R23/21
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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání dne 06.09.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0674/R23/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0738-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0377/R14/21 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Revitalizace Baťova
mrakodrapu - 2. etapa" v souladu s investičním záměrem, dle přílohy č. 0442-21P04, do konečné podoby Žádosti o podporu (dotaci) včetně všech povinných příloh,
dle podmínek výzvy č. 41 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ", z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a Žádost o podporu (dotaci) podat, v termínu do
06.09.2021." - na termín plnění 31.12.2021.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0675/R23/21

bere na vědomí
záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje nad:
1) sochařskou expozicí „Jan Hendrych - Divadelní figura“, výstavou „Signály z
neznáma“ a výstavou „Betlémy z Valašska“ pořádanými příspěvkovou organizací T
klub - kulturní agentura, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743;
2) slavnostním zahájením 11. Týdne čtení dětem v České republice, pořádaným
společností Celé Česko čte dětem, o. p. s., se sídlem Janáčkova 10/1426, 702 00
Ostrava, IČO 27767612;
3) 2. ročníkem akce „Naše obec, naše radost 2021“, pořádaným společností
Luhačovské Zálesí, o. p. s., se sídlem Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČO
27735109;
4) akcí „Regionální ozvěny 28. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest 2021“, pořádanou společností MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
PRAHA - FEBIOFEST, s. r. o., se sídlem Růžová 951/13, 11 00 Praha 1, IČO
26721546;
5) akcí "Sociální festival Skládanka" pořádanou spolkem SKLÁDANKA, z. s., se
sídlem Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 04644450;
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6) akcí Běh okolo Soliska - 22. ročník pořádanou Tělovýchovnou jednotou Gumárny
Zubří, z. s., se sídlem Sídlištní 1750, 756 54 Zubří, IČO 44740832;
7) akcí Šlapání hroznů dívčí nohou pořádanou společností ZESS, a. s., se sídlem č.
ev. 89, 687 09 Boršice, IČO 15547906;
8) 13. ročníkem závodu horských kol Zlínská 50 pořádaným spolkem ZL CYCLING,
z. s., se sídlem 3. května 1277, 763 12 Vizovice, IČO 04874366;
9) pracovní schůzí Spolku lékařů Zlín - Kroměříž - Uherské Hradiště - Vsetín České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádanou ENDOCHIRURGIIE - 31.
nadačním fondem, se sídlem Kvítková 540, 760 01 Zlín, IČO 61716235.

4

Investiční záměr Nová krajská Baťova nemocnice - ukončení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0676/R23/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit prodloužení realizace investiční akce „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ dle investičního záměru č. 1500/170/02/19 do konce roku 2040;
b) vzít na vědomí podrobnou důvodovou zprávu, dle přílohy č. 0774-21-P01;
c) schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2021, dle přílohy č. 0774-21-P02;
d) uložit Radě Zlínského kraje předložit na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne
13.12.2021 ke schválení přesun finančních prostředků alokovaných v letech 20212025 na investiční záměr č. 1500/170/02/19 na investiční akce v KNTB a. s., ve výši
2,3 mld. Kč a 1,2 mld. Kč na další Projekty ve zdravotnictví.

5

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro
rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0677/R23/21

bere na vědomí
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2021 ze dne 04.08.2021, dle přílohy č. 0728-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0167/2021, dle přílohy č. 0728-21-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021, dle přílohy č. 0728-21-P04;
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2. vzor Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb pro rok 2021, dle přílohy č. 0728-21-P05;
3. poskytnutí finanční podpory těm poskytovatelům sociálních služeb, u nichž bude
finanční podpora na jednotlivou sociální službu (identifikátor) činit minimálně
5.000 Kč;
4. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a:


































"HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín,
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČO 69211639, Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČO 25300083, Mostní 4058, Zlín,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244, Zlín,
Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm,
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Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Komenského 39, Chropyně,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČO 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0728-21-P04 a č. 0728-21-P06;
5. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2021:


Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
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Dětskému centru Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov 3675/4,
Zlín,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská
82, Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976,
Husova 1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0728-21-P05, č. 0728-21-P07 a č. 0728-21-P08;
6. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/0167/2021/SOC mezi Zlínským krajem a
Charitou Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín, dle přílohy č. 072821-P09;
7. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2021 číslo: D/0195/2021/SOC mezi Zlínským krajem a
Sociálními službami města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, dle přílohy č. 0728-21-P10;
8. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a Centrem ÁČKO,
příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15, Valašské Meziříčí, dle
příloh č. 0728-21-P08 a č. 0728-21-P11;
9. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a Sociálními službami pro
osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČO 70850917, Na
Hrádku 100, Fryšták, dle příloh č. 0728-21-P08 a č. 0728-21-P12;
10. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb pro rok 2021 mezi Zlínským krajem a Sociálními službami
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139,
Uherské Hradiště, dle příloh č. 0728-21-P08 a č. 0728-21-P13;
11. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 Centru ÁČKO,
příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15, Valašské Meziříčí, na
sociální služby druhu odlehčovací služby (identifikátor 2614238) a odborné
sociální poradenství (identifikátor 9492545), v rámci „Výzvy č. 3 k podání Žádostí
poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“.
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6

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0678/R23/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0164/2021, dle přílohy č. 0739-21-P01.

