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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 17. zasedání dne 28.06.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R17/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0527-21-P01.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R17/21

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše nad:
1) 47. ročníkem Letní filmové školy Uherské Hradiště pořádaným Asociací českých
filmových klubů, z. s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
61387550;
2) Mistrovstvím světa v travním lyžování pořádaným Svazem lyžařů České
republiky z. s., se sídlem Cukrovarnická 483/2, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO
00537632;
3) slavnostním otevřením cyklostezky sv. Metoděje z Boršic do Zlechova v rámci
projektu "Na kole za historií Velké Moravy" pořádaným obcí Boršice, se sídlem č.p.
7, 687 09 Boršice, IČO 00290823;
4) Mezinárodním sklářským sympoziem GSVM 2021 pořádaným Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská
603/8, Krásno pod Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060;
5) akcí "Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji" pořádanou Poradenským
centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., se sídlem Velehradská 625,
767 01 Kroměříž, IČO 29314747;
6) 65. ročníkem Kopaničářských slavností pořádaným obcí Starý Hrozenkov, se
sídlem č.p. 3, 687 74 Starý Hrozenkov, IČO 00291331;
7) 9. ročníkem Vrchařské koruny Valašska pořádaným spolkem Vrchařská koruna
Valašska z. s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01 Vsetín, IČO 03543340;
8) XXII. ročníkem Mezinárodního festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát
pořádaným spolkem JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., se sídlem Chodská 2829/19I,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 22830260;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje nad:
1) festivalem autorských čtení a besed se spisovateli Literární jaro Zlín 2021
pořádanými Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková
organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422;
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2) akcí s názvem "Stavíme budoucnost aneb inspirujeme se v přírodě" pořádanou
Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, se sídlem Velehradská 1527,
686 Staré Město, IČO 60371792;
3) charitativním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., pod názvem
"Filharmonie pod širým nebem" pořádaným příspěvkovou organizaci 14I15 Baťův
institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
c) záštitu Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady Zlínského kraje nad Mistrovstvím světa v
travním lyžování pořádaným Svazem lyžařů České republiky z. s., se sídlem
Cukrovarnická 483/2, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO 00537632.

3

Očkovací místa - darovací smlouvy a zajištění rozvozu vakcín proti COVID-19
ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R17/21

schvaluje
1. uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a společností:
a) Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 26822105, dle přílohy č. 0563-21-P01;
b) MEDICAL PLUS, s. r. o., se sídlem Obchodní 1507, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 27700453, dle přílohy č. 0563-21-P02;
c) IVF Czech Republic s. r. o., se sídlem Grohova 117/21, 602 00 Brno, IČO
25594575, dle přílohy č. 0563-21-P03;
d) Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČO 27661989, dle přílohy č. 0563-21-P04;
e) CZUB zdravotní s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 1283, 688 01 Uherský
Brod, IČO 05110122, dle přílohy č. 0563-21-P05;
f) Vsetínská nemocnice a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0563-21-P06;
g) Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0563-21-P07;
h) Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČO 27660532, dle přílohy č. 0563-21-P08;
2. v souladu s článkem 9 odst. 1 směrnice č. SM/24 Zadávání veřejných zakázek
administrovaných krajským úřadem odlišný postup při zadávání zakázky, jejímž
předmětem je zajištění rozvozu očkovacích vakcín proti COVID-19 pro všeobecné
praktické lékaře na území Zlínského kraje a uzavření smluv mezi Zlínským krajem
a dodavateli zajišťujícími rozvoz vakcín praktickým lékařům:
a) Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČO 27661989, pro rozvoz vakcín v okrese Zlín dle přílohy č. 0563-21-P09;
b) Vsetínská nemocnice a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, pro rozvoz vakcín v okrese Vsetín dle přílohy č. 0563-21-P10;
c) Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 27660915, pro rozvoz vakcín v okrese Uherské Hradiště
dle přílohy č. 0563-21-P11;
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d) Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČO 27660532, pro rozvoz vakcín v okrese Kroměříž dle přílohy č. 0563-21-P12;
z důvodu zajištění vakcinace občanů Zlínského kraje;
bere na vědomí
přehled výdajů za rozvozy vakcín dle přílohy č. 0563-21-P15 a čerpání dotace ve
výši 10 mil. Kč z Veřejné pokladní správy na řešení pandemie po ukončení
nouzového stavu dle přílohy č. 0563-21-P16.

4

Odbor KH - dotace - Česká komora architektů a Klubu vojenských
výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R17/21

schvaluje
poskytnutí individuální dotace:
1) z Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové programy a krizové řízení ve výši
50.000 Kč ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ, se sídlem Josefská 34/6, 118 00
Praha 1, IČO 45769371, na realizaci projektu Česká cena za architekturu v roce
2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0562-21P02;
2) z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru KH - ORJ 20 ve výši 20.000 Kč Klubu
vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z. s., se sídlem Nad
Ovčírnou IV/344, 766 01 Zlín, IČO 27025519, na činnost spolku v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0562-21-P04.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R17/21

schvaluje
1. změnu č. 5 plánu tvorby a požití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle příloh č. 0538-21-P02 a č. 0538-21-P03;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, dle přílohy č. 0538-21-P04;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských
Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0538-21-P05;
4. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína, IČO
70850941, dle přílohy č. 0538-21-P06.
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6

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R17/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0127/2021, dle přílohy č. 0531-21-P01.

7

Dodatek č. 1 ke smlouvě D/2610/2020/STR - Olšava, Uherský Brod,
Protipovodňová ochrana města, příjemce dotace Povodí Moravy, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R17/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/2610/2020/STR uzavřené se státním podnikem Povodí
Moravy, s. p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, dle
přílohy č. 0529-21-P02.

8

Dodatek k Pověření, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
ZK k dofinancování SSL na území ZK pro rok 2021, Výzva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R17/21

schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Kroměříže, IČO 71193430, se
sídlem Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 0530-21-P02;
2. Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy
č. 0530-21-P03;
3. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2021, dle přílohy č. 0530-21-P04.
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9

Sociální věci - Dotace na mimořádné finanční ohodnocení sociálních
pracovníků a pracovníků vykonávající agendu sociálně-právní ochrany na
krajských úřadech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R17/21

schvaluje
1) přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
a) na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků ve výši
53.520 Kč na krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19, dle přílohy č.
0536-21-P02,
b) dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků
vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 220.902 Kč na
krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19, dle přílohy č. 0536-21-P03;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0126/2021 dle přílohy č. 0536-21-P01.

