-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0119/2021, dle přílohy č. 0479-21-P04;
4. změnu č. 2 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. 0479-21-P05 ;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž,
IČO 00091138, dle přílohy č. 0479-21-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci a uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje tato výpomoc o částku 3.961.000
Kč z původní částky 78.622.000 Kč na celkovou částku ve výši 74.661.000 Kč,
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, na realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině“
v roce 2021, dle přílohy č. 0479-21-P06.
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

Kultura, školství – dotační projekty INTERREG - změna projektového rámce,
dodatek Investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R15/21

schvaluje
1. změnu č. 3 projektového rámce projektu "Společné motivační vzdělávání pro
mladé" příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,
Valašské Meziříčí 757 01, IČO 00098639, dle přílohy č. 0480-21-P02;
2. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1543/150/04/19 – 03/05/21 na akci "Inovace
výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce" příspěvkové organizace Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686
01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0480-21-P03.

28

Školství - nové projekty IROP - IPRÚ - projektové rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R15/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 48 "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na
středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání"
vyhlášenou dne 26.05.2021 statutárním městem Zlínem - nositelem strategie
Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), dle přílohy č. 0484-21-02;
schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského
kraje:
a) "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Modernizace učebny informatiky", dle přílohy č.
0484-21-P03;
b) "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Vybudování posluchárny pro výuku
informatiky a přírodních věd", dle přílohy č. 0484-21-P04;
2. projektový rámec s názvem:
a) "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Modernizace učebny informatiky", pro
příspěvkovou organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III
1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0484-21-P05;
b) "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Vybudování posluchárny pro výuku
informatiky a přírodních věd", pro příspěvkovou organizaci Střední škola
gastronomie a obchodu Zlín, se sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO
00545121, dle přílohy č. 0484-21-P06.
3. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2021, dle přílohy č. 0484-21-P07;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, zajistit vypracování projektového záměru
do jeho konečné podoby v souladu s projektovým rámcem (P05) a podmínkami a
termíny výzvy č. 48 "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na
středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání"
vyhlášenou statutárním městem Zlín;
2. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, podat projektový záměr v souladu s
projektovým rámcem (P05) a podmínkami a termíny výzvy č. 48 "Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných
školách a v rámci celoživotního vzdělávání" vyhlášenou statutárním městem Zlín;
3. řediteli příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, zajistit vypracování
projektového záměru do jeho konečné podoby v souladu s projektovým rámcem
(P06) a podmínkami a termíny výzvy č. 48 "Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního
vzdělávání" vyhlášenou statutárním městem Zlín;
4. řediteli příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, podat projektový záměr v
souladu s projektovým rámcem (P06) a podmínkami a termíny výzvy č. 48
"Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších
odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání" vyhlášenou statutárním
městem Zlín.

29

Školství - fondy investic, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R15/21

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČO
00055107, dle přílohy č. 0482-21-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Horní Lideč 130, IČO
48739235, dle přílohy č. 0482-21-P03,
c) změna č. 1 příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0482-21-P04,
d) změna č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherské
Hradiště, Palackého náměstí, IČO 60371668, dle přílohy č. 0482-21-P06,
e) změna č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Otrokovice, Komenského,
IČO 61716413, dle přílohy č. 0482-21-P07;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí, IČO 60371668, k posílení
fondu investic ve výši 30.000 Kč, dle přílohy č. 0482-21-P05.
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Školství - účelový příspěvek - podpora řemesel v odborném školství 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R15/21

schvaluje
poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 1.638.500 Kč, dle přílohy č. 0485-21-P02.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R15/21

schvaluje
podání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČO 60370432
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení Školní družina z
50 na 60 žáků s účinností od 01.09.2021,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných u školského zařízení Školní
jídelna - výdejna ze 70 na 85 s účinností od 01.09.2021,
2. Základní škola Otrokovice, Komenského, IČO 61716413
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení Školní družina z
28 na 54 žáků s účinností od 01.09.2021,
3. Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČO
61716634
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 10 na 14 s účinností
od 01.09.2021,
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-62-C/02 Praktická škola
dvouletá z 12 na 14 s účinností od 01.09.2021,
4. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u oboru vzdělání 26-51-H/02
Elektrikář – silnoproud z 60 na 80 žáků s účinností od 01.09.2021,
5. Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, IČO 00851914
- výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Veselá 36, 756 51
Zašová, s účinností od 01.09.2021,
- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese č. p. 500, 756 51 Zašová,
s účinností od 01.09.2021,
- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese č. p. 809, 756 51 Zašová,
s účinností od 01.09.2021,
- výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese č. p. 276, 757 01
Poličná, s účinností od 01.09.2021,
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese č. p. 203, 756 25 Růžďka,
s účinností od 01.09.2021,
6. Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy, IČO 00226327
- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Křiby 4718, 760 05 Zlín, s
účinností od 01.09.2021;
ukládá
Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph. D., člence Rady Zlínského kraje, podat u Krajského
úřadu Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených schválených změn v
rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 30.06.2021.
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Školství - jmenování členů školských rad u p. o. zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R15/21

