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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 27. zasedání dne 08.11.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R27/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0915-21-P01.

2

Záštity a rozpočtové opatření RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R27/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) akcí "Módní přehlídka" pořádanou klubem žen Tupesy Českého svazu žen z. s.,
se sídlem Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 00441801;
2) bonsajovou akcí s názvem "ČESKO-SLOVENSKÉ BONSAJOVÉ DNY - ŠUTRY"
pořádanou Josefem Valuchem, s ***, IČO 11522348;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad
konáním Benefičního večera Pomáhejme onkologii pořádaným příspěvkovou
organizací 14I15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2021, dle přílohy č. 0946-21-P03.

3

Odbor KH - Fond ZK - dotace Vrchařská koruna Valašska

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R27/21

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč, současně však maximálně 24 % celkových způsobilých výdajů, spolku
Vrchařská koruna Valašska, z. s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01 Vsetín, IČO
03543340, na pořádání slavnostního galavečera Vrchařské koruny Valašska 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0942-21-P02.
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4

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa - dodatek č. 1 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R27/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1745/140/03/21 – 01/11/21 s názvem
"Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa", dle přílohy č. 0943-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0219/2021, dle přílohy č. 0943-21-P03.

5

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R27/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0208/2021, dle přílohy č. 0916-21-P01.

6

Projekt "Centra duševního zdraví ve Zlínském kraji", rozpočtové opatření,
dotace IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R27/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu Ministerstva zdravotnictví ČR k podání žádostí o dotace v rámci
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislostí a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022, dle přílohy č. 091721-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Centra duševního zdraví ve Zlínském kraji", dle přílohy
č. 0917-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0203/2021 dle přílohy č. 0917-21-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Centra duševního
zdraví ve Zlínském kraji" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0917-21P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Ministerstva zdravotnictví ČR pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s
problematikou závislostí a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 včetně
všech povinných příloh v termínu do 19.11.2021;
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2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit projekt "Centra duševního zdraví
ve Zlínském kraji" do dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pro
financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro
cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislostí a lidí s nařízeným
ochranným léčením pro rok 2022 včetně všech povinných příloh v termínu do
19.11.2021.

7

Doprava - dodatek k investičnímu záměru, změna č. 7 fondu investic ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R27/21

schvaluje
A. dodatek č. 8 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1488/110/01/19 – 08/10/21 příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČO 70934860, k provedení díla „Silnice II/150: Loukov, průtah obcí“, o
celkových nákladech 74.368.000 Kč, dle přílohy č. 0918-21-P01a a č. 0918-21P01b;
B. změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle příloh č. 0918-21P02a a č. 0918-21-P02b.

8

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R27/21

stanovuje
mimořádnou odměnu pro ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, ve výši uvedené v příloze č. 0920-21-P01.

9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R27/21

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace bezpečnostního přepadu z vodojemu na
pozemku p. č. 1939/27, v k. ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 735-7081/2021 - část A,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace bezpečnostního přepadu z vodojemu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 14711/1, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 8210-195/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
3. 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. 2846/1, v k. ú. Vidče, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1654-65/2021,
- 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 2.000 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 v pozemku p.
č. 4355/2, v k. ú. Bánov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1109-215/2020,
- 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 1.000 Kč + DPH;
5. 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. 4558/1, v k. ú. Vlčnov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1933-309/2021,
- 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;
6. 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. 246/1, v k. ú. Těšov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 844-117/2021,
- 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 7.800 Kč + DPH;
7. 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - venkovního
vedení NN na pozemku p. č. 2353/10, v k. ú. Suchá Loz, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 915-900/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - venkovního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
8. 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. 1324/59, v k. ú. Přečkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 368-4224/2021,
- 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;
9. 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. 902/1, v k. ú. Míkovice nad Olšavou, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 873-3285/2021,
- 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 9.000 Kč + DPH;
10. 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. 986/1, v k. ú. Štípa, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1754-3272/2021,
- 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 2.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. 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:
- myčky nádobí s termodezinfekcí, inventární číslo 538-174, rok pořízení 2005,
pořizovací cena 117.043,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, formou fyzické likvidace, a to:
- serveru HP ProLiant ML350p Gen8, inventární číslo 5888400003, rok pořízení
2013, pořizovací cena 383.230 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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10

