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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 12.07.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R18/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0582-21-P01;
ukládá
řediteli krajského úřadu zajistit maximální součinnost vedoucích odborů Odboru
ekonomického, Odboru investic, Odboru právního a Krajského živnostenského
úřadu a Odboru zdravotnictví v rámci pracovní skupiny při přípravě podkladů k
investičnímu záměru akce „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - výstavba budovy
interny a urgentního příjmu a demolice a výstavba budovy č. 25".

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R18/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) 19. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae 2021
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem Náměstí T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286;
2) závodem ploché dráhy XVII. ročníkem "Slováckého oválu" pořádaným
pobočným spolkem Autoklub v AČR Březolupy, se sídlem č. p. 475, 687 13
Březolupy, IČO 62831950;
3) 23. valnou hromadou AZUŠ ČR pořádanou Základní uměleckou školou
Kroměříž, se sídlem Jánská 31/2, 767 01 Kroměříž, IČO 63414929;
4) 20. ročníkem odborné konference ODPADY21 pořádaným Sdružením pro rozvoj
Moravskoslezského kraje, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČO 00576310;
5) 52. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu "Liptálské slavnosti"
pořádaným Folklorním spolkem Lipta Liptál, se sídlem č. p. 83, 756 31 Liptál, IČO
26523752;
6) akcí "Templářské slavnosti" pořádanou příspěvkovou organizací Muzeum
regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574;
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b) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad:
1) charitativním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., pod názvem
"Filharmonie pod širým nebem" pořádaným příspěvkovou organizací 14I15 Baťův
institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
2) Memoriálem Jiřího Bodejčka 2021 pořádaným pobočným spolkem
Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - okresní myslivecký spolek Kroměříž, se
sídlem Velké náměstí 40/25, 767 01 Kroměříž, IČO 67777295;
3) akcí Dny dobrovolnictví ve Zlínském kraji pořádanou Regionálním
dobrovolnickým centrem Zlínského kraje Charity Uherský Brod, se sídlem
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, IČO 48489336.

3

Odbor KH - Fond Zlínského kraje - dotace EGO Zlín, spol. s r. o., dodatek č. 1
ke smlouvě Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R18/21

schvaluje
1) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce Rozvojové
programy a krizové řízení:
a) ve výši 50.000 Kč společnosti EGO Zlín, spol. s r. o., se sídlem U Pekárny 438,
763 14 Zlín-Štípa, IČO 46902473, na pořádání XXIII. ročníku mezinárodní
konference "MEDICÍNA KATASTROF" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0616-21-P02;
b) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s. okresní myslivecký spolek Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 40/25, 767 01
Kroměříž, IČO 67777295, na pořádání Memoriálu Jiřího Bodejčka 2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0616-21-P06;
2) dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/0132/2021/KH mezi Zlínským krajem a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, se
sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 01541641, na
zajištění projektu "Stavba roku 2020 Zlínského kraje, XIX. ročník soutěže" dle
přílohy č. 0616-21-P04.

4

Veřejná zakázka "Tisk položek Edičního plánu Zlínského kraje 2021" schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R18/21

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Tisk položek Edičního plánu Zlínského kraje
2021", dle přílohy č. 0618-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele fronte s. r. o., se sídlem Studánecká 1120, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice, IČO 26012227;
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2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem fronte s. r. o., se sídlem Studánecká
1120, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 26012227, dle přílohy č. 0618-21P03.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R18/21

bere na vědomí
výběr společnosti Little Greta s. r. o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha
2 - Nové Město, IČO 28275705, jako zhotovitele originálního autorského díla, která
zvítězila se svým návrhem v uzavřené designérské soutěži “Regionální identita,
vizuální identita, branding ZK a KÚZK“, a se kterou bude uzavřena smlouva o dílo
s licenčním ujednáním dle přílohy č. 0617-21-P01;
schvaluje
poskytnutí finančního daru (skicovného) ve výši 20.000 Kč společnosti REKLAMNÍ
INŽENÝŘI s. r. o., se sídlem Kvítková 4703, 760 01, IČO 09323384.

