R26/21
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 26. zasedání dne 18.10.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R26/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0871-21-P01.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R26/21

bere na vědomí
záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad krajskou výstavou
drobného zvířectva - králíků, holubů a drůbeže, okrasného ptactva, pořádanou
pobočným spolkem Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Kroměříž, se
sídlem Milíčovo nám. 521/6, 767 01 Kroměříž, IČO 00448761;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0202/2021 dle přílohy č. 0897-21-P02.

3

Deklarace o vzájemné podpoře vlajkové kulturní iniciativy Evropské unie Evropské hl. město kultury, Evropské hlavní město kultury Trenčín 2026

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R26/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Deklaraci o vzájemné podpoře vlajkové
kulturní iniciativy Evropské unie - Evropské hl. město kultury, Evropské hlavní město
kultury Trenčín 2026, dle přílohy č. 0894-21-P01.
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4

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R26/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na
dobu čtyř let Martu Valentovou, bytem ***

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R26/21

schvaluje
plány tvorby a použití fondu investic na rok 2021:
a) příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, se sídlem Burešov 4884,
760 01 Zlín, IČO 70851042, dle přílohy č. 0872-21-P02;
b) příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná, se sídlem Návojná 100,
763 32 Nedašov, IČO 70850852, dle přílohy č. 0872-21-P03;
c) příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, se sídlem Husova 1165,
763 61 Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy č. 0872-21-P04;
d) příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, se sídlem V Drahách
1105, 763 26 Luhačovice, IČO 70850909, dle přílohy č. 0872-21-P05;
e) příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0872-21-P06.

6

Žádost o poskytnutí podpory na zpracování "Plánu pro zvládání sucha a
stavu nedostatku vody Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R26/21

bere na vědomí
Výzvu č. 3/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životní prostředí, na zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a
stavu nedostatku vody, viz příloha č. 0873-21-P01;
ukládá
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství předložit žádost o poskytnutí
dotace na vypracování dokumentu "Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku
vody Zlínského kraje", dle Výzvy č. 3/2021 v rámci Národního programu Životní
prostředí, nejpozději do 29.10.2021.
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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.

7

Doprava - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R26/21

schvaluje
A. zařazení investiční akce „Silnice III/36724: Kojetín - Bojanovice“ do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2021, dle
přílohy č. 0875-21-P01,
B. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č.1786/110/10/21 k
provedení díla „Silnice III/36724: Kojetín - Bojanovice“ o celkových nákladech
13.648.000 Kč, dle příloh č. 0875-21-P02a a č. 0875-21-P02b.

8

Doprava - rozpočtové opatření (mezikrajské smlouvy veřejná drážní doprava)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R26/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0196/2021 dle přílohy č. 0876-21-P01.

9

Doprava - Havarijní stav mostu ev. č. 05746-2 (silnice III/05746 - Valašské
Příkazy) a ev. č. 494-004 (silnice II/494 - Vlachovice-Vrbětice)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R26/21

bere na vědomí
A) závěrečnou zprávu diagnostiky mostu ev. č. 05746-2 nad železniční tratí za obcí
Valašské Příkazy dle přílohy č. 0874-21-P04, na základě které bylo konstatováno,
že stávající mostní objekt má nedostatečnou únosnost a je nutná jeho kompletní
náhrada;
B) mimořádnou mostní prohlídku mostu ev. č. 494-004 nad vodním tokem Václavský
potok za obcí Vlachovice-Vrbětice v k. ú. Vrbětice, dle přílohy č. 0874-21-P05, na
základě které byla spodní stavba mostu klasifikována, jako havarijní.