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R27/21

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1272/7, ostatní plocha, o výměře 101 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/1 geometrickým plánem č. 386379/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Stupava;
2. pozemků
- p. č. 2473/1, ostatní plocha, o výměře 1461 m 2,
- p. č. 2499/4 ostatní plocha, o výměře 332 m 2,
- p. č. 2499/5, ostatní plocha, o výměře 64 m2,
- p. č. 2515/1, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
- p. č. 2515/2, ostatní plocha, o výměře 210 m 2,
- p. č. 2516/2, ostatní plocha, o výměře 964 m 2,
- p. č. 2516/3, ostatní plocha, o výměře 762 m 2,
- p. č. 2516/4, ostatní plocha, o výměře 654 m 2,
- p. č. 2517/5, ostatní plocha, o výměře 450 m 2,
- p. č. 2517/6, ostatní plocha, o výměře 357 m 2,
- p. č. 2517/7, ostatní plocha, o výměře 242 m 2,
- p. č. 2517/9, ostatní plocha, o výměře 314 m 2,
- p. č. 2517/10, ostatní plocha, o výměře 395 m 2,
- p. č. 2517/14, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
- p. č. 2517/15, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2475/7, ostatní plocha, o výměře 695 m 2,
- p. č. 2475/10, ostatní plocha, o výměře 180 m 2,
- p. č. 2475/11, ostatní plocha, o výměře 173 m 2,
- p. č. 2475/14, ostatní plocha, o výměře 167 m 2,
- p. č. 2475/15, ostatní plocha, o výměře 1376 m 2,
- p. č. 2475/16, ostatní plocha, o výměře 125 m 2,
- p. č. 2475/17, ostatní plocha, o výměře 85 m 2,
- p. č. 2475/27, ostatní plocha, o výměře 1718 m 2,
- p. č. 2475/30, ostatní plocha, o výměře 684 m2,
- p. č. 2475/31, ostatní plocha, o výměře 846 m 2,
- p. č. 2499/8, ostatní plocha, o výměře 404 m 2,
- p. č. 2499/9, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 2499/12, ostatní plocha, o výměře 594 m 2,
- p. č. 2499/15, ostatní plocha, o výměře 896 m2,
- p. č. 2499/20, ostatní plocha, o výměře 823 m 2,
- p. č. 2499/21, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 2499/22, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec Březová a k. ú. Březová u Uherského
Brodu;
3. pozemků
- p. č. 2807/12, ostatní plocha, o výměře 1795 m 2,
- p. č. 2807/13, ostatní plocha, o výměře 418 m 2,
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- p. č. 2807/14, ostatní plocha, o výměře 898 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2807/1 geometrickým plánem č. 1629216/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vidče;
4. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/48710 v úseku od uzlového bodu 2541A017 po
uzlový bod 2541A039, v délce 0,059 km, ve staničení od km 0,000 - 0,059 (od
vyústění ze silnice II/487 po konec silnice), včetně veškerých součástí a
příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 12490/19 ostatní plocha, p. č.
12490/5 ostatní plocha, p. č. 13263/2 ostatní plocha, p. č. 13263/1 ostatní plocha,
vše v obci a k. ú. Nový Hrozenkov;
5. pozemku
- p. č. 13263/2, ostatní plocha, o výměře 491 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
6. stavby
- tělesa pozemní komunikace III/4879 v úseku obratiště po konec silnice, v délce
0,592 km, ve staničení od km 4,520 - 5,112, včetně mostu ev. č. 4879 – 5, veškerých
součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku p. č. 13303/6 ostatní plocha v
obci a k. ú. Nový Hrozenkov;
7. pozemku
- p. č. 13303/6, ostatní plocha, o výměře 9729 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č .1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
8. pozemků
- p. č. 1494/2, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
- p. č. 1519/2, ostatní plocha, o výměře 73 m2,
- p. č. 5450/21, ostatní plocha, o výměře 829 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1357 pro obec a k. ú. Zubří.

11

Zpracování studie Technologického a vzdělávacího centra Holešov - změna
č. 1 projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R27/21

schvaluje
změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Zpracování studie Technologického a
vzdělávacího centra Holešov", dle přílohy č. 0958-21-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.