6

Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R18/21

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, příjemcům:
1. ve výši 10.000 Kč Marii Valchářové, nar. ***1954, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Mokřady Vesník (u točny) na ploše 0,25 ha spočívající v pokosení trávy
ručně vedenou mechanizací a ručním odstranění sena mimo plochu zvláště
chráněného území;
2. ve výši 35.000 Kč Ladislavu Martinkovi, nar. ***1946, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha spočívající v pokosení trávy ručně či
ručně vedenou mechanizací a ručním odstranění sena mimo plochu zvláště
chráněného území;
3. ve výši 15.000 Kč Vítězslavu Staroštíkovi, nar. ***1968, bytem ***, 756 25
Růžďka (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Růžděcký Vesník na ploše 1,25 ha spočívající v pastvě ovcí,
pokosení trávy ručně vedenou mechanizací a odstranění sena;
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4. ve výši 13.000 Kč Milanu Rožnovjákovi, nar. ***, bytem 756 21 *** (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR
Dubcová na ploše 0,5 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací
a odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného území;
5. ve výši 11.000 Kč Jaromíru Bednářovi, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,42 ha spočívající v pokosení trávy ručně
vedenou mechanizací, odstranění sena a průběžném čištěním plochy od odpadků;
6. ve výši 2.500 Kč Drahomíře Kašparovské, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,15 ha spočívající v pokosení trávy ručně
vedenou mechanizací a odstranění sena;
7. ve výši 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly spočívající v pokosení trávy s odstraněním sena na ploše
0,4 ha a likvidaci náletových dřevin;
8. ve výši 7.000 Kč Ing. Ireně Varmužové, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací a odstranění sena;
9. ve výši 25.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1,1 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací s odstraněním sena, rozrušení mechových porostů a odstranění
vývratů;
10. ve výši 6.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, nar. ***, bytem 756 12 ***(nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov a
ochranném pásmu PP Lačnov spočívající v pokosení trávy max. 2x ročně a to
ručně vedenou mechanizací a ve shrabání sena na ploše 0,35 ha;
11. ve výši 9.000 Kč Pavle Mikulíkové, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Kotrlé na ploše 0,34 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací a ručním odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného území;
12. ve výši 45.500 Kč Bohumilu Zbrankovi, nar. ***, bytem ***, 756 21
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Zbrankova stráň spočívající v ručním pokosení trávy na ploše 1,5 ha
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území a
odstranění křovin a náletových dřevin na ploše 0,2 ha;
13. ve výši 5.000 Kč Zdeňku Vejpustkovi, nar. ***, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky – Díly na ploše 0,1 ha spočívající v odstranění náletových dřevin s
odklizením dřevní hmoty mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
14. ve výši 3.000 Kč Haně Hatlapatkové, nar. ***1979, bytem ***, 756 06
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk v ochranném pásmu zvláště
chráněného území PP Vršky – Díly spočívající v pokosení trávy max. 2x ročně a to
ručně vedenou mechanizací a ve shrabání sena na ploše 0,185 ha;
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15. ve výši 15.000 Kč Bohumilu Kusákovi, nar. ***1980, bytem ***, 687 22
Ostrožská Nová Ves (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve
zvláště chráněném území PP Lázeňský mokřad na ploše 2,99 ha spočívající v
sečení lehkou mechanizací a ve shrabání sena s odstraněním mimo plochu zvláště
chráněného území;
16. ve výši 15.000 Kč Aleně Dolákové, nar. ***, bytem ***, 768 72 Chvalčov
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Pod Kozincem na ploše 1,6 ha pokosením trávy včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
17. ve výši 70.000 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČO
70322872 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Mokřady Vesník (Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska
na ploše 3,44 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací a
křovinořezem a ručním shrabání sena s odstraněním mimo plochu zvláště
chráněného území;
18. ve výši 75.000 Kč Daně Smílkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín,
IČO 73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,303
ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací s a ručním shrabání
sena s odstraněním mimo plochu zvláště chráněného území;
19. ve výši 36.200 Kč Haně Molkové, bytem Horní Lideč 248, 756 12, IČO
73871311 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Hrádek spočívající v extenzivní pastvě ovcemi na ploše 2,17
ha a ve výřezu náletových dřevin na ploše 0,082 ha;
20. ve výši 45.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná 51, 756 41 Lešná, IČO
41018303 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 2,3 ha spočívající v pokosení trávy
ručně vedenou mechanizací a ručním odstraněním sena mimo plochu zvláště
chráněného území;
21. ve výši 25.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec 176, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 1,2 ha spočívající v pokosení trávy
ručně vedenou mechanizací a ručním odstraněním sena mimo plochu zvláště
chráněného území;
22. ve výši 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva 243, 755 01 Vsetín,
IČO 73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s
pokosením nedopasků;
23. ve výši 12.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Valašské
Meziříčí, sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
64123693 (nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Jasenice spočívající v pokosení trávy na ploše 0,14 ha
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území a
provádění ochranného dozoru v letním období;
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24. ve výši 15.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460,
IČO 61945897, na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Sucháčkovy paseky spočívající ve strojním sečení na ploše 0,6 ha s odstraněním
sena a v ručním pokosení trávy na ploše 0,1 ha s ručním odstraněním sena;
25. ve výši 19.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČO 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
26. ve výši 24.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČO 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,19 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
27. ve výši 44.900 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČO 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Včelín. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 2,5 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
28. ve výši 55.200 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se
sídlem Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích.
Údržba spočívá v posečení louky křovinořezem na ploše 1,1 ha (bude provedeno
fázově) a v sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, včetně odstranění sena mimo vlastní
plochu zvláště chráněného území;
29. ve výši 31.600 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se
sídlem Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště
Bílová. Údržba spočívá v sečení plochy 0,1 ha s obrůstajícím náletem
křovinořezem, včetně odstranění biomasy a v posečení plochy o rozloze 0,8 ha,
včetně odstranění biomasy;
30. ve výši 26.320 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se
sídlem Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP SkalkaPolomsko. Údržba spočívá v posečení trávy křovinořezem ve svahu se skalkami
na ploše 0,29 ha, včetně odstranění biomasy a v sečení louky na ploše 0,22 ha,
včetně odstranění sena a v ořezu přesahujících větví;
31. ve výši 12.000 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se
sídlem Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Loučka pod
Bukovinou. Údržba spočívá v posečení plochy 0,3 ha křovinořezem, včetně
odstranění biomasy a v instalaci pachových repelentů proti poškozování území a
okusu zvěře;
a uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a 69 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0584-21-P01.
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7