10

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R26/21

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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 1348/1, p. č. 1348/14, v k. ú. Bystřička I, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 679-5/2021,
- 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 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. 621, v k. ú. Vážany u Kroměříže, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 791-161/2021,
- 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 6.400 Kč + DPH;
3. 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. 1004/1, v k. ú. Fryšták, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1199-3283/2021,
- 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 1.400 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, formou prodeje minimálně za cenu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o náklady za zpracování znaleckého posudku, a
to:
- sanitního vozidla Mercedes-Benz Sprinter, reg. značka 2Z0 6869, inventární číslo
950080, rok pořízení 2003, počet najetých km 294 011, pořizovací cena 2.000.000
Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5, reg. značka 4Z7 9704, inventární
číslo 950480, rok pořízení 2012, počet najetých km 295 389, pořizovací cena
1.926.236 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5, reg. značka 5Z0 7751, inventární
číslo 950504, rok pořízení 2013, počet najetých km 198 169, pořizovací cena
1.901.375,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5, reg. značka 5Z0 7753, inventární
číslo 950507, rok pořízení 2013, počet najetých km 318 052, pořizovací cena
2.069.823,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5, reg. značka 5Z0 7754, inventární
číslo 950505, rok pořízení 2013, počet najetých km 296 088, pořizovací cena
1.901.375,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. 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:
- serveru Win, CAL (počítač IBM xSeries 346), inventární číslo 900101, rok pořízení
2003, pořizovací cena 239.532,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
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3. 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:
- vany Parker Bath, inventární číslo 81-11B, rok pořízení 2001, pořizovací cena
401.837,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- automatické pračky Electrolux, inventární číslo 539-200, rok pořízení 1998,
pořizovací cena 154.350 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
4. 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:
- zvedací vany Rhapsody, inventární číslo 3130109, rok pořízení 2007, pořizovací
cena 380.862 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sprchovacího vozíku Concerto, inventární číslo 3130089, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 212.232 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

11

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R26/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2021, dle
přílohy č. 0906-21-P01.

12

Centrála cestovního ruchu, o. p. s., - projektové rámce do Fondu malých
projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R26/21

schvaluje
1. projektový rámec projektu s názvem „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a
Trenčín region“ předkladatele Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, dle přílohy č. 0903-21-P01;
2. projektový rámec projektu s názvem „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava
a Trenčín region“ předkladatele Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p.
s., IČO 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, dle přílohy č. 0903-21P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. za účelem realizace malého projektu „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a
Trenčín region“ žadatele Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, v rámci výzvy č. 8/FMP/6c/I, N,
zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 20.000 EUR
(509.140 Kč) na předfinancování realizovaného malého projektu;
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2. za účelem realizace malého projektu „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava
a Trenčín region“ žadatele Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČO
27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, v rámci výzvy č. 9/FMP/11b,
zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 20.000 EUR
(509.140 Kč) na předfinancování realizovaného malého projektu.

13

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III/NZÚ-AMO,
dodatky smluv, výpověď

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R26/21

schvaluje
1. uzavření:
a) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0686/2020/STR s Jiřím Fojtíkem, trvalým pobytem ***, ***
Kateřinice, datum narození ***1974, a to dle přílohy č. 0904-21-P02;
b) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3039/2020/STR s Radkem Kozinou, trvalým pobytem *** ***
Uherské Hradiště, datum narození ***1971, a to dle přílohy č. 0904-21-P04;
c) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3308/2020/STR s Josefem Chrásteckým, trvalým pobytem ***
Hovězí, datum narození ***1949 a Josefem Chrásteckým, trvalým pobytem ***
Rožnov pod Radhoštěm, datum narození ***1973, a to dle přílohy č. 0904-21-P06;
d) dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3110/2020/STR s Ing. Mojmírem Jiřikovským, trvalým pobytem
***Trenčín, Slovenská republika, datum narození ***1985 a Jakubem Volfem,
trvalým pobytem ***Zlín, datum narození ***1990, a to dle přílohy č. 0904-21-P08;
e) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1605/2020/STR s Rostislavem Macou, trvalým pobytem ***, ***
Bojkovice, datum narození ***1950 a Klárou Stloukalovou, trvalým pobytem ***, ***
Bojkovice, datum narození ***1990, a to dle přílohy č. 0904-21-P10;
f) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/3104/2020/STR s Pavlou Ondrovou, trvalým pobytem ***
Halenkovice, datum narození ***1950 a Lenkou Ondrovou, trvalým pobytem ***
Halenkovice, datum narození ***1977, a to dle přílohy č. 0904-21-P12;
2. výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0663/2020/STR uzavřené s panem Pavlem Frýdkem, trvalým pobytem ***
Kunovice, datum narození ***.1944, dle přílohy č. 0904-21-P13.
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14