7

Poskytnutí darů obcím za výsledky v soutěži o třídění využitelných složek
komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0679/R23/21

schvaluje
poskytnutí darů ve formě finančních prostředků obcím s nejlepšími výsledky v třídění
využitelných složek komunálních odpadů za rok 2020, oceněným v soutěži "O
keramickou popelnici" za rok 2020, dle příloh č. 0740-21-P01 až č. 0740-21-P12.

8

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0680/R23/21

stanovuje
1. s účinností od 26.07.2021 plat zástupkyni statutárního orgánu Domova pro
seniory Lukov, p. o., IČO 70850941, dle přílohy č. 0741-21-P01;
2. s účinností od 01.10.2021 plat řediteli Dětského centra Zlín, p. o., IČO 00839281,
dle přílohy č. 0741-21-P02.

9

Doprava - Dodatek č. 2 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové
dopravy do Dopravního systému Zlínského kraje řešící úsporu výdajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0681/R23/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do
Dopravního systému Zlínského kraje s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, dle přílohy č. 0742-21P01.
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10

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0682/R23/21

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 1210/2, p. č. 14800/1, v k. ú. Vsetín, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 8158-703132/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 2024/1, v k. ú. Kelč-Nové Město, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 722-1482/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního
kabelového vedení VN včetně podpěrného bodu - sloupu na pozemku p. č. 12592/1,
v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 2493-1217/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního kabelového
vedení VN včetně podpěrného bodu - sloupu, se všemi s tím spojenými zákonnými
právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 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, patkového
sloupu včetně rozvaděče MRS3, vše na pozemku p. č. 795, v k. ú. Valašské Příkazy,
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,
patkového sloupu včetně rozvaděče MRS3,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti a dohody o umístění stavby č. IZ-12-8002459 pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–
Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN včetně 1 ks sloupu a 1 ks rozpojovací skříně na sloupu, vše
na pozemku p. č. 553/1, v k. ú. Valašské Příkazy, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně 1 ks sloupu a 1 ks rozpojovací skříně na sloupu, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH.

11

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0683/R23/21

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 4548/17, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, odděleného z p. č. 4548/1,
- p. č. 4548/18, ostatní plocha, o výměře 52 m 2, odděleného z p. č. 4548/1,
- p. č. 4548/19, ostatní plocha, o výměře 5 m 2, odděleného z p. č. 4548/1,
- p. č. 4548/20, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, odděleného z p. č. 4548/1,
- p. č. 4548/21, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z p. č. 4548/16,
geometrickým plánem č. 1799-151/2021, ověřeným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlčnov;
2. pozemků
- p. č. 579/27, ostatní plocha, o výměře 111 m 2,
- p. č. 579/28, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Haluzice;
B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 2511/16, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu;
2. pozemků
- p. č. 2511/17, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 2511/18, ostatní plocha, o výměře 9m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu;
3. pozemků
- p. č. 15528/32, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,

8/18

R23/21
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. 15528/33, ostatní plocha, o výměře 4m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí;
4. pozemků
- p. č. 16256/21 ostatní plocha, o výměře 152 m 2,
- p. č. 16256/22 ostatní plocha, o výměře 118 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 16256/20 geometrickým plánem č. 216570769/2021 pro obec a k. ú. Huslenky.

12

RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK
2021+“, vyhlášení Programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0684/R23/21

schvaluje
1. Předložení Žádosti o poskytnutí dotace do Programu Ministerstva průmyslu a
obchodu do výzvy Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK
2021+“, dle přílohy č. 0770-21-P01;
2. RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“,
dle přílohy č. 0770-21-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. P03, a to za podmínky schválení finančního krytí programu
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 13.09.2021.

13

Hodnocení realizace SRZK 2030 a Plánu rozvoje za rok 2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0685/R23/21

bere na vědomí
Hodnocení realizace SRZK 2030 a Plánu rozvoje 2020 - 2021 za rok 2020, dle
přílohy č. 0767-21-P01.