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R18/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2021, dle přílohy č. 0583-21-P01.

8

Sociální služby - mimořádná dotace MPSV na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R18/21

bere na vědomí
poskytnutí mimořádné dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok
2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady
epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E), dle přílohy
č. 0628-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0145/2021, dle přílohy č. 0628-21-P01.

9

Sociální služby - žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
období roku 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R18/21

schvaluje
podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku 2022
ve výši 1.818.869.000 Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a
forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých
druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Sociální služby - záměr sloučení příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R18/21

souhlasí
se záměrem sloučení příspěvkových organizací Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, IČO 70850917, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
(přejímající příspěvková organizace) a Domov Na Dubíčku, IČO 70850968, se
sídlem Hrobice 136, 763 15 Slušovice (zanikající příspěvková organizace), s
účinností od 01.01.2022 včetně přechodu všech práv a závazků zanikající
příspěvkové organizace na přejímající organizaci;
bere na vědomí
zastupování organizace Domov Na Dubíčku, IČO 70850968, se sídlem Hrobice
136, 763 15 Slušovice, paní Ludmilou Kučerovou, zástupkyní statutárního orgánu,
a to na základě pověření ze dne 03.02.2004 dle přílohy č. 0587-21-P02;
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí připravit na jednání Rady Zlínského kraje dne
23.08.2021, a následně Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 13.09.2021, materiál ke
schválení sloučení příspěvkových organizací Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, IČO 70850917, a Domov Na Dubíčku, IČO 70850968,
včetně popisu změn vyplývajících ze sloučení.

11

Sociální služby - vzdání se pracovního místa ředitele Domova pro seniory
Burešov, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R18/21

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Domova pro seniory Burešov, příspěvková
organizace, IČO 70851042, dle přílohy č. 0586-21-P01.

12

Předběžná oznámení - Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou osobní drážní dopravou od počátku platnosti JŘ 2023/24

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R18/21

schvaluje
1) přímé zadání jako způsob uzavření smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících od počátku platnosti jízdních řádů 2023/2024 pro provozní soubory:
- Zlínský kraj – střed (provozní soubor A),
- Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (provozní soubor C);
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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) předběžná oznámení do Úředního věstníku EU k uzavření smluv formou
přímého zadání na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou
drážní osobní dopravou, dle příloh č. 0591-21-P01 až č. 0591-21-P03.