Veřejná zakázka "Obnova technologického centra Zlínského kraje" - výběr
dodavatele pro část 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R26/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Obnova
technologického centra Zlínského kraje“, pro Část 1: Dodávka serverů, dle přílohy č.
0899-21-P02, a protokoly o jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 0899-21-P03 a č.
0899-21-P04;
schvaluje
Pro Část 1: Dodávka serverů:
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., se
sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308, dle přílohy č. 0899-21P05.

15

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R26/21

schvaluje
výběr dobrovolných pracovníků, kteří budou oceněni v rámci XVIII. ročníku Ocenění
dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových
aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2021, dle přílohy č. 0898-21-P01.

16

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R26/21

bere na vědomí
poskytnutí dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro
místní rozvoj dle rozhodnutí a osvědčení uvedených v příloze č. 0883-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0197/2021 dle přílohy č. 0883-21-P01.
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Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R26/21

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rožnov pod
Radhoštěm, se sídlem Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00851809, dle přílohy č. 0884-21-P01;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy
č. 0884-21-P02.

18

Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách - hodnocení
programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R26/21

bere na vědomí
hodnocení Programu MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách, dle
přílohy č. 0882-21-P01.

19

Školství - žádost středních škol o stanovisko kraje ke změnám v rejstříku
škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R26/21

nemá námitek
k zápisu změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u následujících
právnických osob:
1. ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s. r. o., se sídlem nám.
T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, IČO 26215829:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 66-41-L/01
Obchodník, denní forma vzdělávání, z 80 na 20 žáků, s účinností od 01.09.2022;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01
Informační technologie, denní forma vzdělávání, z 80 na 140 žáků, s účinností od
01.09.2022;
2. Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské
Meziříčí, Vsetínská 454, se sídlem Vsetínská 454/53, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00843598:
a) zápis oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 50, s účinností od 01.09.2022.
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R26/21
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 - platový výměr ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R26/21

stanovuje
s účinností od 01.11.2021 plat:
1. ředitelce Dětského domova Valašské Meziříčí, IČO 62334808, dle přílohy č. 088521-P01,
2. ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČO
70238910, dle přílohy č. 0885-21-P02.
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Kultura - Dohoda o spolupráci a licenční smlouva Zlínský kraj v lidové písni
III.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R26/21

schvaluje
1. uzavření Dohody o spolupráci mezi Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a Etnologickým ústavem AV ČR, v. v.
i., se sídlem Na Florenci 3, 110 00 Praha, IČO 68378076, dle přílohy č. 0879-21P01 a č. 0879-21-P02;
2. uzavření Licenční smlouvy mezi Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a Národní muzeum v přírodě, příspěvková
organizace, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 00098604, dle přílohy č. 0879-21-P03.

22

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R26/21

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace č. D/4289/2020/STR uzavřené s organizací Filharmonie Bohuslava Martinů,
o. p. s., IČO 27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, ve znění
přílohy č. 0877-21-P02.

9/19

R26/21
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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Kultura, školství - dotační projekty Interreg V-A SR-ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R26/21