10

Sociální věci - poskytnutí 3. části dotace pro příspěvkovou organizaci
Sociální služby Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R17/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2021, ve výši 1.173.923,80 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 0537-21-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0125/2021, dle přílohy č. 0537-21-P04.

11

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R17/21

schvaluje
postupné snižování kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor služby 5277371, poskytované v zařízení Hrádek, domov
pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, poskytovatele Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením, p. o., IČO 70850917, z 24 na 18 lůžek a s tím
související zastavení přijímání uživatelů, s účinností od 01.07.2021;
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ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, IČO 70850917, upravovat registrovanou kapacitu služby domovy pro
osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 5277371, poskytovanou v
zařízení Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, v registru
poskytovatelů sociálních služeb, dle aktuální situace až do dosažení souladu se
schválenou kapacitou služby.

12

Sociální služby - zrušení nařízení zřizovatele č. 1/2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R17/21

ruší
Nařízení zřizovatele č. 1/2020 k přijímání žadatelů do vybraných pobytových
sociálních služeb, které bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje ze dne
26.10.2020, č. 0806/R27/20, a to ke dni 30.06.2021.

13

Svěření majetku Zlínského kraje k hospodaření příspěvkovým organizacím
poskytující sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R17/21

svěřuje
1) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Domov na Dubíčku, p. o., se sídlem
Hrobice 136, 763 15 Slušovice, IČO 70850968, v hodnotě 1.151,44 Kč, a to
jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 100 ks, talíř mělký bílý 22
cm v množství 400 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 200 ks, lžíce pevná
průhledná 17,5 cm v množství 200 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství
100 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 100 ks, kávová lžička
průhledná v množství 200 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 120 ks a
kelímek průhledný 0,2 ml v množství 100 ks;
2) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Domov pro seniory Burešov, p. o., se
sídlem Burešov 4484, 760 01 Zlín, IČO 70851042, v hodnotě 7.186,43 Kč, a to
jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 800 ks, talíř mělký bílý 22
cm v množství 2400 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 900 ks, lžíce pevná
průhledná 17,5 cm v množství 1200 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství
600 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 600 ks, kávová lžička
průhledná v množství 1200 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 840 ks a
kelímek průhledný 0,2 ml v množství 900 ks;
3) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Domov pro seniory Loučka, p. o., se
sídlem Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, v
hodnotě 5.748,47 Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v
množství 700 ks, talíř mělký bílý 22 cm v množství 1900 ks, talíř mělký bílý 17 cm v
množství 700 ks, lžíce pevná průhledná 17,5 cm v množství 900 ks,
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nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství 500 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm
v množství 500 ks, kávová lžička průhledná v množství 900 ks, šálek bílý s ouškem
0,18 ml v množství 660 ks a kelímek průhledný 0,2 ml v množství 700 ks;
4) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Domov pro seniory Luhačovice, p.
o., se sídlem V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, IČO 70850909, v hodnotě
1.790,07 Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 200 ks,
talíř mělký bílý 22 cm v množství 600 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 200 ks,
lžíce pevná průhledná 17,5 cm v množství 300 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v
množství 200 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 200 ks, kávová
lžička průhledná v množství 300 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 180 ks
a kelímek průhledný 0,2 ml v množství 200 ks;
5) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Domov pro seniory Lukov, p. o., se
sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov, IČO 70850941, v hodnotě 10.206,35 Kč, a to
jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 1200 ks, talíř mělký bílý
22 cm v množství 3400 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 1200 ks, lžíce pevná
průhledná 17,5 cm v množství 1600 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství
900 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 900 ks, kávová lžička
průhledná v množství 1700 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 1200 ks a
kelímek průhledný 0,2 ml v množství 1200 ks;
6) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Domov pro seniory Napajedla, p. o.,
se sídlem Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976, v hodnotě 2.042,72 Kč,
a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 200 ks, talíř mělký
bílý 22 cm v množství 700 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 300 ks, lžíce pevná
průhledná 17,5 cm v množství 300 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství
200 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 200 ks, kávová lžička
průhledná v množství 300 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 240 ks a
kelímek průhledný 0,2 ml v množství 200 ks;
7) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Dům sociálních služeb Návojná, p.
o., se sídlem Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 70850852, v hodnotě 1.857,59
Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 200 ks, talíř
mělký bílý 22 cm v množství 600 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 200 ks, lžíce
pevná průhledná 17,5 cm v množství 300 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm v
množství 200 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 200 ks, kávová
lžička průhledná v množství 300 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 240 ks
a kelímek průhledný 0,2 ml v množství 200 ks;
8) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO
70850917, v hodnotě 3.543,61 Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500
ml v množství 400 ks, talíř mělký bílý 22 cm v množství 1200 ks, talíř mělký bílý 17
cm v množství 400 ks, lžíce pevná průhledná 17,5 cm v množství 600 ks, nůž
pevný průhledný 17,5 cm v množství 300 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v
množství 300 ks, kávová lžička průhledná v množství 600 ks, šálek bílý s ouškem
0,18 ml v množství 420 ks a kelímek průhledný 0,2 ml v množství 400 ks;
9) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o., se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, v hodnotě
49.659,37 Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 5800
ks, talíř mělký bílý 22 cm v množství 16600 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství
5900 ks, lžíce pevná průhledná 17,5 cm v množství 7900 ks,
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nůž pevný průhledný 17,5 cm v množství 4400 ks, vidlička pevná průhledná 17,5
cm v množství 4400 ks, kávová lžička průhledná v množství 8100 ks, šálek bílý s
ouškem 0,18 ml v množství 5760 ks a kelímek průhledný 0,2 ml v množství 5800
ks;
10) majetek Zlínského kraje k hospodaření pro Sociální služby Vsetín, p. o., se
sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, v hodnotě 22.881,58
Kč, a to jednorázové nádobí: šálek na polévku 500 ml v množství 2700 ks, talíř
mělký bílý 22 cm v množství 7600 ks, talíř mělký bílý 17 cm v množství 2700 ks,
lžíce pevná průhledná 17,5 cm v množství 3700 ks, nůž pevný průhledný 17,5 cm
v množství 2000 ks, vidlička pevná průhledná 17,5 cm v množství 2000 ks, kávová
lžička průhledná v množství 3700 ks, šálek bílý s ouškem 0,18 ml v množství 2680
ks a kelímek průhledný 0,2 ml v množství 2700 ks.

