R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 20.09.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R24/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0776-21-P01.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R24/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje nad:
1) projektem 100 let zlínského designu realizovaným spolkem Zlínský kreativní
klastr, z.s, se sídlem Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, IČO 01365258;
2) páté Setkání s hejtmanem pořádané firmou VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 01440578;
3) Zlatý oříšek Zlínský kraj 2021 pořádaný příspěvkovou organizací Středisko
volného času, se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČO 75088606;
4) seminářem Ochrana domácností před požáry a nebezpečnými plyny pořádaným
Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213 76001 Zlín
- Příluky, IČO 70887306;
b) záštitu Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady Zlínského kraje, nad workshopem
IDEATHON UTB pořádaný Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou
multimediálních komunikací, sídlem nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO
70883521.

3

Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením Zlínského kraje na období 2022-2026

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R24/21

schvaluje
Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Zlínského kraje pro období 2022-2026 ve znění přílohy č. 0777-21-P01.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R24/21

schvaluje
1. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína, IČO
70850941, dle přílohy č. 0778-21-P01;
2. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0778-21-P02.

5

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R24/21

schvaluje
1. 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. st. 953, v k. ú. Uherské Hradiště, 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 1.000 Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- el. vany Parker, inventární číslo 397-55, rok pořízení 2003, pořizovací cena
380.619,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- el. vany Parker, inventární číslo 397-56, rok pořízení 2003, pořizovací cena
380.619,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- automatické pračky ELECTROLUX-Wasc, inventární číslo 539-216, rok pořízení
2000, pořizovací cena 101.850 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R24/21

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2207/4, ostatní plocha, o výměře 1264 m2,
- p. č. 2207/5, ostatní plocha, o výměře 669 m 2,
- p. č. 2207/6, ostatní plocha, o výměře 2070 m 2,
- p. č. 2207/7, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 2237/10, ostatní plocha, o výměře 98 m 2,
- p. č. 2237/11, ostatní plocha, o výměře 834 m 2,
- p. č. 2237/12, ostatní plocha, o výměře 80 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 264 pro obec Rokytnice a k. ú. Rokytnice u Slavičína;
2. pozemků
- p. č. 3652/5, ostatní plocha, o výměře 456 m2,
- p. č. 3652/7, ostatní plocha, o výměře 391 m 2,
- p. č. 3652/12, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
- p. č. 3652/16, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
- p. č. 3652/29, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 3652/31, ostatní plocha, o výměře 165 m2,
- p. č. 3652/54, ostatní plocha, o výměře 293 m 2,
- p. č. 3652/56, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3684/76, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 3728/2, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 3728/6, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
- p. č. 3728/11, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 3728/15, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 3728/16, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 3728/17, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 318 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských
Klobouk.

7

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/NZÚ-AMO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R24/21

schvaluje
1. uzavření:
a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0520/2020/STR s Ludmilou Pomykalovou, trvalým pobytem ***
Boršice u Blatnice, datum narození ***1951, a to dle přílohy č. 0808-21-P02;
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0999/2020/STR s Věrou Černou, trvalým pobytem ***Zlín Lužkovice***datum narození ***1940, a to dle přílohy č. 0808-21-P04;
c) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2704/2020/STR s Jindřichem Pekařem, trvalým pobytem ***
Nový Hrozenkov, datum narození *** a Renatou Pekařovou, trvalým pobytem ***
Nový Hrozenkov, datum narození ***1976, a to dle přílohy č. 0808-21-P06;
2. výpověď:
a) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0519/2020/STR uzavřené s panem Petrem Pacíkem, trvalým pobytem ***
Nedašova Lhota, datum narození ***, dle přílohy č. 0808-21-P07;
ruší
1. část usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.08.2021 č. 0624/R21/21 v části
„schvaluje“ bod 2 písm. h), kterým Rada Zlínského kraje schválila výpověď Smlouvy
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu
výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č. D/0436/2020/STR
uzavřené s panem Martinem Plškem, trvalým pobytem ***, *** Lípa, datum narození
***.***.1979, a to dle přílohy č. 0711-21-P18.