schvaluje
1. projektový rámec projektu s názvem "Po drahách hvězd" předkladatele Muzeum
regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 0880-21-P02;
2. dodatek č. 4 investičního záměru č. 1543/150/04/19 – 04/10/21 akce "SŠ
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – Inovace výuky
strojírenských oborů pro potřeby trhu práce" příspěvkové organizace Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0880-21-P05;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0880-21-P06;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČO 00098574, dopracovat projekt s názvem "Po drahách hvězd" v
souladu s Projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku (projektové žádosti) z Fondu malých projektů
Operačního programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu
stanoveném výzvou 9/FMP/11b, dle přílohy č. 0880-21-P02;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČO 00098574, předložit Žádost o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku na projekt „Po drahách hvězd“ z Fondu malých projektů z Operačního
programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném
výzvou 9/FMP/11b, dle přílohy č. 0880-21-P02.
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek (projektové žádosti) za účelem
realizace malého projektu s názvem "Po drahách hvězd", předkladatele Muzeum
regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 0880-21-P02;
2. zajištění realizace malého projektu s názvem "Po drahách hvězd" v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci - Fond malých projektů Operačního programu
Interreg V-A SR-ČR (9/FMP/11b);
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malého projektu s názvem "Po drahách hvězd" ve výši rozdílu celkových výdajů
malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci.
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem "Po drahách hvězd" je
19.300 EUR (501.800 Kč), z toho částka určená na spolufinancování malého
projektu je 2.895 EUR (75.270 Kč).
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Muzeum regionu Valašsko - rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí - etapa II – Výzva z OP Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R26/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 157 Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu Životního prostředí 2014-2020, dle přílohy č. 0881-21-P01;
souhlasí
s předložením části realizovaného projektu "Muzeum regionu Valašsko - rozvoj
areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí - etapa II." v rozsahu
revitalizace zeleně dle investičního záměru č. 1729/090/01/21-01/08/21 do
vyhlášené výzvy č. 157 Ministerstva Životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2021-2020;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
Vsetín, 755 01, IČO 00098574, dopracovat projekt "Muzeum regionu Valašsko rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí - etapa II." v rozsahu
revitalizace zeleně v souladu se schváleným investičním záměrem s evidenčním č.
1729/090/01/21 ve znění jeho dodatku č. 1 s evidenčním č. 1729/090/01/2101/08/21 do konečné podoby žádosti o dotaci dle Výzvy č. 157 vyhlášené
Ministerstvem životního prostřední prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020 včetně všech povinných příloh v termínu do 30.11.2021;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
Vsetín, 755 01, IČO 00098574, předložit žádost o dotaci na projekt "Muzeum regionu
Valašsko - rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí - etapa
II." v rozsahu revitalizace zeleně v souladu se schváleným investičním záměrem s
evidenčním č. 1729/090/01/21 ve znění jeho dodatku č. 1 s evidenčním č.
1729/090/01/21-01/08/21 dle Výzvy č. 157 vyhlášené Ministerstvem životního
prostřední prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
včetně všech povinných příloh v termínu do 30.11.2021.

25

IKAP II - změny v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R26/21

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru č. 1695/150/10/20 – 01/09/21 na realizaci akce
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

"Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – nákup výukových
pomůcek - IKAP II", pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČO 46276327, dle
přílohy č. 0878-21-P01.

26

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R26/21

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a společností
VAPOL CZ, s. r. o., se sídlem č. p. 270, 756 51 Zašová, IČO 26783789, dle přílohy
č. 0889-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0199/2021, dle přílohy č. 0889-21-P06.

27

Kultura - dodatek investičního záměru akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT –
instalace fotovoltaických systémů“ ,posun termínů příspěvků na financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R26/21

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru č. 1685/090/09/20 - 04/10/21 na akci "14|15
BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů", dle přílohy č. 0887-21-P02;
2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2021:
a) změnu č. 10 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0887-21-P03;
b) změnu č. 2 příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se
sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy
č. 088721-P04;
3. změny rozhodnutí o poskytnutí investičních nebo účelových příspěvků na provoz
na zpracování projektových dokumentací akcí zařazených v Plánu přípravy
investičních akcí Zlínského kraje:
a) změnu č. 1 rozhodnutí č. 26/2021/INV pro akci "14|15 BAŤŮV INSTITUT - obnova
systému MaR - 2. část", dle přílohy č. 0887-21-P05;
b) změnu č. 3 rozhodnutí č. 12/2020/INV pro akci "Muzeum regionu Valašsko Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku", dle přílohy č. 0887-21-P06;
c) změnu č. 3 rozhodnutí č. 61/2020/INV pro akci "Muzeum regionu Valašsko Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín", dle přílohy č. 0887-21-P07;
d) změnu č. 1 rozhodnutí č. 27/2021/INV pro akci "Muzeum regionu Valašsko zámek Lešná - obnova zámeckého parku", dle přílohy č. 0887-21-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.
D/4294/2020/PŘ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

na rok 2022, kterým se snižuje celková výše poskytnuté návratné finanční výpomoci
o 767.901 Kč, z původní celkový výše 5.539.566 Kč na novou celkovou výši
4.771.665 Kč 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. 0887-21-P10.
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Školství - investiční akce - Gymnázium Valašské Klobouky, VOŠ
potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž a Gymnázium Rožnov p.
Radhoštěm