13

Doprava - Investiční záměry (IZ), dodatky IZ, změna č. 5 fondu investic,
závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R18/21

schvaluje
A. Investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1765/110/06/21 k provedení díla „Silnice II/496: Kladná –
Žilín“, o celkových nákladech 65.082.000 Kč, dle příloh č. 0588-21-P02a, č. 058821-P02b, č. 0588-21-P02c;
A2) investiční záměr č. 1764/110/06/21, k provedení díla „Silnice II/432: Jestřabice
– hranice krajů ZL/JM“, o celkových nákladech 42.188.000 Kč, dle přílohy č. 058821-P03a, č. 0588-21-P03b;
A3) investiční záměr č. 1766/110/06/21 k provedení díla „Silnice II/493: II/495:
Slavičín, Hrádek n. Vl., OK“, o celkových nákladech 8.079.000 Kč, dle přílohy č.
0588-21-P04a, č. 0588-21-P04b;
B. Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1625/110/03/20-03/06/21 k provedení
díla „Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace sil. tělesa“, o celkových nákladech
41.599.000 Kč, dle přílohy č. 0588-21-P05;
B2) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1730/110/01/21-01/06/21 k provedení
díla „Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda“, o celkových nákladech 20.173.000 Kč,
dle přílohy č. 0588-21-P06;
C. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle příloh č. 058821-P07a, č. 0588-21-P07b, č. 0588-21-P08, č. 0588-21-P09;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle
příloh č. 0588-21-P10 až č. 0588-21-P17.
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14

Doprava - rozpočtové opatření, finanční prostředky ze SFDI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R18/21

bere na vědomí
navýšení investičních finančních prostředků ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) v roce 2021 z původní částky ve výši 78.000 tis. Kč o 18.000
tis. Kč na částku ve výši 96.000 tis. Kč v souvislosti s realizací stavby „Silnice
III/49724 Napajedla“;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0141/2021 dle přílohy č. 0589-21-P03.

15

Doprava - smírné určení výše úhrad

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R18/21

schvaluje
uzavření dohody o smírném určení výše úhrady mezi Zlínským krajem a:
a) společností Strojně dopravní služby Opava spol. s r. o., se sídlem Komárovská
2613/25, 746 01 Opava, IČO 47681390, dle přílohy č. 0590-21-P02;
b) společností INAR - Z, spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Satalice, Panelová 289,
PSČ 19015, IČO 25544829, dle přílohy č. 0590-21-P03;
c) společností ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., se sídlem Tř. Maršála
Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27752968, dle přílohy č. 059021-P04;
d) městem Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172,
dle přílohy č. 0590-21-P05.

16

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R18/21

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. 1169/3, ostatní plocha, v k. ú. Podhradní Lhota, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1230-1018/2020,
- 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 1.400 Kč + DPH;
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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. 2629, ostatní plocha, v k. ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 124-765/2021,
- 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 2.200 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 2182/1, ostatní plocha, v k. ú. Solanec pod Soláněm, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1385-87/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 3247/1, ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 4.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 1461/2, p. č. 3592/1,
p. č. 3691/4, vše ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6803-7082/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20.200 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Správa železnic, státní organizace, se
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234, spočívající
v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo
zlepšení výkonnosti zemního vedení NN v pozemku p. č. 120/1, ostatní plocha, v k.
ú. Police u Valašského Meziříčí, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 697-94/2020,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek za účelem prohlídky, údržby, oprav,
rekonstrukcí a správy vedení zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
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souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou fyzické likvidace, a to:
- defibrilátor ZOLL M – Bif/Basic 4, inventární číslo 950074, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 467 134,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátor ZOLL M – Bif/Basic 4, inventární číslo 950075, rok pořízení 2004,
pořizovací cena 467 134,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátor ZOLL M – Bif/Basic 4, inventární číslo 950182, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 467 134,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- traktoru CTH 155, inv. č. 3130064, rok pořízení 2002, pořizovací cena 109 900
Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R18/21

schvaluje
záměry
bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 755/56, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/12
- p. č. 755/57, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/1,
- p. č. 755/58, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 755/1,
- p. č. 755/59, zastavěná plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního
pozemku p. č.755/14,
geometrickým plánem č. 374-15/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice;
2. Stavby
tělesa pozemní komunikace - silnice III/4325, od uzlového bodu 2531A039 po
uzlový bod 2531A143, v délce 0,228 km, ve staničení 0,000- 0,228 (od konce
úseku slepé ulice Nádražní ve směru od silnice II. třídy č. 432 po křižovatku s MK
ul. Višňovce), nacházející se na pozemku p. č. 1900, ostatní plocha, v k. ú. Hulín.
Situační zákres převáděné komunikace tvoří přílohu č. 0626-21-P03;
3. pozemků
- p. č. 1461/26, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 1461/28, ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 1461/30, ostatní plocha, o výměře 87 m 2,
- p. č. 1461/31, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
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- p. č. 1461/32, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2041 pro obec a k. ú. Kvasice;
4. pozemků
- p. č. 813/145, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 813/146, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 813/161, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 813/162, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 817/7, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
- p. č. 817/12, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž.
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Změna č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2020-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R18/21