jmenuje
s účinností od 12.07.2021 členy školských rad při základních, středních a vyšších
odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0483-21-P01.

33

Školství - výsledek konkursního řízení ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo
nábřeží a vyhlášení dvou konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitel/ředitelka p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R15/21

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle
přílohy č. 0486-21-P02;
2. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele Základní
školy Halenkov 25, IČO 70238944;
3. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele Základní
umělecké školy Zdounky, IČO 63414945;
jmenuje
s účinností od 01.08.2021 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy
Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 0486-21P04;
stanovuje
s účinností od 01.08.2021 plat ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží, IČO 70238910, dle přílohy č. 0486-21-P05;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

odvolává
1. *** z pracovního místa ředitele Základní školy Halenkov 25, IČO 70238944, dle
přílohy č. 0486-21-P06, ke dni 30.11.2021;
2. *** z pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Zdounky, IČO
63414945, dle přílohy č. 0486-21-P07, ke dni 30.11.2021;
schvaluje
vyhlášení konkursních řízení, dle přílohy č. 0486-21-P08, na vedoucí pracovní
místa ředitele/ředitelky:
1. Základní školy Halenkov 25, IČO 70238944;
2. Základní umělecké školy Zdounky, IČO 63414945.

34

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R15/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při
zabezpečování realizace akce SPZ Holešov č. D/4316/2020/INV 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. 0490-21-P02 a č. 0490-21-P03.

35

Správa majetku - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R15/21

souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Obcí Zašová, IČO 00304476, Zašová 36, 756 51 Zašová, a
Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČO 00098574, Horní náměstí
2, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 0489-21-P01.

36

Sociální služby - investiční záměr akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R15/21

schvaluje
1. Investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1740/100/02/21 na
akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod
Hostýnem", dle přílohy č. 0488-21-P02;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. rozpočtové opatření č. RZK/0115/2021, dle přílohy č. 0488-21-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Centrum Áčko, Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710,
dle přílohy č. 0488-21-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením
projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné
bydlení Bystřice pod Hostýnem", Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje,
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem: Domov
pro seniory Lukov p.o. – revitalizace zahrady (řešení dvorního parteru), dle přílohy
č. 0488-21-P06.

37

Školství - investiční záměry - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R15/21

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1680/150/08/20 - 02/05/21 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava soklů
sportovní haly a instalace zatemnění, dle přílohy č. 0491-21-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1760/150/05/21 na
akci "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - oprava kotelny-1.etapa
modernizace školy", dle přílohy č. 0491-21-P03;
3. změnu č.1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, dle
přílohy č. 0491-21-P05;
4.poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 2.858.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice
4176/14a, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, na akci "VOŠ potravinářská a SPŠ
mlékárenská Kroměříž - oprava kotelny-1.etapa modernizace školy", dle přílohy č.
0491-21-P04;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "VOŠ
potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - oprava kotelny - 1.etapa
modernizace školy" příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01
Kroměříž, IČO 47935936.

38

Zdravotnictví - investiční záměr akce "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové
základny v Otrokovicích"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R15/21