8

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek
investičního záměru, změna fondu investic na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R24/21

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1460/170/07/18 - 04/09/21 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, na akci "ZZS ZK - mobilní jednotky intenzívní péče
- typ C"; dle přílohy č. 0803-21-P01;
2. změnu č. 5 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. 0803-21-P03;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, k posílení zdrojů
fondu investic ve výši 848.177,80 Kč, dle přílohy č. 0803-21-P02.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv - služba ASPI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R24/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv mezi
Zlínským krajem a společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U Nákladového
nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČO 63077639, dle příloh č. 0804-21-P01 až č.
0804-21-P04.

10

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R24/21

schvaluje
závaznou přihlášku počtu osob reprezentace Zlínského kraje na Hry X. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2022, dle přílohy č. 0801-21-P01.

11

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R24/21

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle avíza č.j.:
MSMT-2405/2021-20, dle přílohy č. 0785-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0179/2021 dle přílohy č. 0785-21-P01.

12

Školství – vyřazení majetku, fondy investic, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R24/21

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, a to os. Vozidlo Škoda FELICIA COMBI,
inventární číslo 500083, pořizovací cena 319.347 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 1996, a to formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0788-21-P02;
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, k posílení fondu investic ve výši 310.000 Kč,
dle přílohy č. 0788-21-P08;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Uherský Ostroh, se sídlem
Sokolovská 620, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 60371811, dle
přílohy č. 0788-21-P03;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle
přílohy č. 0788-21-P04;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0788-21-P05;
d) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 0788-21P06;
e) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se
sídlem Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, dle přílohy č. 0788-21-P07;
f) změnu č. 2 příspěvkové Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č.
0788-21-P09.

13

Školství - Podpora řemesel v odborném školství - účelová neinvestiční
dotace soukromým školám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R24/21

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace soukromým středním školám na vyplacení
finančních příspěvků žákům v rámci "podpory řemesel v odborném školství":
1. Střední škola letecká s. r. o., se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO
26286033, ve výši 112.300 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0786-21-P06;
2. MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČO 25318390, ve výši 126.700 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0786-21-P07;
3. ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s. r. o., se sídlem nám.
T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, IČO 26215829, ve výši 38.200 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0786-21-P08;
4. Střední škola služeb s. r. o., se sídlem Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 25500091, ve výši 4.400 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0786-21-P09.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R24/21

schvaluje
podání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČO 00637939:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy z 250 na 270 žáků, s
účinností od 01.09.2022;
- výmaz oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, večerní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 30, s účinností od 01.09.2022;
2. Obchodní akademie Kroměříž, IČO 63458730:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01
Informační technologie ze 130 na 180, s účinností od 01.09.2022;
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní
akademie ze 416 na 366, s účinností od 01.09.2022;
3. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO
15527816:
- výmaz oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař, dálková forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků 36, s účinností od 01.09.2022;
- zápis oboru vzdělání 82-51-H/09 Umělecký rytec, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 36, s účinností od 01.09.2022;
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese Svat. Čecha
1283, 688 01 Uherský Brod;
- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese Pod Valy 2780,
688 01 Uherský Brod;
4. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČO 00845060:
- zápis oboru vzdělání 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 45, s účinností od 01.09.2022;
5. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, IČO
14450500:
- výmaz místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese nám. T. G.
Masaryka 2734, 760 01 Zlín;
- zápis místa poskytovaného vzdělávání u střední školy na adrese Růmy 4050, 760
01 Zlín;
6. Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČO 70238928:
- zápis střední školy, nejvyšší povolený počet žáků 16, s účinností od 01.09.2022;
- zápis nového oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků 16, s účinností od 01.09.2022;
7. Základní škola Čtverka, Uherský Brod, IČO 60371714:
- zápis střední školy, nejvyšší povolený počet žáků 15, s účinností od 01.09.2022;
- zápis oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá, nejvyšší povolený
počet žáků 15, s účinností od 01.09.2022;
8. Základní škola Zlín, Mostní, IČO 61716391:
- navýšení počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální z 10 na
18 žáků, s účinností od 01. 09. 2022;
7/18

R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČO 46254323:
- výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Masarykovo náměstí 36,
686 01 Uherské Hradiště;
ukládá
Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph.D., člence Rady Zlínského kraje, podat u Krajského
úřadu Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených schválených změn v rejstříku
škol a školských zařízení v termínu do 30.09.2021.