12

Jmenování členů pracovní skupiny ZOO - Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R27/21

jmenuje
členy pracovní skupiny ZOO - Zlín za Zlínský kraj:
- Ing. Davida Vychytila, náměstka hejtmana Zlínského kraje,
- Lubomíra Trauba MsC., náměstka hejtmana Zlínského kraje,
- Ing. Jiřího Jaroše, člena rady Zlínského kraje.
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Nemocnice ve Valašském Meziříčí - pacht závodu (koncese)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R27/21

bere na vědomí
výběrové řízení vyhlášené městem Valašské Meziříčí dne 21.09.2021 s názvem
"Nemocnice Valašské Meziříčí - pacht závodu" a stanovisko Vsetínské nemocnice
a. s., dle přílohy č. 0950-21-P01;
konstatuje
že požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci (poskytovatel zdravotních služeb,
realizace významné stavební práce v minimální hodnotě 80 mil. Kč bez DPH v
posledních 5 letech) uvedené v rámci Zadávací dokumentace daného výběrového
řízení, Zlínský kraj ani jím založené nemocnice (mimo Uherskohradišťské
nemocnice a. s., která je ale geograficky vzdálená) nesplňují.

14

Projekt DTM ČR ve ZK - veřejná zakázka na služby technického dozoru a
kontrolního měření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R27/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komisí veřejné zakázky s názvem "Poskytnutí
služeb technického dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt DTM
ČR ve ZK" a související dokumenty, dle přílohy č. 0947-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele:
HRDLIČKA spol.s r.o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO 18601227;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem:
HRDLIČKA spol.s r.o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO 18601227,
dle přílohy č. 0947-21-P03.
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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.
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Veřejná zakázka "Obnova technologického centra Zlínského kraje" - výběr
dodavatele pro část 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R27/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Obnova
technologického centra Zlínského kraje“, pro Část 2: Dodávka SAN switchů, dle
přílohy č. 0949-21-P02, a protokoly o jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 094921-P02 a č. 0949-21-P03;
schvaluje
Pro Část 2: Dodávka SAN switchů:
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. 0949-21P04.

16

Software KaK (Kontrola a konverze) - dohoda o ukončení smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R27/21

schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. zhotovitele 8152011, č. objednatele
D/2603/2011/KŘ-IT se společností VARS BRNO, a. s. se sídlem Kroftova 3167/80c,
Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 63481901, dle přílohy č. 0948-21-P01.

17

Kultura - dotace státního rozpočtu, změna závazných ukazatelů rozpočtu
příspěvkových organizací na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R27/21

bere na vědomí
poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt "Dušan
S. Jurkovič – náš architekt“ pro příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, ve výši 35.763,02 Kč (z toho neinvestiční část
30.530,44 Kč, investiční část 5.232,58 Kč), dle přílohy č. 0923-21-P03,
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0204/2021, dle přílohy č. 0923-21-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 závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0923-21-P04;
3. změnu závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady příspěvkových
organizací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 0923-21P05.

18

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R27/21

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
KULTURA ve výši 100.000 Kč ústavu POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526, se
sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, na realizaci projektu Uchování
nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0921-21-P01.

19

Kultura - dotační projekt Interreg V-A SR-ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R27/21

schvaluje
projektový rámec projektu "Cesta ke hvězdám" předkladatele Hvězdárna Valašské
Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00098639, dle přílohy č. 0924-21-P01;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dopracovat projekt s názvem "Cesta ke
hvězdám" 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. 0924-21-P01;
2. řediteli příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, předložit Žádost o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku na projekt „Cesta ke hvězdám“ 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. 0924-21-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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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.

1. předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek (projektové žádosti) za účelem
realizace malého projektu s názvem "Cesta ke hvězdám", předkladatele Hvězdárna
Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00098639, dle přílohy č. 0924-21-P01;
2. zajištění realizace malého projektu s názvem "Cesta ke hvězdám" 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 "Cesta ke hvězdám" ve výši rozdílu celkových výdajů
malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci;
Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem "Cesta ke hvězdám" je
624.000 Kč, z toho částka určená na spolufinancování malého projektu je 123.150
Kč.