ruší
a) usnesení č. 0197/R09/21 ze dne 15.03.2021 v části "ruší právo hospodaření k
movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřenému k hospodaření
příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole Otrokovice, IČO 00128198, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, specifikovaného v inventurním
soupise v příloze č. 0200-21-P02, a to s účinností k 31.12.2021";
b) usnesení č. 0197/R09/21 ze dne 15.03.2021 v části v části "předává
příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, IČO
62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, hospodaření k
movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje specifikovaného v inventurním
soupise v příloze č. 0200-21-P02, a to s účinností od 01.01.2022";
c) právo hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřenému k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole
Otrokovice, IČO 00128198, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
specifikovaného v inventurním soupise v příloze č. 0492-21-P02, a to s účinností k
31.12.2021,
předává
příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, IČO
62182137, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, hospodaření k
movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje specifikovaného v inventurním
soupise v příloze č. 0492-21-P02, a to s účinností od 01.01.2022;
schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1753/170/04/21 na
akci: "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích", dle přílohy
č. 0492-21-P05;
souhlasí
s vyřazením majetku, dle přílohy č. 0492-21-P03, v rámci stavby "Zdravotnická
záchranná služba ZK – přestavba stávající budovy na výjezdovou základnu
Otrokovice" formou fyzické likvidace;
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R15/21
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 souhlasit s odstraněním objektů, dle přílohy č. 049221-P04, v rámci stavby "Zdravotnická záchranná služba ZK – přestavba stávající
budovy na výjezdovou základnu Otrokovice".

39

Zdravotnictví - VS nemocnice - změna č. 2 plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje a dodatky nájemních smluv pro
Vsetínskou a Kroměřížskou nemocnici

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R15/21

vyjadřuje souhlas
se změnou č. 2 plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČO
26871068, dle přílohy č. 0493-21-P03;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1759/170/05/21 „Vsetínská nemocnice a.s. – budova M –
Přemístění a přepojení hlavní serverovny", dle přílohy č. 0493-21-P05;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a.s. –
budova M – Přemístění a přepojení hlavní serverovny" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 75 501 Vsetín, IČO 26871068, dle
přílohy č. 0493-21-P06;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0120/2021, dle přílohy č. 0493-21-P07;
4) uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem,
IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako pronajímatelem a
Vsetínskou nemocnicí a.s., IČO 26871068, se sídlem Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, dle přílohy č. 0493-21-P13;
5) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Zlínským krajem,
IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako pronajímatelem a
Kroměřížskou nemocnicí a.s., IČO 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, PSČ
767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0493-21-P15;
bere na vědomí
a) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v
resortu zdravotnictví "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rozšíření parkovacího
závorového systému", dle přílohy č. 0493-21-P08;
b) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v
resortu zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - Výměna dorozumívacího
zařízení v budově B (odd. Interna I.,Interna II., ošetř. péče)", dle přílohy č. 0493-21P09;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

c) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v
resortu zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - Vybudování VZT pro provoz
desinfekce na gastroenterologii", dle přílohy č. 0493-21-P10;
d) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v
resortu zdravotnictví "Vsetínská nemocnice a.s. - udova M stavební úpravy pro
umístění IT oddělen", dle přílohy č. 0493-21-P11.

40

Změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R15/21

ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje předložit Radě Zlínského kraje návrh
změny organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje v termínu do
28.06.2021.
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Výpůjčka nebytových prostor budovy č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R15/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a POST BELLUM, z.ú se
sídlem Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 265 48 526, dle
přílohy č. 0503-21-P02.

42

Smlouva o umístění sbírkových předmětů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R15/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění sbírkových předmětů mezi Zlínským krajem a
Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, p. o., se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČO 00094889, dle přílohy č. 0514-21-P01.
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R15/21
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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Smlouva o užívání vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R15/21

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k
výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem a
Ing. arch. Jakubem Zachem, předsedou výboru pro dopravu Zastupitelstva
Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda Superb kombi, VIN
TMBJH9NP7H7545395, dle přílohy č. 0513-21-P01.

44

Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje a poskytování
příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Statut ST/01/06/21 - Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje
s účinností od 01.10.2021, dle přílohy č. 0502-21-P02 ;
2. Směrnici SM/83/04/21 Poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu
uvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.10.2021, dle přílohy č. 050221-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0121/2021, dle přílohy č. 0502-21-P06.

45

Zajištění stravování v budově 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R15/21

schvaluje
1. výpověď Smlouvy o provozování stravovacího zařízení a poskytování
souvisejících služeb č. D/3666/2020/KŘ a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání - jídelny č. O/0144/2020/KŘHS uzavřené se společností T.K.S.ku s.r.o.,
Na Drahách 21, 686 04 Kunovice, IČO 01848836, dle přílohy č. 0504-21-P02;
2. záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 21, stavba pro
administrativu, stojící na pozemku p. č. st. 3752, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle
přílohy č. 0504-21-P03;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění stravování pro
zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu
souvisejících služeb" formou řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném
režimu, dle přílohy č. 0504-21-P03 až č. 0504-21-P11;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a
výkonu souvisejících služeb“ ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing. Eva Dostálková,
a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
služby s názvem „Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského
kraje, včetně provozu a výkonu souvisejících služeb“ ve složení: Ing. Radim Holiš,
Ing. David Vychytil, Ing. Radek Doležel, Lubomír Traub MSc., Ing. Jiří Jaroš, a
náhradníky: Zbyněk Fojtíček, Bc. Hana Ančincová, MUDr. Olga Sehnalová MBA,
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., Ing. Milan Štábl MBA.