14

Projekt "Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor
oddělení B" - projektový rámec, financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R17/21

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. 0532-21-P01;
schvaluje
1. zařazení akce "Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor
oddělení B" do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0532-21-P02;
2. projektový rámec projektu "Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce
vnitřních prostor oddělení B" dle přílohy č. 0532-21-P03, za podmínky schválení
bodu 1;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Domov pro seniory
Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B" v souladu s Projektovým
rámcem, dle přílohy č. 0532-21-P03, 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;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o dotaci na projekt
"Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B" 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 "Domov pro
seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B", a to do 45 dnů
od dokončení projektové přípravy akce;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zajištění finančních prostředků na
předfinancování, spolufinancování a realizaci projektu "Domov pro seniory Loučka,
p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B", dle projektového rámce
uvedeného v příloze č. 0532-21-P03, 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.

15

Sociální služby - platový výměr zástupkyně statutárního orgánu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R17/21

stanovuje
s účinností od 20.05.2021 plat zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové
organizace Domov na Dubíčku p. o., IČO 70850968, dle přílohy č. 0533-21-P01.

16

Doprava - dodatky s dopravcem České dráhy a. s. (provozní soubory A +C +
D)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R17/21

schvaluje
uzavření dodatků č. 4 (prov. soubory A + D) a dodatku č. 3 (prov. soubor C) smluv
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě s
dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha
1, IČO 70994226, na provozní soubor:
1) Zlínský kraj - střed (A), dle přílohy č. 0540-21-P01;
2) Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (C), dle přílohy č. 0540-21-P02;
3) Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí –
Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž - Zborovice (D), dle přílohy č. 0540-21P03.

17

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (Uherský Brod a Rožnov pod Radhoštěm)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R17/21

schvaluje
1) uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Uherský Brod, IČO 00291463, dle přílohy č. 0541-21-P01a až č. 0541-21P01b;
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b) město Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, dle přílohy č. 0541-21-P02a až
č. 0541-21-P02b;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0129/2021, dle přílohy č. 0541-21-P03.

18

Ukončení příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R17/21

schvaluje
odstoupení od příkazní smlouvy uzavřené dne 01.07.2019 se společností Fiala,
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Helfertova 2040/13, Černá
Pole, 613 00 Brno, IČO 28360125, dle přílohy č. 0542-21-P01.

19

Vjezdy na autobusová nádraží II - uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R17/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Vjezdy
na autobusová nádraží II - AN Zlín" a související dokumenty, dle přílohy č. 054321-P02;
schvaluje
pro veřejnou zakázku s názvem "Vjezdy na autobusová nádraží II - AN Zlín":
a) výběr dodavatele Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem
Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390;
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se
sídlem Komárovská 2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 054321-P03.

20

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R17/21

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 1216/3, ostatní plocha, v k. ú. Štípa, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1739-55/2021,
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- 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 4.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 1502/17, ostatní plocha, v k. ú. Kudlov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1951-988/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 5090/1, ostatní plocha, v k. ú. Vizovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3499-1060/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 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 včetně
uzemnění v pozemku p. č. 383, ostatní plocha, v k. ú. Klečůvka, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 368-1052/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN včetně uzemnění,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 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. 3177/1, ostatní plocha, v k. ú. Osvětimany, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 992-16b/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 2.600 Kč + DPH;
6. 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. 383/1, ostatní plocha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 200 Kč/bm inženýrské
sítě + DPH, minimálně však 25.400 Kč + DPH;

11/35

R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. 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. 877/8, ostatní
plocha, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 7586-58/2021 a v pozemku p. č. 621, ostatní plocha, v k. ú. Vážany u
Kroměříže, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7866654/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.332 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu, metalického kabelu včetně související infrastruktury v pozemku p. č. 530/4,
ostatní plocha, v k. ú. Lužkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1029-14/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě optického kabelu, metalického kabelu včetně související infrastruktury,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
9. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, a všechny případné další vlastníky
panující stavby dělícího ostrůvku na pozemku p. č. 2144/172 v k. ú. Zlín,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění panující stavby dělícího ostrůvku na služebném pozemku p. č.
2144/172, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, opravami a
údržbou panující stavby dělícího ostrůvku,
na dobu existence stavby;
10. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se
sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního kabelového rozvodu nízkého napětí (silnoproud) v
pozemcích p. č. 1090/46 a p. č. 1090/75, vše ostatní plocha, v k. ú. Zlín, zemního
metalického kabelu (slaboproud) v pozemku p. č. 1090/46, ostatní plocha, v k. ú.
Zlín a zemního optického kabelu v chráničce HDPE v pozemku p. č. 1090/46,
ostatní plocha, v k. ú. Zlín, vše v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 9327-124/2020,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou rozvodů silnoproudu, slaboproudu a optického kabelu,
na dobu existence stavby;
11. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se
sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- umístění stavby zpevněné plochy - chodníku na pozemku p. č. 1090/75, ostatní
plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
9328-125/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, opravami a
údržbou stavby zpevněné plochy - chodníku,
na dobu existence stavby;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského
kraje z hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
70934860, a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 3Z5 5948, inv. č. 6444400065, rok pořízení
2008, pořizovací cena 310.146 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km 216
920, do hospodaření příspěvkové organizace Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherské
Hradiště, IČO 00092126, formou fyzické likvidace, a to:
- malotraktor S 1600 H/3803, inv. č. 000162, rok pořízení 2004, pořizovací cena
123.840 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- celotělová polohovací lázeň PARKER, inventární číslo 91-11, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 460.211 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- celotělová polohovací lázeň PARKER, inventární číslo 91-14, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 460.211 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
4. s vyřazením pohledávky ve výši 374.200 Kč za Josefem Zikou, nar.
***1956***bytem ***110 00 Praha 1, a Romanem Forejtem, nar. ***1974,
bytem***140 00 Praha 4, pro nedobytnost.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R17/21

