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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání dne 30.08.2021

1

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0665/R22/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) 62. ročníkem Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla pořádaným
Klubem kultury Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 304,
763 61 Napajedla, IČO 70286736;
2) sportovní akcí "Cyklojízda 2021" pořádanou městem Otrokovice, se sídlem nám.
3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301;
3) akcí "90 let fotbalu na Pasekách" pořádanou spolkem SK Zlín 1931 z. s., se
sídlem Křiby 4708, 760 05 Zlín, IČO 02647567;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad
zasedáním Zlínské krajské sekce muzeí a galerií pořádaným Muzeem regionu
Valašska, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574.

2

Sociální služby - Individuální podpora 2021 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0666/R22/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0009/2021, dle přílohy č. 0729-21-P02;
2. poskytnutí investiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, pro obec Pačlavice, IČO 00287580, se sídlem Pačlavice 185,
768 34 Pačlavice, ve výši 5.500.000 Kč na akci "Pačlavice - zkvalitnění
ubytovacích kapacit - II. etapa" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální investiční dotace, dle přílohy č. 0729-21-P04.
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Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Valašské Meziříčí na
projekt podpořený z dotačního programu MV ČR "měkké cíle" 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0667/R22/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/1753/2021/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a městem
Valašské Meziříčí, IČO 00304387, na realizaci projektu "Valašské Meziříčí vyhodnocení ohroženosti základních škol, mateřských škol a střediska volného
času" v roce 2021, dle příloh č. 0727-21-P01, č. 0727-21-P02, č. 0727-21-P03.

4

Doprava - Dodatek smlouvy č. 132/2021/2 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 (mosty)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0668/R22/21

bere na vědomí
navýšení finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce
2021 z původní částky ve výši 146.443.000 Kč o 26.132.000 Kč na částku ve výši
172.575.000 Kč; finanční prostředky budou použity na financování mostů na
silnicích II. a III. ve vlastnictví Zlínského kraje;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0162/2021 dle přílohy č. 0730-21-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy č.
132S/2021/2, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021, jehož předmětem je navýšení finančních
prostředků o 26.132.000 Kč na financování mostů na silnicích II. a III. tř. ve
vlastnictví Zlínského kraje, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury,
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, Zlínským krajem a příspěvkovou
organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín,
IČO 70934860, jako příjemcem, dle přílohy č. 0730-21-P03.
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7

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
13.09.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0669/R22/21

schvaluje
návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
13.09.2021, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0734-21-P02;
ukládá
řediteli krajského úřadu předložit celkový přehled alokovaných finančních
prostředků na investiční akce, které jsou určeny pro jejich realizaci v roce 2021 a
2022. Z uvedených akcí zpracovat přehled s nezasmluvněnými finančními
prostředky a prostředky, které se nepodaří proinvestovat v roce 2021.

8

Doprava - schválení demolice objektu podjezdu ev. č. 49026-8 v rámci
realizace akce „Silnice III/49026: Ludkovice, podjezd ev. č. 49026-8“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0670/R22/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici objektu podjezdu ev. č. 4902-8 dle
příloh č. 0731-21-P02a až č. 0731-21-P02c, a to v rámci akce „Silnice III/49026:
Ludkovice, podjezd ev. č. 49026-8“.

9

Finanční dar Jihomoravskému kraji a městu Luhačovice na odstranění škod
způsobených bouřkami a tornádem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0671/R22/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 2.000.000 Kč Jihomoravskému kraji, IČO 70888337, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, a uzavření darovací smlouvy v příloze č.
0732-21-P01, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č.
ZZK/0008/2021 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2) ve výši 1.500.000 Kč městu Luhačovice, IČO 00284165, se sídlem nám. 28.
října 543, 763 26 Luhačovice, a uzavření darovací smlouvy v příloze č. 0732-21P02;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0163/2021 uvedené v příloze č. 0732-21-P03.

10

Projekt "Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK", Denní stacionář
Broučkova - financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0672/R22/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. D/0308/2020/PŘ z rozpočtu
Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917,
na přípravu a realizaci akce "SSL OZP, p. o. - Denní stacionář, Broučkova, Zlín",
dle přílohy č. 0737-21-P01.

11

Vyjádření podpory projektu "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka
Čajky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0673/R22/21

bere na vědomí
Žádost statutárního města Zlín o dotaci na rekonstrukci Zimního stadionu Luďka
Čajky ve Zlíně dle příloh č. 0773-21-P01 a č. 0773-21-P02;
ukládá
vedoucí odboru ekonomického zapracovat do rozpočtu Zlínského kraje na rok
2022 dotaci ve výši 70.000.000 Kč statutárnímu městu Zlín na spolufinancování
projektu "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky".

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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