46

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
21.06.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R15/21

schvaluje
návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
21.06.2021, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0497-21-P02.

47

Sociální věci - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R15/21

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince –
dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení";
b) „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad – Vincentinum –
stavební úpravy dle PBŘ“;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a požití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0470-21-P02;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akcí:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince –
dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení;
b) Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad – Vincentinum –
stavební úpravy dle PBŘ;
2. s rozšířením předmětu akce, úpravou názvu a nákladů akce „Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherský Ostroh – rekonstrukce výtahu“ na „Sociální
služby Uherské Hradiště, p. o. – stavební úpravy dle PBŘ“;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí příspěvkovou organizaci Sociální
služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO
00092096 na akci:
a) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince –
dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení";
b) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DS Uherský Ostroh - stavební úpravy
objektu dle PBŘ";
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO
70891320, zastoupený Odborem investic krajského úřadu, na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad - Vincentinum - stavební úpravy objektu
dle PBŘ";
bere na vědomí
informace o přípravě akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - novostavba
komunitní pobytové sociální služby v Bystřici pod Hostýnem";
ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat prověřovací studii na akci "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - novostavba komunitní pobytové sociální služby v Bystřici
pod Hostýnem".

48

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R15/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

úplatným převodem pozemků:
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. st. 3303, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1766 m 2, jehož součástí je
stavba č. p. 5520, víceúčelová budova,
- p. č. 1119/155, ostatní plocha, o výměře 106 m2,
- p. č. 1119/231, ostatní plocha, o výměře 147 m 2,
- p. č. 1119/232, ostatní plocha, o výměře 176 m 2,
zapsaných na LV č. 4963 od Stass, a. s., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO
18811396, za cenu ve výši 144.000.000 Kč, za podmínek dle přílohy č. 0509-21P03.

49

Vjezdy na autobusová nádraží II - uzavření smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R15/21

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Uherské Hradiště" a související dokumenty,
dle přílohy č. 0521-21-P06;
2. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Kroměříž" a související dokumenty, dle
přílohy č. 0521-21-P07;
3. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Uherský Brod" a související dokumenty, dle
přílohy č. 0521-21-P08;
4. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Holešov" a související dokumenty, dle
přílohy č. 0521-21-P09;
schvaluje
1. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Uherské
Hradiště":
a) výběr dodavatele ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála
Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle
přílohy č. 0521-21-P02;
2. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží II - AN
Kroměříž":
a) výběr dodavatele Bus Terminal a. s., se sídlem Skopalíkova 2385/45, 767 01
Kroměříž, IČO 24675709;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Bus Terminal a. s., se sídlem Skopalíkova
2385/45, 767 01 Kroměříž, IČO 24675709, dle přílohy č. 0521-21-P03;
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R15/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Uherský
Brod":
a) výběr dodavatele ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála
Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle
přílohy č. 0521-21-P04;
4. pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží II - AN
Holešov":
a) výběr dodavatele město Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov,
IČO 00287172;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem město Holešov, se sídlem Masarykova 628,
769 01 Holešov, IČO 00287172, dle přílohy č. 0521-21-P05.
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Doprava - Dodatek smlouvy č. 132/2021 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R15/21

schvaluje
Pověření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K
majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, k uzavření dodatku smlouvy č.
132S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (dále SFDI) na rok 2021, aby na základě této smlouvy ve znění
dodatku byla příjemcem finančních prostředků poskytnutých ze SFDI, určených k
financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Zlínského kraje, dle přílohy 0522-21-P07,
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku smlouvy č. 132S/2021, o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2021, jehož předmětem je navýšení finančních prostředků o 18.000.000 Kč
na financování silnic II. a III. tř., mezi Státním fondem dopravní infrastruktury,
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 760
01 Zlín, IČO 70934860, jako příjemcem, dle přílohy č. 0522-21-P08, za podmínky,
že Výbor SFDI, svým usnesením schválí alokaci uvedené částky.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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