schvaluje
Změnu č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2020-2025, dle přílohy č. 0627-21-P01.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční
záměr, dodatek investičního záměru, změna fondu investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R18/21

schvaluje
1. zařazení akce "ZZS ZK – technologické vozidlo pro oblast Zlín", do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0624-21P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1770/170/07/21
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO
62182137, na akci "ZZS ZK – technologické vozidlo pro oblast Zlín", dle přílohy č.
0624-21-P02;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1689/170/09/20 - 01/07/21 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, na akci "ZZS ZK - vozidlo pro přepravu
zdravotnického personálu"; dle přílohy č. 0624-21-P03;
4. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle přílohy č. 0624-21-P04;
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK - technologické
vozidlo pro oblast Zlín".

20

Projekt DTM ČR ve ZK - smlouva s obcemi o spolupráci při realizaci projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R18/21

schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitální technické mapy obce dle vzoru uvedeného v příloze č. 0620-21-P02 mezi
Zlínským krajem a obcemi uvedenými v příloze č. 0620-21-P04;
2. uzavření smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 0620-21-P03 mezi Zlínským
krajem a obcemi uvedenými v příloze č. 0620-21-P05.

21

Připoložení chráničky opt. kabelů pro rozvoj sítě 21Net v rámci akce
"Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice" – zpráva o stavu
přípravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R18/21

bere na vědomí
zprávu o stavu přípravy připoložení chráničky pro optické kabely pro rozvoj
Komunikační infrastruktury Zlínského kraje a krajské sítě 21Net, v rámci realizace
projektu společnosti Správy železnic, státní organizace, s názvem "Modernizace a
elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“, dle přílohy č. 0621-21-P01.

22

Uzavření dodatků ke smlouvám se společností Inflex, s. r. o., na nákup a
údržbu softwarové aplikace na evidenci materiálů pro orgány kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R18/21

schvaluje
1) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na programové vybavení "IntraDoc" č.
2584/2011/KŘ, dle přílohy č. 0622-21-P01, se společností Inflex, s. r. o., se sídlem
Polívkova 816/10, 779 00 Olomouc, IČO 26829037;
2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování údržby, podpory a rozvoje
dodaného programového vybavení "IntraDoc" č. D/2171/2012/KŘ, dle přílohy č.
0622-21-P02, se společností Inflex, s. r. o., se sídlem Polívkova 816/10, 779 00
Olomouc, IČO 26829037.
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

23

IKAP II - Dodatek partnerské smlouvy a změna Rozhodnutí o poskytnutí
účelového příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R18/21

schvaluje
1. 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 Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov,
Palackého 524/37, 769 01 Holešov, IČO 47935774, dle přílohy č. 0594-21-P02;
2. 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 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524/37,
769 01 Holešov, IČO 47935774, dle přílohy č. 0594-21-P03.

24

Kultura - Závěrečná zpráva o ukončení projektu Muzeum Kroměřížska, p. o. Revitalizace budov a expozic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R18/21

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace
budov a expozic", příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138,
dle přílohy č. 0601-21-P01.

25

Kultura - účelové dotace Ministerstva kultury ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu p. o., změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R18/21

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací z Ministerstva kultury ČR,
dle přílohy č. 0599-21-P02, pro příspěvkové organizace:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, ve výši 46.000 Kč
(z toho neinvestiční prostředky ve výši 31.000 Kč);
b) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889, ve výši 550.000 Kč;
c) Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 150.000 Kč;
d) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, ve výši 35.000 Kč;
e) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 205.000 Kč;
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R18/21
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. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, dle přílohy č. 0599-21-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, dle
přílohy č.0599-21-P04;
3. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0599-21-P05;
4. změnu závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady příspěvkových
organizací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0599-21P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0143/2021, dle přílohy č. 0599-21-P13.

26

Kultura - KUL05-19 Otevřené brány

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R18/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1278/2019/KUL s Římskokatolickou farností
Vsetín, Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín, IČO 48739341, na projekt: "Otevřené
brány kostel Narození Panny Marie ve Vsetíně", dle přílohy č. 0597-21-P01;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1333/2019/KUL s Římskokatolickou farností sv.
Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, 760 01 Zlín, IČO 40995356, na projekt:
"Otevřené brány - kostel sv. Filipa a Jakuba, Římskokatolická farnost sv. Filipa a
Jakuba, Zlín", dle přílohy č. 0597-21-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
D/1286/2019/KUL s Římskokatolickou farností Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 36, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46257918, na projekt "Program Otevřené
brány v kostele Svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti", dle přílohy č.
0597-21-P03.