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2451/9, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 2451/10, ostatní plocha, o výměře 505 m 2,
- p. č. 2451/11, ostatní plocha, o výměře 91 m 2,
- p. č. 2451/12, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2451/13, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 1931 pro obec Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě;
2. pozemků
- p. č. 3461/25, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 3461/26, ostatní plocha, o výměře 980 m 2,
- p. č. 3461/27, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 3461/28, ostatní plocha, o výměře 172 m2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 3461/29, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 3473/6, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3473/8, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3473/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 3473/12, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 3473/17, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3473/62, ostatní plocha, o výměře 69 m 2,
- p. č. 3473/63, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 3473/64, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 3473/65, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3473/68, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 3473/69, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 3473/70, ostatní plocha, o výměře 1731 m 2,
- p. č. 3473/71, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
- p. č. 3502/27, ostatní plocha, o výměře 30 m 2,
- p. č. 3502/53, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3502/79, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
- p. č. 3502/80, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 3502/81, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 3502/82, ostatní plocha, o výměře 251 m 2,
- p. č. 3502/86, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
- p. č. 3502/88, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 3502/91, ostatní plocha, o výměře 703 m 2,
- p. č. 3502/92, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 3502/93, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 3502/94, ostatní plocha, o výměře 24 m2,
- p. č. 3502/95, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 3502/98, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
- p. č. 3502/99, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3502/101, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 3502/102, ostatní plocha, o výměře 77 m2,
- p. č. 3502/103, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 3502/104, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1308 pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř
u Vsetína;
3. stavby
části tělesa pozemní komunikace III/4223 v délce 183 m, v uzlovém staničení km
2,304 - 2,487 (od křižovatky silnice III/4223 u autobusové točny po konec silnice, tj.
zaústění do místní komunikace č. 25c U školy) včetně součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemcích p. č. 2868, p. č. 2869, p. č. 2870, p. č. 2871, p. č.
2872, p. č. 2873, p. č. 2874, p. č. 2875 v k. ú. Břestek;
4. pozemku
- p. č. 2874, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 868/4, ostatní plocha, o výměře 259 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 204 pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče.
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Aktualizace Akčního plánu Regionální inovační strategie ZK 2021-2022,
aktualizace členství Řídicího výboru Regionální inovační strategie ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R17/21

schvaluje
aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 20212022, dle přílohy č. 0575-21-P01;
jmenuje
Ing. Jana Pšeju, ***, členem Řídícího výboru Regionální inovační strategie
Zlínského kraje s účinností od 29.06.2021.
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Darovací smlouva mezi Cestami proměn, z. s., a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R17/21

schvaluje
1. uzavření Darovací smlouvy mezi Cestami proměn, z.s., IČ 27047091, se sídlem
V pevnosti 9/3, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 a Zlínským krajem, IČO 70891320, se
sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín ve znění přílohy č. 0576-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK 0134/2021, dle přílohy č. 0576-21-P03.
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Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R17/21

odvolává
s účinností ke dni 30.06.2021 z funkce ředitelky zájmového sdružení právnických
osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem
J.A. Bati 5520, 760 90 Zlín, Ing. Martinu Janochovou, dat. nar. ***1978, trvale
bytem *** Zlín;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
s účinností od 01.07.2021 Mgr. Zuzanu Vojtovou, dat. nar. ***1961, trvale bytem
*** Brno, ředitelkou zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, se sídlem J.A. Bati 5520, 760 90 Zlín.
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Zdravotnictví - dodatek partnerské smlouvy k projektu Chytrá péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R17/21

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve
Zlínském kraji", mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č.
0567-21-P01;
2. změnu č. 2 projektového rámce projektu "Využívání sociálních inovací za
pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0567-21-P02.
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Individuální podpora 2021 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R17/21

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT)
pro Krajskou radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského
kraje, pobočný spolek, IČO 70930139, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov,
ve výši 50.000 Kč na projekt Školní sportovní soutěže základních a středních škol
realizované ve Zlínském kraji v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0565-21-P02.
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Veřejná zakázka "Výběr dodavatele IT techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R17/21

bere na vědomí
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného dodavatele části 3 zadávacího
řízení dle přílohy č. 0566-21-P02;

16/35

R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. zrušení zadávacího řízení v části 3 veřejné zakázky s názvem Dodávka USB-C
dokovacích stanic (včetně příslušenství) dle přílohy č. 0566-21-P03;
2. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Výběr dodavatele IT techniky
II." formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0566-21-P05 až č.
0566-21-P09, uveřejněním výzvy včetně zadávací dokumentace na profilu
zadavatele a odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č.
0566-21-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Ing. Simona Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jiří Jaroš,
Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Robert Olša, Mgr. Michal Uherek, Martina Chovancová
DiS., a náhradníky: Michal Hýža, DiS., Ing. Zdeněk Vaculík, Ing. Lukáš Valouch,
Mgr. Libor Fusek, Ing. Eva Dostálková.
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Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje",
změny Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R17/21

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 15_002/0000007-07 o změně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_002/0000007-01 k projektu "Krajský akční
plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", vydaném dne 03.06.2021, dle
přílohy č. 0545-21-P01;
2. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 15_002/0000007-08 o změně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_002/0000007-01, k projektu "Krajský akční
plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", vydaném dne 15.06.2021, dle
přílohy č. 0545-21-P02.
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IKAP II - Rozhodnutí o poskytnutí dotace, změna projektového a finančního
rámce projektu, dodatky partnerských a veřejnoprávních smluv, změny
rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku a dodatek IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R17/21

