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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 19.07.2021

1

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R19/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje:
1) nad 27. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu "Romská píseň 2021"
pořádaným Demokratickou aliancí Romů ČR z. s., se sídlem Náměstí 8/6, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 60042249;
2) štafetovým běžeckým závodem napříč Moravou podél řeky Moravy pořádaným
spolkem MORAVA RUN, z. s., se sídlem Babíčkova 1123/6, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO 09950532;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad akcí
"Templářské slavnosti" pořádanou příspěvkovou organizací Muzeum regionu
Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574.

2

Sociální služby - investiční akce "DS Lukov p. o. - protipožární opatření - I.
etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R19/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci "Domov
pro seniory Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa" s dodavatelem QDS Group
a. s., IČO 28265971, se sídlem Kneslova 700/1, 618 00 Brno, dle příloh č. 0630-21P02 a č. 0630-21-P03.

3

Školství - investiční akce - správa majetku - SOŠ Luhačovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R19/21

schvaluje
1. zařazení akce "Střední odborná škola Luhačovice - Rekonstrukce střech budovy
Domova mládeže - havárie" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0631-21-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1773/150/07/21 na
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akci "Střední odborná škola Luhačovice - Rekonstrukce střech budovy Domova
mládeže - havárie", dle přílohy č. 0631-21-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední odborná škola
Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO 61715999, na realizaci akce
"Střední odborná škola Luhačovice - Rekonstrukce střech budovy Domova mládeže
- havárie", dle přílohy č. 0631-21-P04;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice,
IČO 61715999, dle přílohy č. 0631-21-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0146/2021, dle přílohy č. 0631-21-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Střední
odborná škola Luhačovice - Rekonstrukce střech budovy Domova mládeže havárie" příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova
101, 763 26 Luhačovice, IČO 61715999.

4

Nákup elektřiny a zemního plynu pro Zlínský kraj a jeho organizace na
období 2023-2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R19/21

schvaluje
1. přímé uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů s
dodavatelem FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO
26439573, dle příloh č. 0633-21-P02 a č. 0633-21-P03;
2. způsob zadání limitní ceny nakupovaných komodit, dle přílohy č. 0633-21-P04;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů společnost
FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573, k
provádění úkonů dle plných mocí uvedených v příloze č. 0633-21-P03;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. David Vychytil, Lubomír
Traub MSc., Ing. Jiří Jaroš, Ing. Milan Štábl, MBA, Ing. Miroslava Knotková;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit výši limitní ceny za budoucí
MWh, dle přílohy č. 0633-21-P04, a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování
aukce v případě nevyhovujících nabídek;
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2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele zajistit koordinaci všech potřebných úkonů
souvisejících s plněním dle smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů, v termínu do 31.12.2023;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem
připravit podklady pro zadání obchodu na burze v termínu do 31.12.2023.

5

Jmenování vedoucího odboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R19/21

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Mojmíra Nováka vedoucím
Odboru analytických procesů Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od
01.08.2021.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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