27

Kultura - dohoda o narovnání majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R18/21

schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi Arcibiskupstvím olomouckým, IČO 00445151,
se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, a Zlínským krajem, IČO 70891320, se
sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, a Muzeem Kroměřížska, IČO 00091138, se
sídlem Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0596-21-P02.
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

28

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – osvětlení uměleckých děl

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R18/21

schvaluje
1. zařazení akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – osvětlení uměleckých děl v
krátkodobých expozicích KGVU" do Střednědobého plánu akce reprodukce
majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1772/090/06/21 na
akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT – osvětlení uměleckých děl v krátkodobých
expozicích KGVU", dle přílohy č. 0595-21-P01;
3. změnu č. 7 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. 0595-21-P02;
pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"14|15 BAŤŮV INSTITUT – osvětlení uměleckých děl v krátkodobých expozicích
KGVU".

29

Kultura - ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje" v
roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R18/21

uděluje
a) ocenění "Knihovna Zlínského kraje" roku 2021, dle přílohy č. 0598-21-P03;
b) ocenění "Knihovník Zlínského kraje" roku 2021, dle přílohy č. 0598-21-P03;
schvaluje
a) poskytnutí finančních darů ve výši 10.000 Kč každé oceněné knihovně, dle
přílohy č. 0598-21-P04;
b) poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih
dle vlastního výběru, dle přílohy č. 0598-21-P04.
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

30

Kultura - uznání "Lidová stavba roku Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R18/21

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za rok 2021 za příkladnou obnovu stavby lidové
architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního
dědictví vlastníku nemovitosti, dle přílohy č. 0600-21-P02;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníku stavby uvedenému v příloze
č. 0600-21-P02, dle přílohy č. 0600-21-P03.

31

Dotační program MŠMT - Podpora okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R18/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního
programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání distanční formou v roce 2021", ve výši 402.475 Kč dle rozhodnutí
uvedeného v příloze č. 0592-21-P01;
schvaluje
poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
příspěvkovým organizacím Zlínského kraje uvedeným v příloze č. 0592-21-P02 v
členění dle této přílohy a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na
provoz dle vzoru uvedeného v příloze č. 0592-21-P03.

32

Školství - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R18/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dle Osvědčení o způsobilých
výdajích v projektu Vzdělávání bez hranic uvedeného v příloze č. 0602-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0140/2021, dle přílohy č. 0602-21-P01.
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

33

Školství - investiční záměr, fond investic, investiční příspěvek, převod z
rezervního fondu, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R18/21

schvaluje
1. zařazení akce " Základní umělecká škola Uherské Hradiště - pořízení klavíru" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č.
0603-21-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
č. 1771/150/06/21 na akci " Základní umělecká škola Uherské Hradiště - pořízení
klavíru ", dle přílohy č. 0603-21-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem Mariánské nám.
125, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46254323, dle přílohy č. 0603-21-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem
Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46254323, ve výši 150.000 Kč
na přípravu a realizace akce "ZUŠ Uherské Hradiště – pořízení klavíru", dle přílohy
č. 0603-21-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0139/2021, dle přílohy č. 0603-21-P06;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 46254323, k posílení fondu investic ve výši 475 000 Kč, dle přílohy
č. 0603-21-P04;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje " Základní
umělecká škola Uherské Hradiště - pořízení klavíru " příspěvkovou organizaci
Základní uměleckou školu Uherské Hradiště, se sídlem Mariánské nám. 125, 686
01 Uherské Hradiště, IČO 46254323.
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Školství - výsledek konkursního řízení a jmenování ředitele OA Tomáše Bati a
VOŠ ekonomické Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R18/21

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO
00566411, dle přílohy č. 0604-21-P01;
jmenuje
s účinností od 01.08.2021 pana *** na pracovní místo ředitele Obchodní akademie
Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č.
0604-21-P03;
stanovuje
s účinností od 01.08.2021 plat řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborné školy ekonomické Zlín, IČO 00566411, dle přílohy č. 0604-21-P04.

