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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 30. zasedání dne 06.12.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0950/R30/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1045-21-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje ve spolupráci s vedoucí Odboru
ekonomického připravit návrh programu podpory do území na rok 2022.

2

Záštity a finanční dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0951/R30/21

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) divadelní přehlídkou ZARÁZ 2022 pořádanou Městským divadlem Zlín, p. o., se
sídlem tř. T. Bati 4091, 760 01 Zlín, IČO 00094838, a Slováckým divadlem Uherské
Hradiště, p. o., se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00094846;
2) akcí "Co venkovské knihovny umějí a mohou - 2022" pořádanou Masarykovou
veřejnou knihovnou Vsetín, se sídlem Dolní náměstí 1356, Vsetín, IČO 00851817;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad
divadelní přehlídkou ZARÁZ 2022 pořádanou Městským divadlem Zlín, p. o., se
sídlem tř. T. Bati 4091, 760 01 Zlín, IČO 00094838, a Slováckým divadlem Uherské
Hradiště, p. o., se sídlem Tyršovo nám. 480, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
00094846;
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru
a) ve výši 100.000 Kč spolku Tvrz Kurovice, o.s., se sídlem Pod Lipkami 327, Sady,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 22722742;
b) ve výši 50.000 Kč spolku Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s., se sídlem
Hrbová 1561, 75501 Vsetín, IČO 04024915;
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2. rozpočtové opatření č. RZK/0240/2021, dle přílohy č. 1078-21-P04 a rozpočtové
opatření č. RZK/0251/2021, dle přílohy č. 1078-21-P05.

3

Sociální věci - poskytnutí 4. části dotace pro p. o. Sociální služby Vsetín a
dotace na ZDVOP pro p. o. Dětské centrum Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0952/R30/21

bere na vědomí
1) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2021, ve výši 661.470,41 Kč příspěvkové organizaci
Sociální služby Vsetín, IČO 49562827, dle přílohy č. 1051-21-P02;
2) poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce
2021 pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši
751.080 Kč, dle přílohy č. 1051-21-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0239/2021, dle přílohy č. 1051-21-P01.

4

Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z
ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života
na úrovni krajů“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0953/R30/21

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu
z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na
úrovni krajů“ mezi Zlínským krajem a Českou republikou - Ministerstvem práce a
sociálních věcí, IČO 00551023, dle přílohy č. 1046-21-P04.

5

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0954/R30/21

pověřuje
1. službou obecného hospodářského zájmu pro rok 2022 dle příloh č. 1048-21-P02
a č. 1048-21-P03 níže uvedené poskytovatele sociálních služeb:
 "HVĚZDA z. ú.“, IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
 AGARTA z. s., IČO 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
 ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813, třída 3. května 325,
Malenovice, Zlín,
 Astras, o. p. s., IČO 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
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Auxilium o. p. s., IČO 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČO 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín,
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČO 00851710, Husova 402/15,
Valašské Meziříčí,
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČO 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČO 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČO 47934531, Příční 1475,
Holešov
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČO 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO 25300083, Mostní 4058, Zlín
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČO 00406431,
Bílého 80/9, Stránice, Brno,
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČO 00839281, Burešov 3675/4,
Zlín,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČO 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště
Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
DOMINO cz, o. p. s., IČO 48472476, třída Tomáše Bati 3244, Zlín,
Domov Jitka o. p. s., IČO 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka
128,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
Elim Vsetín, o. p. s., IČO 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Handicap Zlín, z. s., IČO 46277633, Padělky VI 1367, Zlín,
Charita Bystřice pod Hostýnem, IČO 47930560, 6. května 1612, Bystřice pod
Hostýnem,
Charita Holešov, IČO 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,
Charita Otrokovice, IČO 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice
Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Vsetín, IČO 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČO 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČO 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
Iskérka o.p.s., IČO 28647912, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm 1
Kamarád Rožnov o. p. s., IČO 64123031, Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm,
Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
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Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
LUISA, z.s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, Uherský Brod,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČO 26708451, Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha,
Město Vsetín, IČO 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13
Obec Babice, IČO 00290777, Babice 508,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, Potoky 3314,
Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČO 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11,
Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČO 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČO 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, IČO 04412672,
Kollárova 658/13, Kroměříž
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČO 65792068, Okružní 5430, Zlín,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, IČO 08786691,
Komenského 39, Chropyně,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČO 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČO
71230629, Za Humny 2292, Uherský Brod,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,
SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí, IČO 70965200, Zdeňka Fibicha
287, Valašské Meziříčí,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČO 60557621, Hilleho 1842/5, Černá Pole,
Brno-střed,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
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Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky,
Zlín,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČO 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČO 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín;

2. službou obecného hospodářského zájmu pro rok 2022 dle příloh č. 1048-21-P02,
č. 1048-21-P04 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém 8.
zasedání schválí aktualizaci Přílohy č. 3 - "Dočasná síť sociálních služeb Zlínského
kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 a dle
příloh č. 1048-21-P02 a č. 1048-21-P05 za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského
kraje na svém 8. zasedání neschválí aktualizaci Přílohy č. 3 - "Dočasná síť sociálních
služeb Zlínského kraje" Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2022 níže uvedené poskytovatele sociálních služeb:
 ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
 DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČO 47934344, Eduarda Světlíka
1197, Hulín,
 Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
 Charita Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
 Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště
 Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí,
 Obec Spytihněv, IČO 00284491, Spytihněv 359,
 PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., IČO 04977408,
Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště
 Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČO 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž.