20

Projekt "Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce elektrického požárního
systému (EPS)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R27/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu Ministerstva kultury ČR - Samostatného oddělení ochrany
kulturních statků k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II - podprogramu A zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví,
bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami (ISO II/A), dle přílohy č. 092721-P02;
schvaluje
1. zařazení akce "Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce elektrického požárního
systému (EPS)" příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, do Střednědobého
plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0927-21-P03;
2. projektový rámec projektu "Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce
elektrického požárního systému (EPS)" dle přílohy č. 0927-21-P04;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, dopracovat projekt
"Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce elektrického požárního systému (EPS)"
v souladu s Projektovým rámcem, dle přílohy č. 0927-21-P04, do konečné podoby
žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh v termínu k předkládání žádosti dle
výzvy Ministerstva kultury ČR, programu ISO II/A;
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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. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, předložit žádost o
dotaci na projekt "Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce elektrického požárního
systému (EPS)", včetně všech povinných příloh, v termínu k předkládání žádosti dle
výzvy Ministerstva kultury ČR, programu ISO II/A.
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IKAP II - změny v projektu, IKAP I - závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R27/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1707/150/10/20 – 01/09/21 na realizaci akce
"SPŠ Zlín – dodávka strojů a zařízení", pro příspěvkovou organizaci Střední
průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín,
IČO 00559482, dle přílohy č. 0922-21-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760
01 Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0922-21-P03;
3. 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) Střední školou – Centrem odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3,
767 01 Kroměříž, IČO 00568945, dle přílohy č. 0922-21-P04,
b) Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 092221-P05,
c) Střední odbornou školou Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO
61715999, dle přílohy č. 0922-21-P06,
d) MESIT střední školou, o. p. s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště, IČO 25318390, dle přílohy č. 0922-21-P07,
e) Obchodní akademií Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO
63458730, dle přílohy č. 0922-21-P08,
f) Hvězdárnou Valašské Meziříčí, příspěvkovou organizací, Vsetínská 941/78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0922-21-P09,
h) Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO
61716456, dle přílohy č. 0922-21-P10,
i) Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou
Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0922-21P11;
4. uzavření dodatku č. 2 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a:
a) Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, Školní 822, 763 21,
Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0922-21-P12,
b) Střední školou – Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0922-21-P13,
c) Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č. 0922-21-P14,
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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.

d) Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín,
IČO 13643878, dle přílohy č. 0922-21-P15,
e) Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod, Nivnická 1781,
688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0922-21-P16,
f) Střední průmyslovou školou polytechnickou - Centrem odborné přípravy Zlín, Nad
Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČO 14450500, dle přílohy č. 0922-21-P17,
g) Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0922-21-P18,
h) Střední průmyslovou školou Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO
00559482, dle přílohy č. 0922-21-P19,
i) Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy č. 0922-21-P20,
j) Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín,
IČO 00843407, dle přílohy č. 0922-21-P21,
k) Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště,
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 0922-21-P22,
l) Střední školou leteckou s. r. o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO
26286033, dle přílohy č. 0922-21-P23;
5. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", pro:
a) Střední školu – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČO 00568945,
dle přílohy č. 0922-21-P24,
b) Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474, dle přílohy č. 0922-21-P25,
c) Střední odbornou školu Luhačovice, IČO 61715999, dle přílohy č. 0922-21-P26,
d) Obchodní akademii Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0922-21-P27,
e) Hvězdárnu Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0922-21-P28,
f) Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČO 61716456, dle přílohy č. 0922-21-P29,
g) Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu
Kroměříž, IČO 65269616, dle přílohy č. 0922-21-P30;
6. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci
projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II", pro:
a) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, IČO 46276327, dle
přílohy č. 0922-21-P31,
b) Střední školu – Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO
15527816, dle přílohy č. 0922-21-P32,
c) Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město, IČO 60371790, dle přílohy č.
0922-21-P33,
d) Střední odbornou školu Josefa Sousedíka Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č.
0922-21-P34,
e) Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Uherský Brod, IČO 14450437,
dle přílohy č. 0922-21-P35,
f) Střední průmyslovou školu polytechnickou - Centrum odborné přípravy Zlín, IČO
14450500, dle přílohy č. 0922-21-P36,
g) Střední školu nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952,
dle přílohy č. 0922-21-P37,
h) Střední průmyslovou školu Zlín, IČO 00559482, dle přílohy č. 0922-21-P38,
i) Střední průmyslovou školu stavební Valašské Meziříčí, IČO 00843491, dle přílohy
č. 0922-21-P39,
j) Střední průmyslovou školu strojnickou Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 092221-P40,

13/24

R27/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

k) Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, IČO
00559644, dle přílohy č. 0922-21-P41;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0216/2021, dle přílohy č. 0922-21-P45;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. za podmínky schválení bodu č. 3 písm. d) usnesení Rady Zlínského kraje, schválit
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a MESIT střední školou, o. p.
s., Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČO 25318390, dle přílohy
č. 0922-21-P42;
2. za podmínky schválení bodu č. 4 písm. l) usnesení Rady Zlínského kraje, schválit
uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", mezi Zlínským krajem a Střední školou leteckou s. r.
o, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO 26286033, dle přílohy č. 0922-21-P43;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje", dle přílohy č. 0922-21-P44.