15

Prodloužení komplexní systémové podpory IS Zpřístupnění digitálního
obsahu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0686/R23/21

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování údržby a komplexní provozní podpory systému
portálu pro zpřístupnění digitálního obsahu a zajištění následné podpory se
společností InQool, a.s., se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČO 29222389,
ve znění přílohy č. 0760-21-P01.
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16

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0687/R23/21

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, ve výši 55.000
Kč, dle přílohy č. 0744-21-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0165/2021 dle přílohy č. 0744-21-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0744-21-P03;
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na rok 2021,
dle přílohy č. 0744-21-P04.

17

Vyhodnocení KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve
Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0688/R23/21

bere na vědomí
vyhodnocení KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji,
dle přílohy č. 0749-21-P01.

18

Kultura - prodloužení povolení k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0689/R23/21

bere na vědomí
prodloužení doby vývozu sbírkových předmětů ve správě příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, za účelem vystavení polskou
institucí Zacheta - National Galllery of Art v termínu od 25. května do 27. října 2021
ve Varšavě dle přílohy č. 0743-21-P01.
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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.

19

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0690/R23/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci „Výzvy k
podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti
resortu školství na rok 2021“, č.j.: MSMT-7578/2021-3 a dle 3. úpravy rozpočtu v
roce 2021 pro RgŠ z důvodu stanovení materiálu „Národní plán podpory návratu do
škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro ZŠ, SŠ a konzervatoře na rok
2021“, č.j.: MSMT-14025/2021-2 dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 0745-21P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0166/2021 dle přílohy č. 0745-21-P01.

20

Školství - vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0691/R23/21

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod,
IČO 15527816, a to:
- Škoda Fabia 1Z4 3277, inventární číslo 022171, pořizovací cena 287.185 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 2003, dle přílohy č. 0748-21-P01
formou fyzické likvidace.

21

Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0692/R23/21

schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO 70842884, dle
přílohy č. 0747-21-P01.
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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.

22

Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0693/R23/21

stanovuje
s účinností od 01.10.2021 plat:
1. řediteli Základní umělecké školy Vsetín, IČO 00851906, dle přílohy č. 0746-21P01,
2. řediteli Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Vsetín, IČO 00843351, dle přílohy č. 0746-21-P02,
3. řediteli Střední průmyslové školy Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0746-21-P03,
4. ředitelce Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO 62334808, dle přílohy č. 074621-P04.

23

Správa majetku - smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0694/R23/21

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Obcí Návojná, IČO 00098574,
Návojná 101, 763 32 Nedašov, a vypůjčitelem Dětským domovem, Základní školou
a Praktickou školou Valašské Klobouky, IČO 61716634, Smolina 16, 766 01
Valašské Klobouky, dle přílohy č. 0752-21-P01.

24

SPZ Holešov - změna struktury investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0695/R23/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0173/2021, dle přílohy č. 0753-21-P02.

25

Kultura - dodatek IZ akce "Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace
národních kulturních památek Velké Moravy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0696/R23/21

schvaluje
1. dodatek č. 8 investičního záměru č. 1182/3/090/067/04/16 – 08/08/21 na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy", dle přílohy č. 0750-21-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.

2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0750-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0170/2021, dle přílohy č. 0750-21-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit, v případě schválení bodu 1 v části usnesení
„schvaluje“, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě D/3972/2020/PŘ o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o částku 12.147.000 Kč, z původní celkové výše
53.310.000 Kč na celkovou částku 41.163.000 Kč, příspěvkové organizaci Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, na přípravu a realizaci akce
„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy“, dle přílohy č. 0750-21-P05.

26

Kultura - dodatky IZ akcí: "MRV - zámek Kinských ve Val. Meziříčí vybudování depozitářů a expozic" a "MRV - rozvoj areálu kostela Nejsvětější
Trojice ve Val. Meziříčí - etapa II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0697/R23/21

schvaluje
1. dodatek č. 12 investičního záměru č. 1329/090/04/17 – 12/08/21 na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o., - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí vybudování depozitářů a expozic", dle příloh č. 0751-21-P02, č. 0751-21-P02a až č.
0751-21-P02c;
2. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1729/090/01/21 – 01/08/21 na akci - "Muzeum
regionu Valašsko - rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí
- etapa II", dle přílohy č. 0751-21-P03;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 0751-21-P04;
4. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0168/2021 dle přílohy č. 0751-21-P05,
b) č. RZK/0169/2021, dle přílohy č. 0751-21-P06;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Muzeum regionu Valašsko - zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt
Lešná", dle přílohy č. 0751-21-P09.
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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.