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R26/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1760/150/05/21 - 01/09/21 na akci "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská
Kroměříž - oprava kotelny - 1.etapa modernizace školy", dle přílohy č. 0890-21-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1752/150/04/21 - 01/09/21 na akci "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava střechy
školní jídelny", dle přílohy č. 0890-21-P03;
3. snížení účelového příspěvku na provoz o 27.000 Kč na celkovou částku 203.000
Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Vyšší odborná
škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, se sídlem
Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, na akci "VOŠ potravinářská
a SPŠ mlékárenská Kroměříž - oprava kotelny", dle přílohy č. 0890-21-P04;
4. snížení účelového příspěvku na provoz o 229.000 Kč na celkovou částku
2.629.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Vyšší
odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, se
sídlem Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, na akci "VOŠ
potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - oprava kotelny - 1. etapa modernizace
školy", dle přílohy č. 0890-21-P05;
5. zařazení akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy - nová
učebna" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0890-21-P06;
6. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1785/150/09/21 na
akci "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy - nová učebna", dle
přílohy č. 0890-21-P07;
7. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, dle přílohy č. 0890-21-P08;
8. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 ve výši
1.044 tis. Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm,
Koryčanské Paseky 1725, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843393, na akci
"Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy - nová učebna“, dle přílohy
č. 0890-21-P09;
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9. rozpočtové opatření č. RZK/0198/2021, dle přílohy č. 0890-21-P10;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy - nová učebna" příspěvkovou organizaci
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843393.

29

Školství - SOU Uherský Brod, SOŠ a Gymnázium Staré Město, SPŠ
Otrokovice - smlouva o nájmu, záměr výpůjčky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R26/21

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem Tělocvičnou jednotou Sokol
Uherský Brod, pobočný spolek, IČO 00531138, Svat. Čecha 1137, 688 01 Uherský
Brod, a nájemcem Středním odborným učilištěm Uherský Brod, IČO 00055107,
Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 0892-21-P02,
b) s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Střední
průmyslovou školou Otrokovice, IČO 00128198, tř. Tomáše Bati 1268, 765 02
Otrokovice, a nájemcem Kateřinou Prokopovou, *** Otrokovice, dle přílohy č. 089221-P03;
schvaluje
záměr výpůjčky nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství, a to
částí pozemků parc. č. 2494/2 - ostatní plocha, parc. č. 2494/3 - ostatní plocha, st.
parc. č. 1633 - zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 204 m 2 ve vlastnictví
Zlínského kraje, zapsaných na listu vlastnictví č. 4813 pro k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, obec Staré Město, pro FC Slovácko, z. s., IČO 227 61 209,
Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, na dobu 20 let, dle podmínek uvedených v
příloze č. 0892-21-P05.

30

Zdravotnictví - VS a KM nemocnice - změna č. 4 plánu oprav a technického
zhodnocení na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R26/21

vyjadřuje souhlas
se změnou č. 4 plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého:
a) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0893-21-P04;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0893-21-P05;
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
investiční záměr č. 1783/170/09/21 na akci „Kroměřížská nemocnice a. s. – oprava
hydroizolace jižního křídla budovy A ", dle přílohy č. 0893-21-P07.

31

Dohoda o ukončení Smlouvy o zabezpečení vydávání Věstníku Zlínského
kraje v tiskové podobě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R26/21

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o zabezpečení vydávání Věstníku Zlínského
kraje v tiskové podobě a zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup
včetně přílohy č. 1 uzavřené dne 03.05.2004 mezi Zlínským krajem a společností
Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha
3, IČO 63077639, dle přílohy č. 0901-21-P01.