22

Školství - SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - dodatek
inv. záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R27/21

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1754/150/04/21-01/10/21 na akci "SŠ Zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Pořízení strojů", dle přílohy č. 0930-21-P01;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021, dle přílohy č. 093021-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0220/2021, dle přílohy č. 0930-21-P03;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 65/2021/PŘ na rok
2021, kterým se snižuje poskytnutý investiční příspěvek o 516.000 Kč z původní
celkové výše 566.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 50.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČO
00843547, na přípravu a realizaci akce"SŠ Zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Pořízení strojů", dle přílohy č. 0930-21-P04;
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R27/21
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 a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci č. D/1750/2021/PŘ z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové
organizací Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČO
00843547, na přípravu a realizaci akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Pořízení strojů", dle přílohy č. 0930-21-P06.

23

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R27/21

bere na vědomí
5. úpravu rozpočtu v roce 2021 pro RgŠ z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a rozhodnutí a výpočet Potřeby dotace pro soukromé školství na 4.
čtvrtletí 2021 uvedených v příloze č. 0928-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0205/2021 dle přílohy č. 0928-21-P01.

24

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R27/21

souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice, se sídlem
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO 61715999, a to osobního automobilu
Peugeot, inventární číslo 21400, pořizovací cena 599.266,00 Kč, zůstatková cena
131.082,00 Kč, rok pořízení 2015, a to formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 093121-P09;
2. s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Vsetín, se sídlem Podsedky 285, 755 01 Vsetín, IČO 00851906, k
posílení fondu investic ve výši 200.000 Kč, dle přílohy č. 0931-21-P07;
schvaluje
Změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázia Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle
přílohy č. 0931-21-P02;
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R27/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, se
sídlem Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 093121-P03;
c) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
se sídlem Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 0931-21P04;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 0931-21-P05;
e) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, se sídlem Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČO
15527816, dle přílohy č. 0931-21-P06;
f) změnu č. 3 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, se sídlem
Podsedky 285, 755 01 Vsetín, IČO 00851906, dle přílohy č. 0931-21-P08;
g) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se
sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 093121-P10.

25

Závěrečné zprávy o ukončení projektů z programu Erasmus+

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R27/21

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "The School Improvement Partnership",
dle přílohy č. 0932-21-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Shaping, Enhancing and Nurturig STEM
in Europe", dle přílohy č. 0932-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0206/2021, dle přílohy č. 0932-21-P03.

26

Kultura - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R27/21

stanovuje
s účinností od 01.12.2021 plat ředitelce Muzea Kroměřížska, p. o., IČO 00091138,
dle přílohy č. 0926-21-P01.
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R27/21
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 - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R27/21

stanovuje
s účinností od 01.12.2021 plat ředitelce Základní školy při dětské léčebně
Luhačovice, IČO 61716448, dle přílohy č. 0929-21-P01.

28

Investiční akce - závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R27/21

bere na vědomí
1. Závěrečné zprávy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje v oblasti sociálních
služeb:
a) "Domov pro seniory Burešov, p.o. - protisluneční folie na okna", dle přílohy č.
0935-21-P02;
b) "Domov pro seniory Napajedla, p.o. - oprava podlah", dle přílohy č. 0935-21-P03;
c) "Centrum Áčko, příspěvková organizace - bezbariérová úprava prostor SSL", dle
přílohy č. 0935-21-P04;
2. Závěrečné zprávy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje v oblasti školství:
a) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – odstranění
havarijního stavu střechy", dle přílohy č. 0935-21-P05;
b) "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín- výměna výplní otvorů", dle přílohy č.
0935-21-P06;
c) "Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č.
0935-21-P07;
d) "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – rekonstrukce
elektroinstalace", dle přílohy č. 0935-21-P08;
schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. RZK/0209/2021, dle přílohy č. 0935-21-P10;
2. Rozpočtové opatření č. RZK/0214/2021, dle přílohy č. 0935-21-P11.
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R27/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