6

Projekt "EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje" - projektový rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0955/R30/21

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 101 k překládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu pro prioritní osu PO 6: REACT- EU - Sociální
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, dle přílohy č. 1049-21-P01;
schvaluje
1. zařazení akce "EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje" do Střednědobého
plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 1049-21-P02;
2. projektový rámec projektu "EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje", dle
přílohy č. 1049-21-P03;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "EKO auta pro sociální
služby Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 1049-21-P03
do konečné podoby žádosti o podporu včetně všech povinných příloh dle výzvy č.
101 IROP Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, prioritní osa
P06: REACT-EU, v termínu do 03.02.2022;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádost o podporu na projekt
"EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje" do výzvy č. 101 IROP Sociální
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, prioritní osa P06: REACT-EU, v
termínu do 03.02.2022.

7

Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji" - financování služeb v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0956/R30/21

pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, se
sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu na období od 01.01.2022 do 30.06.2022 pro sociální služby:
- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, dle přílohy č. 1050-21-P01,
- Chráněné bydlení Morkovice, dle přílohy č. 1050-21-P02,
- Chráněné bydlení Staré Město - Tyršova, dle přílohy č. 1050-21-P03;
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb na
období 01.01.2022-30.06.2022 příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČO 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště pro
sociální služby:
- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem ve výši 2.275.820 Kč, dle přílohy č. 105021-P04,
- Chráněné bydlení Morkovice ve výši 1.593.074 Kč, dle přílohy č. 1050-21-P05,
- Chráněné bydlení Staré Město - Tyršova ve výši 2.790.566 Kč, dle přílohy č. 105021-P06.

8

Odměna zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace - oblast
sociální

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0957/R30/21

stanovuje
mimořádnou odměnu pro zástupkyni statutárního orgánu Domova na Dubíčku,
příspěvková organizace, IČO 70850968, zřizované Zlínským krajem v oblasti
sociální ve výši uvedené v příloze č. 1047-21-P01.
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9

Veřejná zakázka "Měřící kampaň – čtrnáctidenní experimentální měření
kvality ovzduší v lokalitách Uherské Hradiště a Zubří" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0958/R30/21

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Měřící kampaň – čtrnáctidenní experimentální
měření kvality ovzduší v lokalitách Uherské Hradiště a Zubří", dle přílohy č. 105221-P02;
schvaluje
pro část 1 i část 2 veřejné zakázky:
1. výběr dodavatele ENVItech Bohemia s. r. o., se sídlem Ovocná 1021/34, 161 00
Praha 6, IČO 47119209;
2. uzavření smluv o dílo s dodavatelem ENVItech Bohemia s. r. o., se sídlem Ovocná
1021/34, 161 00 Praha 6, IČO 47119209, dle příloh č. 1052-21-P03 a č. 1052-21P04.

10

Doprava - Integrovaný regionální operační program (IROP) - Plán čerpání
financí z IROP na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0959/R30/21

bere na vědomí
A) IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2021, dle přílohy č. 1053-21-P02;
B) IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2022-2023, dle přílohy č. 1053-21P03;
C) snížení čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2021 o 19.210.000 Kč ze schválených 172.575.000 Kč na
153.365.000,00 Kč;
schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0253/2021, dle přílohy č. 1053-21-P05;
B) rozpočtové opatření č. RZK/0254/2021, dle přílohy č. 1053-21-P09.
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11

Doprava - investiční záměry, dodatky k investičním záměrům, změna č. 8
fondu investic ŘSZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0960/R30/21

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1793/110/11/21 k provedení díla „Silnice II/490: Bohuslavice
u Zlína“ o celkových nákladech 17.721.000 Kč, dle příloh č. 1054-21-P02a a č. 105421-P02b;
A2) investiční záměr č. 1794/110/11/21 k provedení díla „Silnice III/42825:
Morkovice“ o celkových nákladech 23.249.000 Kč, dle příloh č. 1054-21-P03;
B. dodatky k investičním záměrům akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 2 k investičnímu záměru č. 1727/110/01/21-02/11/21 k provedení díla
„Silnice III/4975: Pohořelice“, o celkových nákladech 56.236.000 Kč, dle přílohy č.
1054-21-P04;
B2) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1763/110/06/21-01/11/21 k provedení díla
„Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov“, o celkových nákladech 140.440.000
Kč, dle přílohy č. 1054-21-P05;
C. změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle příloh č. 1054-21P06a až č. 1054-21-P06l.