32

Dodatek č. 37 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

0827/R26/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 37 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. 0900-21-P01 a č.
0900-21-P02.

33

Záměry pronájmů nebytových prostor a parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R26/21

schvaluje
záměr pronájmu:
1) 2 parkovacích míst v 2. NP budovy bez čp/če, budova garáží, která je součástí
pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P02;
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2) 5 parkovacích míst na části pozemku p. č. 1119/247, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P03;
3) 7 parkovacích míst před budovou č. 2, na části pozemku p. č. 1119/229, ostatní
plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P04;
4) 11 parkovacích míst před budovou označovanou č. 12, p. č. 1119/246, ostatní
plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P05;
5) nebytových prostor v 1. podzemním podlaží budovy bez čp/če prům. obj., vedené
pod číslem 1/7, která je součástí pozemků p. č. st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří,
a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P06;
6) nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy bez čp/če prům. obj., vedené
pod číslem 1/7, která je součástí pozemků p. č. st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří,
a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P07;
7) 2 parkovacích míst na části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, dle přílohy č. 0902-21-P08.

34

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
01.11.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R26/21

schvaluje
návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
01.11.2021, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0895-21-P02.
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

Školství - investiční akce - Odborné učiliště Kelč - Vestavba odborných
učeben v objektu bývalé kotelny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R26/21

schvaluje
1. zařazení akce "Odborné učiliště Kelč - Vestavba odborných učeben v objektu
bývalé kotelny", dle přílohy č. 0891-21-P02, do Střednědobého plánu akcí
reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 700.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 příspěvkové organizaci Odborné učiliště Kelč, č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO
00843318, na akci "Odborné učiliště Kelč - Vestavba odborných učeben v objektu
bývalé kotelny", dle přílohy č. 0891-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0200/2021, dle přílohy č. 0891-21-P04;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou
akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "Odborné učiliště Kelč Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny", příspěvkovou organizaci
Odborné učiliště Kelč, č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce "Odborné
učiliště Kelč - Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny", příspěvkové
organizace Odborné učiliště Kelč, č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318.

36

Sociální služby - Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí - závěrečná
zpráva, Domov se zvláštním režimem Kelč - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R26/21

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Sociální služby Vsetín
- DZR Kelč", dle přílohy č. 0888-21-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Domov pro seniory Lukov, p. o. – Aktivně ve stáří na zahradě" dle přílohy č. 088821-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0201/2021, dle přílohy č. 0888-21-P04;
4. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Lukov, se sídlem Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína,
IČO 70850941, dle přílohy č. 0888-21-P06;
17/19

R26/21
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, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Sociální služby Vsetín - DZR Kelč", Zlínský kraj,
tř. T. Bati 21, 761 90, IČO 70891320, zastoupený Odborem investic Krajského úřadu
Zlínského kraje;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1608/100/01/20 s
názvem "SSL Vsetín, p. o. - DZR Valašské Meziříčí" dle přílohy č. 0888-21-P05.

37

Uzavření Dohody o skončení výpůjčky budovy č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R26/21

schvaluje
uzavření Dohody o skončení výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce č.
O/0123/2021/KŘHS, se společností POST BELLUM, z. ú., se sídlem Španělská
1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26548526, dle přílohy č. 0911-21-P02.

38

Schválení smlouvy se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R26/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod č. 45143609/1, se
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Olomouc, Tovární 41,
PSČ 779 00, IČO 61859575, dle přílohy č. 0912-21-P01.

39

Nová vizuální identita Zlínského kraje a Komunikační strategie Zlínského
kraje 2022+

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R26/21

schvaluje
zavedení nové vizuální identity Zlínského kraje dle přílohy č. 0913-21-P01;
ukládá
vedoucí Odboru Kancelář hejtmana zajistit činnosti související s aktivací nové
vizuální identity dle přílohy č. 0913-21-P01, v termínu do 30.06.2022.
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R26/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

40

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R26/21

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova pro seniory
Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, dle přílohy č. 0914-21-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.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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