35

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy I - záměry prodeje nemovitých věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R18/21

schvaluje
záměry prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
1. pozemku p. č. 2760/149, ostatní plocha o výměře 5 267 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. 0606-21-P02;
2. pozemku p. č. 2760/154, ostatní plocha o výměře 20 027 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. 2669-174/2021 - přílohy č. 0606-21-P03;
3. pozemku p. č. 2760/155, ostatní plocha o výměře 8 851 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2 v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2670-174/2021 - přílohy č. 0606-21-P04;
4. pozemku p. č. 2760/156, ostatní plocha o výměře 9 999 m 2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2 v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2670-174/2021 – přílohy č. 0606-21- P04;
5. pozemku p. č. 2760/157, ostatní plocha o výměře 3 016 m2, odděleného z
pozemku p. č. 2760/1, ostatní plocha o výměře 368 439 m 2 v k. ú. Holešov, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 2671-174/2021 – přílohy č. 0606-21-P05;
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s umístěním
investora podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov, dle příloh č. 0606-21-P02, č. 0606-21-P06 a č. 0606-21-P12.

36

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy II - dodatek č. 1 kupní smlouvy POKART,
spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R18/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy č.
O/0353/2020/INV mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zlín, IČO 70891320, a společností POKART spol. s r.o., se sídlem Josefa Skupy
1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 25574311, dle přílohy č. 0607-21-P01.

37

SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R18/21

bere na vědomí
1. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ke Koncepci rozvoje SPZ Holešov
2020-2040, dle přílohy č. 0608-21-P02;
2. Postup přípravy rozvoje technické a dopravní infrastruktury uvnitř SPZ Holešov
– západ a střed dle příloh č. 0608-21-P06 a č. 0608-21-P08;
3. Žádost Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury o odsouhlasení typu výdajů hrazených
z výnosů zóny dle přílohy č. 0608-21-P10;
schvaluje
zařazení akce „Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a
střed - PD" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0608-21-P12;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím zahájení realizace investiční akce „Technická a dopravní
infrastruktura uvnitř SPZ Holešov - západ a střed - PD“, dle příloh č. 0608-21-P05
a č. 0608-21-P07;
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R18/21
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 a
zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění inženýrské
činnosti za účelem vydání pravomocného stavebního povolení akcí a výběrového
řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Technická a dopravní
infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed - PD“ Odbor investic Krajského
úřadu Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

38

Sociální služby - investiční akce - DS Lukov p. o. - protipožární opatření I.
etapa - dodatek č. 5 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R18/21

schvaluje
1) dodatek č. 5 investičního záměru č. 1539/100/04/19–03/04/20 akce reprodukce
majetku Zlínského kraje s názvem "DS Lukov p. o. – protipožární opatření – I.
etapa", dle přílohy č. 0605-21-P02;
2) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, 763
17 Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0605-21-P03;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0144/2021, dle přílohy č. 0605-21-P04;
4) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850995, dle přílohy č. 0605-21-P06.

39

Školství, sociální služby - Dětský domov Zlín, Lazy, Domov pro seniory
Napajedla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R18/21

schvaluje
1. zařazení akce "Domov pro seniory Napajedla - odstranění havarijního stavu
střešního pláště" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0610-21-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1761/100/05/21 na
akci "Domov pro seniory Napajedla - odstranění havarijního stavu střešního
pláště", dle přílohy č. 0610-21-P03;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1715/150/01/21 na akci "DD Zlín – Opravy omítek a hydroizolace teras", dle přílohy
č. 0610-21-P04;
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. navýšení účelového příspěvku na provoz o částku 221.000 Kč, na celkovou
částku 1.186.000 Kč, z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové
organizaci Dětský domov Zlín, se sídlem Lazy I 3689, 760 01 Zlín, IČO 61716723,
na realizaci akce "DD Zlín – Opravy omítek a hydroizolace teras", dle přílohy č.
0610-21-P05;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 70850976, na realizaci
akce "Domov pro seniory Napajedla - odstranění havarijního stavu střešního
pláště", dle přílohy č. 0610-21-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Domov pro
seniory Napajedla - odstranění havarijního stavu střešního pláště" příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO
70850976.

40

Školství - dodatek nájemní smlouvy Gymnázium Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R18/21

souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Gymnáziem Uherské Hradiště, IČO 60371684, Velehradská 218,
686 01 Uherské Hradiště, a uhDOORS s.r.o., IČO 08407282, Hradební 1236,
Uherské Hradiště 686 01, dle přílohy č. 0609-21-P01.

41

Zdravotnictví – souhlas se zahájením veřejné zakázky na výběr dodavatele
akce "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R18/21

souhlasí
se zahájením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na investiční
akci reprodukce majetku Zlínského kraje "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové
základny v Otrokovicích" před schválením dodatku investičního záměru č.
1753/170/04/21;
bere na vědomí
1. rozpočet stavby, zpracovaný v rámci dokončené dokumentace pro provádění
stavby "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“,
společností KB Projekt s.r.o. Zlín, ve výši 139.495.773,96 Kč vč. DPH;
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. rozpočet interiéru, zpracovaný v rámci dokončené dokumentace pro provádění
stavby "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“,
společností KB Projekt s.r.o. Zlín, ve výši 6.021.739,30 Kč vč. DPH.