27

Školství - investiční akce - Gymnázium Valašské Klobouky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R23/21

schvaluje
1. zařazení akce "Gymnázium Valašské Klobouky – Oprava havárie kanalizační
přípojky školní jídelny" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje, dle přílohy č. 0754-21-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1778/150/08/21 na
akci "Gymnázium Valašské Klobouky – Oprava havárie kanalizační přípojky školní
jídelny", dle přílohy č. 0754-21-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské
Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0754-21-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Gymnázium
Valašské Klobouky – Oprava havárie kanalizační přípojky školní jídelny "
příspěvkovou organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 61716707;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investičních akce reprodukce majetku Zlínského
kraje "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Oprava výtahu", dle přílohy č. 0754-21P04.

28

Zdravotnictví - UH nemocnice změna č. 2, VS a KM nemocnice - změna č. 3
plánu oprav a technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R23/21

vyjadřuje souhlas
1) se změnou č. 2 plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO
27660915, dle přílohy č. 0757-21-P05;
2) se změnou č. 3 plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého:
a) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0757-21-P06;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0757-21-P07;
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R23/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 13
(dle přílohy č. 0757-21-P03) s názvem "Úprava kanceláří na ředitelství" v celkové
výši 88.000 Kč vč. DPH;
4) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 14
(dle přílohy č. 0757-21-P03) s názvem "Úprava prostor gynekologického stacionáře"
v celkové výši 254.000 Kč vč. DPH;
5) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 15
(dle přílohy č. 0757-21-P03) s názvem "Rekonstrukce WC na odd. zdravotni
techniky" v celkové výši 220.000 Kč vč. DPH;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1776/170/08/21 „Uherskohradišťská nemocnice a. s.Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Modernizace izolačního pavilonu", dle přílohy
č. 0757-21-P09;
2) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu k realizaci akce
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Modernizace izolačního pavilonu“, mezi
Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČO 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
686 68 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0757-21-P10;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0172/2021, dle přílohy č. 0757-21-P11.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - financování a pověření k
uzavírání smluv vedoucí Odboru Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R23/21

svěřuje
Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodování o
uzavírání krátkodobých nájemních smluv či smluv o výpůjčce na dobu maximálně
30 dnů, ve kterých Zlínský kraj vystupuje v pozici nájemce/vypůjčitele, a to k
nemovitému majetku sloužícímu k organizačně technickému zabezpečení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021;
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R23/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
vedoucí Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
podepisováním dokumentů vyplývajících ze svěřené agendy v plném rozsahu;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0171/2021, dle přílohy č. 0764-21-P03.

30

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R23/21

schvaluje
žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR - Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti pro rok 2022, ve znění přílohy č. 0766-21-P01;
pověřuje
Mgr. Pavlínu Novákovou, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového
sektoru Odboru Kancelář hejtmana, k elektronickému podepsání žádosti a odeslání
žádosti prostřednictvím webové aplikace Úřadu vlády ČR a podepsáním Potvrzení
o podání elektronického návrhu projektu do IS PATRIOT.

31

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru č. smlouvy
D/4024/2020/KŘHS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R23/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo D/4024/2020/KŘHS s dodavatelem
DEKPROJEKT s. r. o. se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/527, PSČ 108 00, IČO
27642411, dle přílohy č. 0761-21-P02.
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R23/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

32

Dodatek č. 36 k pojistné smlouvě č. 59371448-17 o pojištění souboru vozidel
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R23/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 36 k pojistné smlouvě č. 59371448-17 o pojištění souboru
vozidel na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
havarijního pojištění mezi Zlínským krajem a Generali Českou pojišťovnou a.s.,
Spálená 75/16, Praha 1, Nové Město, IČO 45272956, dle příloh č. 0762-21-P01 a č.
0762-21-P02.

33

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R23/21

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu Berani Zlín v hokejové
sezoně 2021/2022 v době od 16:00 hodin do 21:00 hodin;
ukládá
vedoucímu odboru Kancelář ředitele v termínu do 11.09.2021 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
Berani Zlín v hokejové sezoně 2021/2022.

34

Zpracování studie Technologického a vzdělávacího centra Holešov projektový rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R23/21

schvaluje
projektový rámec projektu "Zpracování studie Technologického a vzdělávacího
centra Holešov", dle přílohy č. 0768-21-P02.
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R23/21
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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Veřejná zakázka "SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R23/21

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 12.07.2021 č. 0577/R18/21 - část schvaluje,
body 1, 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila:
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;
jmenuje
novou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk Fojtíček, Ing.
Pavel Dohnal, Ing. Štefan Pekník, Ing. Roman Krajíček, Martina Chovancová, DiS.,
a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Petra Hospodková, Petr Ruber, Ing. Bc.
Miroslav Trávníček, Ing. Eva Dostálková.

36

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R23/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2021, dle
přílohy č. 0775-21-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit aktualizaci Plánu přípravy investičních akcí, a to
v návaznosti na rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2021 předložené ke schválení
Zastupitelstvu Zlínského kraje.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Ing. Radek Doležel v. r.
náměstek hejtmana
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