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_078/0018903-01
k projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, vydaném dne
28.05.2021 ve znění přílohy č. 0544-21-P02;
17/35
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového a finančního rámce projektu "Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", dle přílohy č. 054421-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0123/2021, dle přílohy č. 0544-21-P04;
3. uzavření dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a:
a) Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, Školní 822, 763
21, Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0544-21-P05,
b) Střední školou – Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0544-21-P06,
c) Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 0544-21-P07,
d) Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0544-21-P08,
e) Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0544-21-P09,
f) Střední průmyslovou školou polytechnickou - Centrem odborné přípravy Zlín,
Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0544-21-P10,
g) Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská
394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0544-21-P11,
h) Střední průmyslovou školou Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO
00559482, dle přílohy č. 0544-21-P12,
i) Střední průmyslovou školou Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0544-21-P13,
j) Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0544-21-P14,
k) Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín,
IČO 00843407, dle přílohy č. 0544-21-P15,
l) Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště,
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0544-21P16,
m) Střední školou leteckou s. r. o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO
26286033, dle přílohy č. 0544-21-P17,
n) Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71
Bojkovice, IČO 00838811, dle přílohy č. 0544-21-P18,
o) Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T.
G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČO 00559504, dle přílohy č. 0544-21-P19,
p) Gymnáziem Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01, IČO 00559105, dle
přílohy č. 0544-21-P20,
q) Střední školou podnikatelskou a Vyšší odbornou školou, s. r. o., nám. T. G.
Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 25344412, dle přílohy č. 0544-21-P21,
r) Střední školou filmovou, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.,
Filmová 174, 760 01 Zlín - Kudlov, IČO 29373883, dle přílohy č. 0544-21-P22,
s) Stojanovým gymnáziem, Velehrad, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad, IČO 70940444,
dle přílohy č. 0544-21-P23,
t) Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži, Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž, IČO
00226611, dle přílohy č. 0544-21-P24,
u) Střední zdravotnickou školou Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01, Kroměříž,
IČO 00637939, dle přílohy č. 0544-21-P25,
v) Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle přílohy č. 0544-21-P26;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. uzavření dodatku č. 2 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám.
T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, dle přílohy č. 0544-21-P27;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", pro:
a) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, IČO 46276327,
dle přílohy č. 0544-21-P28,
b) Střední odbornou školu Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č.
0544-21-P29;
c) Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Uherský Brod, IČO 14450437,
dle přílohy č. 0544-21-P30,
d) Střední průmyslovou školu polytechnickou - Centrum odborné přípravy Zlín, IČO
14450500, dle přílohy č. 0544-21-P31,
e) Střední průmyslovou školu Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 0544-21P32,
f) Střední průmyslovou školu stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle
přílohy č. 0544-21-P33,
g) Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, IČO
00559644, dle přílohy č. 0544-21-P34,
h) Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO
00559504, dle přílohy č. 0544-21-P35,
i) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, dle přílohy č. 0544-21-P36,
j) Střední zdravotnickou školu Kroměříž, IČO 00637939, dle přílohy č. 0544-21P37,
k) Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště, IČO 60371749, dle
přílohy č. 0544-21-P38;
6. snížení poskytnutého účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
za účelem realizace a dosažení cílů projektu "Implementace Krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", a to:
a) Střední škole – Centru odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO
15527816, o 16.474,86 Kč, z původní celkové částky 149.441,90 Kč, nově na
celkovou částku 132.967,04 Kč, dle přílohy č. 0544-21-P39,
b) Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, IČO 60371790, o 22.754,09
Kč, z původní celkové částky 127.479,72 Kč, nově na celkovou částku 104.725,63
Kč, dle přílohy č. 0544-21-P40,
c) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, o 4.674,24 Kč,
z původní celkové částky 340.445,95 Kč, nově na celkovou částku 335.771,71 Kč,
dle přílohy č. 0544-21-P29,
d) Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, o
6.110,10 Kč, z původní celkové částky 110.619,65 Kč, nově na celkovou částku
104.509,55 Kč, dle přílohy č. 0544-21-P41,
e) Střední průmyslové škole Zlín, IČO 00559482, o 27.237,60 Kč, z původní
celkové částky 241.174,74 Kč nově, na celkovou částku 213.937,14 Kč, dle přílohy
č. 0544-21-P42,
f) Střední průmyslové škole strojnické Vsetín, IČO 00843407, o 4.127,22 Kč, z
původní celkové částky 119.698,32 Kč nově, na celkovou částku 115.571,10 Kč,
dle přílohy č. 0544-21-P43;
7. uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v
rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a:
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71
Bojkovice, IČO 00838811, dle přílohy č. 0544-21-P44,
b) Střední školou podnikatelskou a Vyšší odbornou školou, s.r.o., nám. T. G.
Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 25344412, dle přílohy č. 0544-21-P45,
c) Střední školou filmovou, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Filmová
174, 760 01 Zlín - Kudlov, IČO 29373883, dle přílohy č. 0544-21-P46,
d) Stojanovým gymnáziem, Velehrad, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad, IČO 70940444,
dle přílohy č. 0544-21-P47,
e) Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži, Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž, IČO
00226611, dle přílohy č. 0544-21-P48;
8. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1696/150/10/20-01/06/21 na realizaci akce
"SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – pořízení technologií IKAP II", pro příspěvkovou
organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky
1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0544-21-P49;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. za podmínky schválení bodu č. 3 m) usnesení RZK, schválit uzavření dodatku č.
1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a Střední školou leteckou s.r.o, Na
Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO 26286033, dle přílohy č. 0544-21-P50;
2. za podmínky schválení bodu č. 4 usnesení RZK, schválit snížení poskytnuté
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje za účelem realizace a dosažení cílů
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", a to Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, o 518,40 Kč, z původní celkové částky
1.400.360,67 Kč, nově na celkovou částku 1.399.842,27 Kč, a uzavření dodatku č.
1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 0544-21P51.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R17/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle rozhodnutí
uvedených v příloze č. 0546-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0128/2021, dle přílohy č. 0546-21-P01.
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R17/21
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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Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R17/21

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0552-21-P02.
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Školství - Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti ČEPS, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R17/21

bere na vědomí
předložení žádosti o poskytnutí finančního daru, dle přílohy č. 0550-21-P02;
schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru od společnosti ČEPS, a.s., IČO
25702556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152, ve výši 500 000
Kč, dle přílohy č. 0550-21-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0133/2021, dle přílohy č. 0550-21-P04.
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Školství - Pohledávka u příspěvkové organizace Dětský domov Liptál

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R17/21

souhlasí
s prominutím pohledávky u příspěvkové organizace Zlínského kraje: Dětský domov
Liptál, IČO 70238499, se sídlem 756 31 Liptál 91 v celkové výši 20.574 Kč vůči
Ingrid Horvátové, dle přílohy č. 0549-21-P02.
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Školství – vyřazení majetku, převod z rezervního fondu, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R17/21