29

Doprava, školství - ŘSZK - smlouvy o nájmu, SPŠS Vsetín - dodatek ke
smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R27/21

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu - nájem části nemovité věci mezi pronajímatelem
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K
Majáku 5001, 760 01 Zlín, a nájemcem Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o.,
IČO 60730153, Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0933-21-P02,
b) s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu - nájem části nemovité věci mezi
pronajímatelem Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO
70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, a nájemcem Josefem Marečkem, *** 760 01
Zlín - Příluky, dle přílohy č. 0933-21-P03,
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Střední průmyslovou školou
strojnickou Vsetín, IČO 00843407, Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín, a Městem
Vsetínem, IČO 00304450, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, dle přílohy č. 0933-21-P05.

30

Kultura - dodatek inv. záměru akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R27/21

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru č. 1365/090/08/17 - 09/10/21 na akci
"Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o. - expozice tragédie na Ploštině", dle přílohy č. 0936-21-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, dle přílohy č. 0936-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0218/2021, dle přílohy č. 0936-21-P04;
4. změnu č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se snižuje poskytnutý příspěvek o 5.000.000 Kč z původní
částky 21.524.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 16.524.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982, na přípravu a realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině“,
dle přílohy č. 0936-21-P05;
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R27/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 39.773 Kč pro Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, na rekonstrukci osvětlení v objektu hájenky u hradu
Malenovice, dle přílohy č. 0936-21-P09;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 300.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2021 příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska se sídlem Velké náměstí
38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na zpracování projektové dokumentace akce
po rozšíření akce „Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy
v depozitáři na Hanáckém náměstí, dle přílohy č. 0936-21-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci a uzavření dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje tato výpomoc o částku 64.807.000
Kč z původní částky 74.661.000 Kč na celkovou částku ve výši 9.854.000 Kč,
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, na realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině“ v
roce 2021, dle přílohy č. 0936-21-P06.

31

Sociální služby - dodatky inv. záměrů akcí "DS Napajedla – odstranění
havarijního stavu střešního pláště" a "Dětské centrum Zlín – rekonstrukce
kotelny"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R27/21

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1761/100/05/21- 01/11/21 akce "Domov pro
seniory Napajedla, p.o. – odstranění havarijního stavu střešního pláště", dle přílohy
č. 0937-21-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1661/100/05/20 – 01/11/21 akce "Dětské
centrum Zlín, p.o. – rekonstrukce kotelny", dle přílohy č. 0937 -21-P03;
2. změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, dle příloh č. 0937-21-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0211/2021, dle přílohy č. 0937-21-P05.
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R27/21
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 - investiční akce - Odborné učiliště Kelč, SPŠ a OA Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R27/21

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Odborné učiliště Kelč – Demolice budovy", dle přílohy č. 0939-21-P02;
b) "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava budov školy po krupobití", dle přílohy č. 093921-P03;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1781/150/09/21 na akci "Odborné učiliště Kelč – Demolice budovy", dle přílohy
č. 0939-21-P05;
b) č. 1789/150/10/21 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava budov školy po
krupobití", dle přílohy č. 0939-21-P06;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 606.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod,
IČO 14450437, na akci "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava budov školy po
krupobití", dle přílohy č. 0939-21-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0215/2021, dle přílohy č. 0939-21-P04;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Odborné učiliště Kelč – Demolice budovy" příspěvkovou organizaci Odborné
učiliště Kelč, č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318;
b) "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava budov školy po krupobití" příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod se sídlem
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odstranění stavby bez čp/če (pracovna
zednická), nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku p. č. 126/4 v k.
ú. Kelč - Nové Město;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. "Objekt horního zámku Zborovice - oprava výtahu", dle přílohy č. 0939-21-P08;
2. "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – sanace venkovního
zdiva budovy P a spojovacího krčku", dle přílohy č. 0939-21-P09.
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R27/21
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 - investiční záměry akcí "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí rekonstrukce rozvodů ZTI", "Gymnázium Uherské Hradiště - oprava fasády a
střechy historické budovy" a "OU a ZŠ Holešov - rekonstrukce střechy
objektu ZŠ"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R27/21