15

Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníků pro školní rok 2022/2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R24/21

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a
vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2022/2023
dle přílohy č. 0787-21-P02;
zmocňuje
Ing. Mgr. Zuzanu Fišerovou, Ph.D., členku Rady Zlínského kraje, k provedení
případných změn.

16

Školství - výsledky konkursních řízení a jmenování ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R24/21

bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Zdounky, IČO 63414945, dle přílohy č. 0789-21-P01;
2. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Halenkov 25, IČO 70238944, dle přílohy č. 0789-21-P03;
jmenuje
1. s účinností od 01.12.2021 pana ***na pracovní místo ředitele Základní umělecké
školy Zdounky, IČO 63414945, dle přílohy č. 0789-21-P05;
2. s účinností od 01.12.2021 pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy
Halenkov 25, IČO 70238944, dle přílohy č. 0789-21-P06;
stanovuje
1. s účinností od 01.12.2021 plat řediteli Základní umělecké školy Zdounky, IČO
63414945, dle přílohy č. 0789-21-P07;
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. s účinností od 01.12.2021 plat řediteli Základní školy Halenkov 25, IČO 70238944,
dle přílohy č. 0789-21-P08.

17

Kultura - účelová neinvestiční dotace MK ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R24/21

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu
udržitelnosti pro muzea II. pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 0781-21-P01:
1. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 491.565 Kč;
2. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, ve výši 708.110 Kč;
3. Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 421.115 Kč;
4. Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574, ve výši 660.170 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0174/2021 dle přílohy č. 0781-21-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0781-21-P03.

18

KULTURA - Výzvy k předkládání nominací na krajský titul "Mistr..." a na zápis
do "Seznamu..."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R24/21

schvaluje
Výzvu k předkládání nominací na krajský titul "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0782-21-P01, a výzvu k předkládání nominací na
zápis do "Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje", dle
přílohy č. 0782-21-P02.

19

IKAP II - změny projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R24/21

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
19_078/0018903-02 k projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje
II",
reg.
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, vydané dne 20.08.2021 ve znění přílohy č.
0780-21-P02;
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R24/21
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. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1711/150/10/20 – 01/08/21 na realizaci akce
"Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod – nákup
strojního zařízení a SW", pro příspěvkovou organizaci Střední škola – Centrum
odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod,
IČO 15527816, dle přílohy č. 0780-21-P03;
2. uzavření dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a:
a) Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČO 29319676, dle přílohy č. 0780-21-P04;
b) Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín,
IČO 25909614, dle přílohy č. 0780-21-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje, za podmínky schválení bodu č. 2 v části schvaluje
usnesení Rady Zlínského kraje, schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci projektu "Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", mezi Zlínským
krajem a:
a) Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČO 29319676, dle přílohy č. 0780-21-P06;
b) Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín,
IČO 25909614, dle přílohy č. 0780-21-P07.

20

Projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" - rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R24/21

bere na vědomí
podmínky uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_21_011_56 vydaném
Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci na projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V", registrační číslo
CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000056, ve znění přílohy č. 0784-21-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0176/2021, dle přílohy č. 0784-21-P02.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

21

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R24/21

schvaluje
1. zařazení akce Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 078321-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0180/2021, dle přílohy č. 0783-21-P02;
pověřuje
vedoucího Odboru investic Ing. Pavla Dohnala a vedoucího Odboru projektového
řízení Ing. Martina Kobzáně zahájením přípravných prací (zpracováním projektové
dokumentace ve stupni objemové studie-libreta) vedoucích k přípravě žádosti o
dotaci na akci "Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně";
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Nová
expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně" před schválením investičního
záměru v podobě zpracování objemové studie-libreta.