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, a to:
- kopírovací stroj OC 3155 3155 DC, inventární číslo 90, pořizovací cena 234 716
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2004,
dle přílohy č. 0551-21-P02:
b) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČO 14450437,
a to:
- mycí stroj BA 430 SD, inventární číslo 5550 100, pořizovací cena 135 969 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006,
- server DELL R520, inventární číslo 4451 097, pořizovací cena 138 000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2012,
dle přílohy č. 0551-21-P03:
c) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČO13643878, a to:
- konvektomat ret. dig, inventární číslo C/0301, pořizovací cena 279 870 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2002,
- myčka na nádobí, inventární číslo C/0499, pořizovací cena 101 829 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007,
- konvektomat DA 6BC 1dig, inventární číslo C/0306, pořizovací cena 220 149 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001,
- mycí stroj na nádobí Zanussi, inventární číslo C/0401, pořizovací cena 115 890
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007,
- automobil os. Š Forman, VSE 09-00, inventární číslo C/0028, pořizovací cena
198 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1993,
- Š Felicia – Combi GLXi, VSE 94-02, inventární číslo C/0258, pořizovací cena 323
737 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1998,
- konvektomat 10GN, inventární číslo C/0410, pořizovací cena 154 486 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007,
dle přílohy č. 0551-21-P04,
vše formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie a
obchodu Zlín, IČO 00545121, automobilu Škody Felicia, inventární číslo 658002,
pořizovací cena 339 807 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1995, a to formou
prodeje za cenu v čase a místě obvyklou, dle přílohy č. 0551-21-P05,
3. s převodem prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkové
organizace Dětský domov Uherské Hradiště, IČO 60371773, ve výši 150.000 Kč,
dle přílohy č. 0551-21-P06;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, IČO 70238898, dle přílohy č. 0551-21-P07 ;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín, IČO 61716464, dle přílohy č. 0551-21-P08;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Uherské Hradiště, IČO
60371773, dle přílohy č. 0551-21-P09 ;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Stření zdravotnická škola Kroměříž, IČO
00637939, dle přílohy č. 0551-21-P10 ;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, IČO 70843309, dle
přílohy č. 0551-21-P11 ;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, IČO 00843369, dle přílohy č. 0551-21-P12 ;
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

g) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Valašské Meziříčí, IČO
62334808, dle přílohy č. 0551-21-P13 ;
h) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČO
00851906, dle přílohy č. 0551-21-P14
i) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,
IČO 47934832, dle přílohy č. 0551-21-P15
j) změnu č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí,
IČO00851574,dle přílohy č. 0551-21-P16.
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Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R17/21

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy Halenkov 25, IČO 70238944, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr. Zuzana
Fišerová, Ph.D., Ing. Radek Doležel, Mgr. Ing. Jiří Hejda, Mgr. Marek Hajžman,
Michaela Martináková, Mgr. Soňa Bergerová, Beata Špůrková;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Zdounky, IČO 63414945, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr.
Zuzana Fišerová, Ph.D., Ing. Radek Doležel, MgA. Ivona Křivánková, Mgr. Helena
Doleželová, MgA. Pavel Skopal, Mgr. Marcela Orságová.
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Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R17/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0548-21-P02.
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Kultura - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R17/21

stanovuje
plat ředitelce Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 00091138, dle
přílohy č. 0580-21-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Správa majetku - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R17/21

schvaluje
1) smlouvu o podmínkách provedení stavebního záměru mezi Zlínským krajem,
IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Střední odbornou školou
Luhačovice, IČO 61715999, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, a Městem
Luhačovice, IČO 00284165, nám. 28. října 543, 463 26 Luhačovice, dle příloh č.
0554-21-P02 a č. 0554-21-P03,
2) záměr pronájmu nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to: pozemku parc. č. st. 2028 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba zapsaných v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú.
Uherské Hradiště, na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2025 dle přílohy č.
0554-21-P04;
3) smlouvu o nájmu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, a Obcí Starý Hrozenkov, IČO 00291331, Starý Hrozenkov 3, 687 74
Starý Hrozenkov, dle přílohy č. 0554-21-P05,
4) uzavření darovací smlouvy mezi společností Stass, a. s., IČO 18811396, J. A.
Bati 5520, 760 01 Zlín jako dárcem, Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem
třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín jako obdarovaným, a Krajskou pedagogickoupsychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, IČO 61716456, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín jako
vedlejším účastníkem, dle přílohy č. 0554-21-P06, za podmínky nabytí
vlastnického práva Zlínského kraje k budově č. p. 5520, která je součástí pozemku
p. č. st. 3303 v k. ú. a obci Zlín dle příslušné kupní smlouvy uzavírané mezi
společností Stass, a. s., IČO 18811396 jako prodávajícím a Zlínským krajem, IČO
70891320 jako kupujícím,
5) rozpočtové opatření č. RZK/0135/2021, dle přílohy č. 0554-21-P09;
svěřuje
Krajské pedagogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČO 61716456, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01
Zlín k hospodaření movitý majetek specifikovaný v příloze č. 2 darovací smlouvy, a
to ke dni nabytí movitého majetku do vlastnictví Zlínského kraje dle darovací
smlouvy v části usnesení pod bodem schvaluje 4), za podmínky nabytí
vlastnického práva Zlínského kraje k budově č. p. 5520, která je součástí pozemku
p. č. st. 3303 v k. ú. a obci Zlín dle příslušné kupní smlouvy uzavírané mezi
společností Stass, a.s., IČO 18811396 jako prodávajícím a Zlínským krajem, IČO
70891320 jako kupujícím,
souhlasí
1) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Střední školou hotelovou a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a Liborem
Houserkem, ***, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0554-21-P07,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Střední školou hotelovou a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a Renatou
Šťastnou, *** 768 33 Morkovice - Slížany, dle přílohy č. 0554-21-P08.
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SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R17/21

schvaluje
záměry prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemku p. č. 2760/147, ostatní plocha o výměře 20 076 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha o výměře 395 562 m 2 v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2620-99/2021 - přílohy č. 0555-21-P02;
2. pozemku p. č. 2760/148, ostatní plocha o výměře 20 023 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha o výměře 395 562 m 2 v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2620-99/2021 - přílohy č. 0555-21-P02;
3. pozemku p. č. 2760/152, ostatní plocha o výměře 7 000 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/111, ostatní plocha o výměře 91 490 m 2, v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2666-168/2021 - přílohy č. 0555-21-P03;
4. pozemku p. č. 2760/153, ostatní plocha o výměře 5 663 m 2, odděleného z
pozemků p. č. 2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2, p. č. 2341/3, ostatní
plocha o výměře 24 931 m2, p. č. 2339/1, ostatní plocha o výměře 453 m 2 v k. ú.
Holešov, obci Holešov a pozemku p. č. 2341/33, orná půda o výměře 2 354 m 2,
odděleného z pozemku p. č. 2341/1, orná půda o výměře 66 082 m 2, oba dle
geometrického plánu č. 2667-168/2021 – přílohy č. 0555-21-P04;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s umístěním
investora podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov, dle příloh č. 0555-21-P02, č. 0555-21-P05 a č. 0555-21-P09.
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SPZ Holešov – Smlouva o nájmu pozemku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R17/21

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi Zlínským krajem se sídlem Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a sdružením Akce Holešov z. s. se sídlem
Holešov, Střelnice 223/17, 769 01 Holešov, IČO 07688521, dle příloh č. 0556-21P01 a č. 0556-21-P02;
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R17/21
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/0131/21, dle přílohy č. 0556-21-P05.