42

Veřejná zakázka "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem – stavební práce" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R18/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem – stavební práce"
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0611-21-P02 až č. 061121-P08, uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Martina Chovancová DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Daniela Geislerová, Ing. Petr Valášek, Ing. Romana Kročová, Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: Ing. Pavel Dohnal, Bc. Jitka Chobotová, Ing. Jiří Huňka,
Ing. Marie Fremlová, Mgr. Ing. Simona Hořáková.

43

Zplnomocnění vedoucího Odboru investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R18/21

zplnomocňuje
vedoucího Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje k jednání jménem
Zlínského kraje jako vlastníka nemovitostí a k podepisování dokumentů z těchto
jednání vyplývajících dle plné moci uvedené v příloze č. 0615-21-P02, a to:
1. k podepisování stanovisek vlastníka nemovitostí a staveb ve vlastnictví kraje
vyjma majetku předaného k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., v
případech, kdy je tento majetek dotčený při stavebně-správním řízení a v řízeních
s tím souvisejících, v případech podávání připomínek a námitek v procesu
územního plánování měst a obcí Zlínského kraje, při řízeních souvisejících s
digitalizací katastrálních operátů a vytyčování hranic pozemků, při řízeních o
pozemkových úpravách a při dalších správních řízeních,
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. k podepisování souhlasů s instalací zařízení třetích osob za účelem užívání
nemovitostí a staveb ve vlastnictví kraje oprávněnými subjekty vyjma majetku
předaného k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., a vyjma majetku,
který je užíván pro činnost krajského úřadu, a který je vymezen v bodě 1. druhého
výroku usnesení Rady Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne 11.12.2006, a to
pouze v případech bez zřízení práva služebnosti v případech, kdy zařízení třetích
osob je nezbytnou součástí služby poskytované uživateli těchto nemovitostí a
staveb a v případech, kdy na souhlas navazuje smlouva o nájmu nebo o výpůjčce
na dobu určitou maximálně do dvou let,
3. k uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na dobu určitou maximálně do
dvou let, jejichž předmětem je nemovitý majetek a stavby, které nebyly předány k
hospodaření příspěvkové organizaci zřizované krajem, nejsou užívány pro činnost
krajského úřadu a nejsou vymezeny v bodě 1. druhého výroku usnesení Rady
Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne 11.12.2006 a jejichž celková hodnota
nájmu nepřesáhne 200.000 Kč bez DPH pro každý případ,
4. k jednání jménem vlastníka pronajatého nebo vypůjčeného nemovitého majetku
a staveb, které nebyly předány k hospodaření příspěvkové organizaci zřizované
krajem, nejsou užívány pro činnost krajského úřadu a nejsou vymezeny v bodě 1.
druhého výroku usnesení Rady Zlínského kraje č. 1070/R26/06 ze dne 11.12.2006,
a to ve věci vydávání písemných souhlasů, vyjádření a dalších dokumentů
vyplývajících ze smluv o nájmu nebo výpůjčce vyjma jednání vedoucích k ukončení
těchto smluv (výpověď, odstoupení či dohoda o ukončení).

44

Veřejná zakázka "SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" schválení výběru dodavatele stavebních prací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R18/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „SPŠP–
COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1. etapa“ dle přílohy č. 0613-21-P02 a
protokoly z jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 0613-21-P02 až č. 0613-21-P05;
schvaluje
1. výběr dodavatele MANAG, a. s., se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČO
47906898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MANAG, a. s., se sídlem Zarámí 92, 760
01 Zlín, IČO 47906898, dle přílohy č. 0613-21-P06.
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R18/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

45

Nákup zemního plynu a elektřiny na rok 2023, případně elektřiny na rok 2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R18/21

bere na vědomí
informace Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., k nákupu zemního plynu
a elektřiny na rok 2023, resp. 2024, dle příloh č. 0629-21-P01 a č. 0629-21-P02;
souhlasí
s nákupem zemního plynu a elektřiny na roky 2023, případně elektřiny na rok 2024
na Českomoravské komoditní burze Kladno;
ukládá
řediteli krajského úřadu předložit na nejbližší zasedání Rady Zlínského kraje k
projednání smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na
Českomoravské komoditní burze Kladno a návrh souvisejících úkonů.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

26/26