22

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R24/21

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1685/090/09/20 - 03/08/21 na akci "14|15 Baťův institut, p. o. – instalace
fotovoltaických systémů", dle přílohy č. 0791-21-P02;
2. snížení investičního příspěvku o 3.212.649 Kč na celkovou částku 383.595 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce
„14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů“, dle přílohy č. 079121-P03;
3. snížení investičního příspěvku o 304.000 Kč na celkovou částku 876.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce
„14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova systému MaR B 14 a 15 – 1. část – upgrade
systému“, dle přílohy č. 0791-21-P04;
4. změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0791-21-P05;
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. změny rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz na zpracování
projektových dokumentací akcí zařazených v Plánu přípravy investičních akcí
Zlínského kraje:
a) změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č.
74/2020/INV pro akci "Muzeum Kroměřížska – oprava ohradní zdi hospodářského
dvora v Rymicích", dle přílohy č. 0791-21-P06;
b) změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz č.
75/2020/INV pro akci "Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny u
hospodářského dvora v Rymicích", dle přílohy č. 0791-21-P07;
6. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0178/2021 dle přílohy č. 0791-21-P08;
b) č. RZK/0175/2021, dle přílohy č. 0791-21-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
D/4294/2020/PŘ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského
kraje, příspěvkové organizací 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT –
instalace fotovoltaických systémů“, dle přílohy č. 0791-21-P11.

23

Kultura, školství, sociální věci - nájemní smlouvy, pachtovní smlouva a
smlouva o právu provést stavbu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R24/21

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí k podnikání mezi
Střední průmyslovou školou Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 00128198, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, BLACHERE FACTORY CENTRAL
EUROPE, s. r. o., IČO 04220862, Ostrá horka I/511, Mladcová, 760 01 Zlín, a
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, IČO
62182137, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0792-21-P02,
b) s uzavřením pachtovní smlouvy na zemědělský pacht mezi propachtovatelem
Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, a pachtýřem LUKROM Plus s. r. o., IČO
25329979, Lípa 81, 763 11 dle přílohy č. 0792-21-P04,
c) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č.
44/2019 mezi pronajímatelem 14/15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČO
72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem Miroslavou Szóradovou, ***,
763 02 Zlín - Malenovice, dle přílohy č. 0792-21-P08,
d) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce medií a poskytování služeb
spojených s nájmem prostor sloužících k podnikání č. 45/2019 mezi pronajímatelem
14/15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, a nájemcem Miroslavou Szóradovou, ***, 763 02 Zlín - Malenovice, dle
přílohy č. 0792-21-P10,
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

e) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č.
48/2019 mezi pronajímatelem 14/15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČO
72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem Martinem Vojtkem, ***, 765
02 Otrokovice, dle přílohy č. 0792-21-P12,
f) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce medií a poskytování služeb
spojených s nájmem prostor sloužících k podnikání č. 49/2019 mezi pronajímatelem
14/15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, a nájemcem Martinem Vojtkem, ***, 765 02 Otrokovice, dle přílohy č. 079221-P14,
schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem,
IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Sociálními službami Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140
00 Praha 4 - Nusle, dle přílohy č. 0792-21-P05,
b) uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavebního záměru mezi Zlínským
krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Sociálními službami
Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, IČO 00092096, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, a obcí Zborovice, IČO 00287920, Hlavní 37, 768 32 Zborovice,
dle přílohy č. 0792-21-P07.

24

Objekt horního zámku Zborovice - oprava výtahu, SoD Dodatek č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R24/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na kompletní zhotovení výtahu na akci "Objekt
horního zámku Zborovice - oprava výtahu" s dodavatelem Výtahy - Elektro Žižka
spol. s r. o., IČO 25850261, se sídlem Nové Dvory - Kamenec 3605, 738 01 Frýdek
Místek, dle příloh č. 0793-21-P02 a č. 0793-21-P03.

25

Školství - investiční akce - SOŠ Luhačovice, DD Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R24/21

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1773/150/07/21 na akci "Střední odborná škola Luhačovice – Rekonstrukce střech
budovy Domova mládeže – havárie", dle přílohy č. 0796-21-P02;
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R24/21
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
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"DD Zlín – Opravy omítek a hydroizolace teras", dle přílohy č. 0796-21-P03.

26

Školství - dodatky investičních záměrů akcí "SOU Uherský Brod –
revitalizace prostor odborného výcviku" a "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž –
metodické centrum"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R24/21

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1652/150/05/20 – 01/08/21 akce "SOU
Uherský Brod – revitalizace prostor odborného výcviku", dle přílohy č. 0795-21-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1769/150/06/21 - 01/08/21 akce "VOŠPS a
SPgŠ Kroměříž - metodické centrum", dle přílohy č. 0795-21-P03;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č.
0795-21-P04;
3. snížení investičního příspěvku o 339.000 Kč na celkovou částku 2.560.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, se sídlem 1. máje
221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, na akci "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž –
metodické centrum", dle přílohy č. 0795-21-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0177/2021, dle přílohy č. 0795-21-P06.