41

Investice - aktualizace plánu přípravy akcí ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R17/21

ruší
odvod prostředků z fondu investic ve výši 500.000 Kč, který byl nařízen v rámci
schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 14.12.2020, usnesením č. 0018/Z02/20, příspěvkové organizaci Obchodní
akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO
63458730;
schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy akcí Zlínského kraje pro další období dle přílohy č.
0553-21-P02;
2. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2021 schváleného
usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0018/Z02/20 ze dne 14.12.2020
příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, o 750.000 Kč na 1.750 000
Kč;
b) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO
00559105, o 1.050.000 Kč na 2.350.000 Kč;
c) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod strání 1776, 755 15
Vsetín, IČO 00843407, o 450.000 Kč na 550.000 Kč;
3. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkových
organizací:
a) změna č. 3 příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska se sídlem Velké
náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 0553-21-P03;
b) změna č. 3 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní
náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0553-21-P04;
c) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 00845060, dle přílohy č. 0553-21-P05;
d) změna č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem
Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0553-21-P06;
e) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0553-21-P07;
f) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č.
0553-21-P08;
g) změna č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
se sídlem Pod strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 0553-21P09;
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

h) změna č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem
Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, dle přílohy č. 0553-21-P10;
i) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO
14450437, dle přílohy č. 0553-21-P11;
j) změna č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se sídlem
Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0553-21-P12;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021:
a) ve výši 250.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná
škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se
sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, na zpracování
projektové dokumentace akce „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Laboratoře
„Nové informatiky“, dle přílohy č. 0553-21-P13;
b) ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00845060, na zpracování projektové dokumentace akce
"SUPŠ sklářská Val. Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI", dle přílohy č. 0553-21P14;
c) ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska se sídlem
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na zpracování projektové
dokumentace akce "Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce kotelny a stavební
úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí", dle přílohy č. 0553-21-P15;
5. posunutí termínu pro čerpání investičního příspěvku nebo účelového příspěvku
na provoz na zpracování projektových dokumentací akcí zařazených v Plánu
přípravy investičních akcí Zlínského kraje v souladu se:
a) změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního a účelového příspěvku na
provoz č. 61/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce
„Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu Hvězdárny Vsetín“, dle přílohy č. 055321-P16;
b) změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 12/2020/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce „Muzeum regionu Valašsko
- zámek Vsetín – obnova zámeckého parku“, dle přílohy č. 0553-21-P17;
c) změnou č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 9/2020/INV z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 na přípravu akce „SŠHS Kroměříž –
rekonstrukce budovy A“, dle přílohy č. 0553-21-P18;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2021, dle přílohy č. 0553-21-P19;
souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akcí:
a) „Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na
Hanáckém náměstí“, příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska se sídlem
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138;
b) "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - rekonstrukce rozvodů ZTI", Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060.
c) "OA Kroměříž - Modernizace a rozšíření odborných učeben informačních
technologií
pro
zlepšení
podmínek
výuky
informačních
technologii,
polytechnického vzdělávání a cizích jazyků", příspěvkové organizace Obchodní
akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO
63458730;
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) "Střední průmyslová škola Otrokovice - Vybudování a vybavení odborných
učeben, laboratoří a dílen v SPŠ Otrokovice a Experimentariu", příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266,
765 02 Otrokovice, IČO 00128198;
e) "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - modernizace výuky automatizace"
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod
strání 1776, 755 15 Vsetín, IČO 00843407;
f) "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Laboratoře „Nové informatiky“ příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 60371731;
g) "SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra
SPŠ a OA Uherský Brod" příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781, Uherský Brod, 688
01, IČO 14450437;
h) "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Modernizace fyzikální a biologické laboratoře,
multimediálních a jazykových učeben" příspěvkové organizace Gymnázium Zlín –
Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105;
i) "Rekonstrukce kotelny horního zámku Zborovice";
2. s aktualizací projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracovanou
společností KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, v květnu 2018
pod názvem "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem –
rekonstrukce obvodového pláště dílen" a zajištění inženýrské činnosti za účelem
vyřízení změn v povolení stavby.
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akcí, příspěvkovou organizaci:
a) Muzeum Kroměřížska se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO
00091138, na akci „Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce kotelny a stavební
úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“;
b) Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou Valašské Meziříčí, se sídlem
Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00845060, na
akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - rekonstrukce rozvodů ZTI";
c) Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž,
IČO 63458730, na akci "OA Kroměříž - Modernizace a rozšíření odborných učeben
informačních technologií pro zlepšení podmínek výuky informačních technologii,
polytechnického vzdělávání a cizích jazyků";
d) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, se sídlem
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, na akci "SŠ
nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce budovy
dřevoobráběcích dílen";
e) Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČO 00128198, na akci "Střední průmyslová škola Otrokovice Vybudování a vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen v SPŠ Otrokovice a
Experimentariu";
f) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod strání 1776, 755 15
Vsetín, IČO 00843407, na akci "Střední průmyslová škola strojnická Vsetín modernizace výuky automatizace";
g) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 60371731, na akci "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Laboratoře
„Nové informatiky“;
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

h) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem
Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01, IČO 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský
Brod - Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra SPŠ a OA Uherský
Brod";
i) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO
00559105, na akci "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Modernizace fyzikální a
biologické laboratoře, multimediálních a jazykových učeben";
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 Zlínského kraje, na akci
"Rekonstrukce kotelny horního zámku Zborovice“.
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Školství - investiční akce - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R17/21