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) investiční záměr č. 1787/150/10/21 akce "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí –
rekonstrukce rozvodů ZTI", dle přílohy č. 0940-21-P02;
b) investiční záměr č. 1788/150/10/21 akce "Gymnázium Uherské Hradiště - oprava
střechy a fasády historické budovy", dle přílohy č. 0940-21-P03;
c) investiční záměr č. 1658/150/05/20 akce "OU a ZŠ Holešov - rekonstrukce střechy
objektu ZŠ", dle přílohy č. 0940-21-P04;
2. změny plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021:¨
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, se sídlem
Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 00845060, dle
přílohy č. 0940-21-P05;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01
Holešov, IČO 47935910, dle přílohy č. 0940-21-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0207/2021, dle přílohy č. 0940-21-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0210/2021, dle přílohy č. 0940-21-P08;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) příspěvkovou organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí, se sídlem Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO 00845060, pro akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - rekonstrukce rozvodů
ZTI",
b) příspěvkovou organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská
třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371684, pro akci "Gymnázium Uherské
Hradiště - oprava střechy a fasády historické budovy",
c) příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Základní škola Holešov, se sídlem
Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, IČO 47935910, pro akci "OU a ZŠ Holešov rekonstrukce střechy objektu ZŠ".
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R27/21
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 - dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce "ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské
Meziříčí - sportovní hala - rekonstrukce školy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0869/R27/21

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci "ISŠ-COP
a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala - rekonstrukce školy" mezi Zlínským
krajem, Tř.T.Bati 21, 769 01 Zlín, IČO 70891320 a dodavatelem RAPOS, spol.s r.o.,
se sídlem Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov, IČO 25504487, dle přílohy č.
0938-21-P02.

35

Veřejná zakázka "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP" schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R27/21

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Sociální služby Uherské Hradiště, p.
o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem – technický dozor stavebníka a
koordinátora BOZP“ dle příloh č. 0941-21-P02 až č. 0941-21-P04;
schvaluje
1. výběr dodavatele Pavel Volek, adresa sídla: Štěbořice 234, PSČ 747 51, IČO
88112799;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem Pavel Volek, adresa sídla Štěbořice
234, PSČ 747 51, IČO 88112799, dle přílohy č. 0941-21-P05;
zmocňuje
pana Pavla Volka, adresa sídla Stěbořice 234, 747 51, IČO 88112799, k provedení
úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP při realizaci akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –
Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem", dle přílohy č. 0941-21-P05.
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R27/21
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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Smlouva o umístění sbírkových předmětů a Závěrečná zpráva k nákupu
automobilů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R27/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění sbírkových předmětů mezi Zlínským krajem a Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizací, se sídlem Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO 00089982, dle přílohy č. 0953-21-P01;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
- "Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského
kraje - 2021", dle přílohy č. 0953-21-P02.

37

Budova 22 - provoz a využití budovy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R27/21

bere na vědomí
Zprávu o činnostech souvisejících s převzetím a provozem budovy označované jako
budova č. 22 umístěné na pozemku p. č. st. 3303 v k. ú. a obci Zlín, v majetku
Zlínského kraje dle přílohy č. 0951-21-P01;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit zpracování studie vypovídající o
předpokládaných finančních nákladech: nadstavby budovy označované jako budova
č. 22 umístěné na pozemku p. č. st. 3303 v k. ú. a obci Zlín a definující kapacitní
využití objektu, dle přílohy č. 0951-21-P02;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.
O/0188/2021/KŘ/1 mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín jako pronajímatelem, a spol. MEDIZONE s. r. o., IČO 26918765,
se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín jako nájemcem, dle přílohy č. 0951-21-P03;
2. návrh využití cca 400 m 2 volných nebytových prostor v budově označované jako
budova č. 22 umístěné na pozemku p. č. st. 3303 v k. ú. a obci Zlín ve vlastnictví
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0951-21-P04.
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R27/21
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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Doprava - smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (Holešov)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R27/21

schvaluje
1) uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na rok 2021 za
účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícím městem
Zlínského kraje:
- město Holešov, IČO 00287172, dle příloh č. 0919-21-P01 a č. 0919-21-P02;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0213/2021, dle přílohy č. 0919-21-P03.

Ing. Radek Doležel v. r.
náměstek hejtmana

Lubomír Traub, MSc. v. r.
náměstek hejtmana
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