27

Sociální služby - Dodatek inv. záměru "Parkové úpravy DS Jasenka"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R24/21

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru č. 1390/100/01/18 - 05/09/21 akce "Sociální
služby Vsetín - DS Jasenka - parkové úpravy", dle přílohy č. 0794-21-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, dle přílohy č. 794-21-P03.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

28

Veřejná zakázka "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem" - schválení výběru dodavatele stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R24/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Sociální
služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“, dle
přílohy č. 0797-21-P02, a související dokumenty, dle příloh č. 0797-21-P03 až č.
0797-21-P05;
schvaluje
1. výběr dodavatele HLAVA - STAVBY s.r.o., se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74,
768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČO 26950421;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem HLAVA - STAVBY s.r.o., se sídlem Hlinsko
pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČO 26950421, dle příloh č. 079721-P06 až 0797-21-P08.

29

Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R24/21

schvaluje
1. Investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1583/170/09/19 na
akci "Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza ", dle přílohy č. 0798-21P02;
2. Rozpočtové opatření č. RZK/0181/2021, dle přílohy č. 0798-21-P03.

30

Uzavření kupní smlouvy na nákup osobního automobilu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R24/21

schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku vozidla mezi Zlínským krajem a společností
SAMOHÝL MOTOR a. s., třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín-Prštné, IČO 25511165,
dle přílohy č. 0807-21-P02.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

31

Doplnění seznamu osob oprávněných k provádění obecných kontrol
příspěvkových organizací Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R24/21

schvaluje
aktualizovaný seznam osob oprávněných k provádění kontrol příspěvkových
organizací Zlínského kraje v roce 2021 v rámci výkonu zřizovatelských funkcí, dle
přílohy č. 0805-21-P01.

32

Sociální služby - vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele
Domova pro seniory Burešov, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R24/21

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova pro seniory
Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, dle přílohy č. 0812-21-P01;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Bc. Hana Ančincová, Ing. Milan Štábl, MBA, Mgr.
Helena Miklová, Ing. Petr Valášek, Mgr. Pavla Psotová; náhradníci: Ing. Lenka
Kapustová, Ing. Petr Kedra, Ing. Radim Holiš.

33

Dotační program MŠMT - Podpora okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R24/21

bere na vědomí
Výzvu MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9.
2021 – 31. 12. 2021, dle přílohy č. 0779-21-P01;
schvaluje
podání žádosti dle příloh č. 0779-21-P02, č. 0779-21-P03 a č. 0779-21-P04 v rámci
dotačního programu MŠMT „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021".
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Odbor KH - dotace pro Czech Architecture Week s. r. o., na projekt Naše
město 1991-2021 a ZŠ Bánov na testování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R24/21

schvaluje
1) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 60.000
Kč, současně však maximálně 4 % celkových způsobilých výdajů, firmě Czech
Architecture Week s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1, IČO
27872688, na realizaci projektu "Naše město 1991-2021"a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0799-21-P02;
2) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
48.800 Kč Základní škole Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, se sídlem Bánov č.p. 507, PSČ 687 54, IČO 48505498, na
realizaci projektu "Testování žáků a zaměstnanců školy Základní školy Josefa
Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0799-21-P04.

35

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R24/21

stanovuje
počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje
s účinností od 01.10.2021, dle přílohy č. 0806-21-P02.

36

Nákup neomezených licencí GINIS XRG a GINIS ZDF

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R24/21

schvaluje
uzavření Licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a společností GORDIC spol. s r.o.,
se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, ve znění přílohy č. 0802-21P02.
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R24/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

37

Finanční příspěvek na veřejnou sbírku na Pomoc lidem zasaženým
výbuchem rodinného domku v Koryčanech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R24/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souvislosti s tragickou událostí ve městě Koryčany
schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 000 Kč na veřejnou sbírku
Pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9.
2021, pořádanou Charitou Kroměříž, IČO 18189750, sídlo Ztracená 63/1, 767 01
Kroměříž.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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