schvaluje
1. zařazení akce "Dětský domov Kroměříž - Modernizace plynové kotelny" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č.
0557-21-P02;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1767/150/06/21 na akci "Dětský domov Kroměříž - Modernizace plynové
kotelny", dle přílohy č. 0557-21-P03;
b) č. 1768/150/06/21 na akci "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - Modernizace kotelny
na OP Družstevní 1646", dle přílohy č. 0557-21-P04;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky
1779, 75501 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0557-21-P05;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Dětský domov Kroměříž, se sídlem U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž,
IČO 63458691, dle přílohy č. 0557-21-P06;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.120 tis. Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Dětský domov Kroměříž, se sídlem U
Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž, IČO 63458691, na akci "Dětský domov Kroměříž Modernizace plynové kotelny", dle přílohy č. 0557-21-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0130/2021, dle přílohy č. 0557-21-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Dětský domov Kroměříž - Modernizace plynové kotelny" příspěvkovou
organizaci Dětský domov Kroměříž, se sídlem U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž,
IČO 63458691;
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R17/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - Modernizace kotelny na OP Družstevní 1646"
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se
sídlem Benátky 1779, 75501 Vsetín, IČO 13643878;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje:
1. "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – odstranění vlhkosti zdiva", dle přílohy č.
0557-21-P09,
2. "SŠOS Vizovice - Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího
krčku", dle přílohy č. 0557-21-P10.
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Školství - investiční záměr akce "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické
centrum"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R17/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1769/150/06/21
akce "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum", dle přílohy č. 0558-21-P01;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, dle
přílohy č. 0558-21-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.899.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01
Kroměříž, IČO 65269616, na akci "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické
centrum", dle přílohy č. 0558-21-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4.708.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, na akci "SOU Uherský
Brod – revitalizace prostor odborného výcviku", dle přílohy č. 0558-21-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2021, dle přílohy č. 0558-21-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "VOŠPS a
SPgŠ Kroměříž - metodické centrum" příspěvkovou organizaci Vyšší odborná
škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1.
máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616.
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44

Zdravotnictví, sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R17/21

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na akci "Uherskohradišťská nemocnice
a. s. - rekonstrukce objektu 14" mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako příkazcem, a Ing. Jindřichem Navrátilem,
Slovácká 1712, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO 12415685, jako
příkazníkem, dle přílohy č. 0561-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0132/2021, dle přílohy č. 0561-21-P03;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje "DS Napajedla –
lékařské dorozumívací zařízení sestra - klient", dle přílohy č. 0561-21-P04.

45

Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. - Magnetická rezonance zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti" - výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R17/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Vsetínská nemocnice a.s. - Magnetická rezonance – zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ a protokol z jednání hodnoticí komise,
dle přílohy č. 0560-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno Žabovřesky, IČO 29220785;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova
2619/45, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČO 29220785, dle přílohy č. 0560-21-P03;
zmocňuje
společnost LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno Žabovřesky, IČO 29220785, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) "Vsetínská nemocnice a.s. - Magnetická
rezonance", dle přílohy č. 0560-21-P04.
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46

Soudní řízení - podání správní žaloby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R17/21

schvaluje
podání správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, proti rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10.05.2021, č.j.: ÚOHS13125/2021/163/MBr, ve znění přílohy č. 0572-21-P02.

47

Investiční záměr "Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 2 NP a dilatačních
spár v 1. NP a 2. NP parkoviště KÚ – budovy č. 11"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R17/21

schvaluje
1) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1762/010/06/21
"Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 2. NP a dilatačních spár v 1. NP a 2. NP
parkoviště KÚ – budovy č. 11", dle přílohy č. 0569-21-P02;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0124/2021 dle přílohy č. 0569-21-P03.

48

Dodatek č. 3 investičního záměru akce „Budova 21 – obnova jídelny a
kavárny“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R17/21

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1562/140/06/19-03/06/21 akce „Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“, dle přílohy
č. 0568-21-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0138/2021, dle přílohy č. 0568-21-P02.

49

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R17/21

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským
krajem a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČO 46965564, se sídlem
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0571-21-P02, č. 0571-21-P02a, č.
0571-21-P02b, č. 0571-21-P02c, č. 0571-21-P02d a č. 0571-21-P03;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční
Městské RZ ve dnech 27.08.-29.08.2021, která povede po komunikacích Zlínského
kraje v bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č. 1119/4, p. č. 1119/244, p. č.
1119/23, p. č. 1119/24, p. č. 1119/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č.
1112/7, ostatní plocha, silnice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0571-21-P05;
2) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů ve
dnech 27.08.-29.08.2021, dle přílohy č. 0571-21-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, k umístění stánku s
občerstvením dne 27.-28.08.2021, dle přílohy č. 0571-21-P07;
4) s využitím pozemku v 1. NP budovy č. 11 na p. č. st. 8638 (bez č.p./č.e. garáže),
zapsané v katastru nemovitostí pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro k. ú. a obec Zlín na LV 263 za účelem výstavby 2 mobilních tribun při VIP
programu BCRZ ve dnech 27.08.-28.08.2021, dle přílohy č. 0571-21-P08;
5) s využitím pozemků p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
1119/244, jiná plocha, ostatní plocha, zapsané na LV č. 263 a pozemku p. č.
1119/16, jiná plocha, ostatní plocha, p. č. 1119/250, ostatní plocha, jiná plocha,
zapsaném na LV č. 27109, to vše pro obec a k. ú. Zlín zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, pro VIP program v rámci BCR Zlín dne 27.08.-28.08.2021 dle přílohy
č. 0571-21-P09.

50

Jmenování vedoucího odboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R17/21

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Tomáše Zimáčka vedoucím
Odboru informačních a komunikačních technologií Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.07.2021.
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Změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje a stanovení
počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R17/21

bere na vědomí
a) návrh nové organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje k 01.07.2021
dle přílohy č. 0573-21-P04;
b) návrh nové organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje k 01.08.2021
dle přílohy č. 0573-21-P02;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje provést změnu organizační struktury
Krajského úřadu Zlínského kraje v rozsahu dle přílohy č. 0573-21-P04 s účinností
od 01.07.2021, a dle přílohy č. 0573-21-P02 s účinností od 01.08.2021;
stanoví
1. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.07.2021, dle přílohy č. 0573-21-P03;
2. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.08.2021, dle přílohy č. 0573-21-P03;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje předložit Radě Zlínského kraje návrh na
stanovení nového počtu zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje snížený minimálně o 6 zaměstnanců oproti stavu k
01.08.2021.

52

Aplikační podpora projektu „Recyklace plastů- cirkulární strategie“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R17/21

souhlasí
s aplikační podporou projektu „Recyklace plastů- cirkulární strategie".
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53

Finanční dar Jihomoravskému kraji na odstranění škod způsobených
bouřkami a tornádem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R17/21

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Jihomoravskému kraji, IČO
70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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