12

Doprava - Tarif ID ZK - úprava Přílohy č. 1 - Ceník jízdného a dovozného

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0961/R30/21

schvaluje
s platností od 01.01.2022 změnu Přílohy č. 1 Tarifu ID ZK - Ceníky jízdného a
dovozného, dle přílohy č. 1055-21-P01.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0962/R30/21

schvaluje
a) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.322.457 Kč z programu
č. 29829 - Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu
vláda ČR s názvem Zlínský kraj - Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle
přílohy č. 1092-21-P02,
b) rozpočtové opatření č RZK/0241/2021, dle přílohy č. 1092-21-P03;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, formou fyzické likvidace, a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia Combi M1, reg. značka: 1Z6-03-12, inv. č.
1V102086, počet najetých kilometrů 184.000, rok pořízení 2003, pořizovací cena
449.172 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0963/R30/21

schvaluje
záměr úplatného převodu nemovité věci v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to
pozemku
- p. č. 1354/154, ostatní plocha, o výměře 251 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 302 pro obec a k. ú. Částkov.

15

Aktualizace Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R30/21

schvaluje
aktualizaci Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030 dle přílohy č.
1089-21-P02.

16

Integrovaný plán pro rozvoj ICT oborů ve Zlínském kraji - smlouva o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R30/21

bere na vědomí
Rozvojový záměr Zlínského kraje v podpoře inovací ve vazbě na IT obory na UTB
ve Zlíně dle přílohy č. 1090-21-P02;
schvaluje
1. přímé uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Integrovaného plánu pro
strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji se společností BeePartner
a.s., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO 03589277, dle
přílohy č. 1090-21-P03,
9/25

R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. rozpočtové opatření RZK/0244/2021 dle přílohy č. 1090-21-P04.

17

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R30/21

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2021, dle přílohy č. 1060-21-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy na rok 2021 příspěvkové
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00098982, dle přílohy č.
1060-21-P03.

18

Dodatek k Licenční smlouvě k předmětům průmyslového vlastnictví (Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R30/21

schvaluje
uzavření dodatku licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví mezi
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, IČO 00092126, a Zlínským krajem dle
přílohy č. 1056-21-P01.

19

Kultura - Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském
kraji pro rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R30/21

schvaluje
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok
2021, dle přílohy č. 1059-21-P01.
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

20

Kultura - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. - smlouva o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R30/21

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu uzavíranou mezi Krajskou galerií výtvarného umění
ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00094889, se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, a TRINITY BANK, a. s., IČO 25307835, se sídlem Senovážné náměstí
1375/19, 110 00 Praha, dle příloh č. 1058-21-P01 a č. 1058-21-P02.

21

Projekt "Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně" projektový rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R30/21

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve
Zlíně", dle přílohy č. 1062-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0242/2021, dle přílohy č. 1062-21-P03;
souhlasí
se zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby a interiéru na akci
"Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně".

22

Projekt „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v
Rymicích – IROP“ - úprava financování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R30/21

schvaluje
1. změnu č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se snižuje poskytnutý příspěvek o 505.000 Kč z původní
částky 6.746.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 6.241.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO
00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích – IROP“, dle přílohy č. 1063-21-P01;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021, kterým se snižuje poskytnutý příspěvek o 44.000 Kč z
původní částky 558.000 Kč nově na celkovou částku ve výši 514.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO
00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích – IROP“, dle přílohy č. 1063-21-P02;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. rozpočtové opatření č. RZK/0243/2021, dle přílohy č. 1063-21-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 ve výši
319.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767
11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska,
p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – IROP“, dle přílohy č. 106321-P04;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
ve výši 230.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí
38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum
Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – IROP“, dle
přílohy č. 1063-21-P05;
6. změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO
00091138, dle přílohy č. 1063-21-P10;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření dodatku
č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, kterým se
snižuje tato výpomoc o částku 3.080.000 Kč z původní částky 55.462.000 Kč na
celkovou částku ve výši 52.382.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum
Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a
realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v
Rymicích – IROP“, dle přílohy č. 1063-21-P06;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci ve výši
3.080.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767
11 Kroměříž, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum Kroměřížska,
p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – IROP“, dle přílohy č. 106321-P07.

24

IKAP II - změny v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R30/21

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1696/150/10/20-02/11/21 na realizaci akce
"SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – pořízení technologií IKAP II", příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky
1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 1057-21-P01;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky
1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 1057-21-P02;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje, v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II", pro Střední odbornou školu Josefa Sousedíka Vsetín,
se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 1057-21-P03.

25

Školství - dotační projekty - závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R30/21

bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů:
1. "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV", projekt Zlínského kraje, dle přílohy č. 106521-P01;
2. "SPŠ Otrokovice - Rozvoj polytechnického vzdělávání", projekt příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č.
1065-21-P02;
3. „Gymnázium Otrokovice - modernizace učeben IT a bezbariérový přístup“, projekt
příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy č. 106521-P03;
4. "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Vybudování odborné učebny pro polytechnické
vzdělávání a modernizace jazykových učeben", projekt příspěvkové organizace
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, dle přílohy č. 1065-21-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0238/2021, dle přílohy č. 1065-21-P05.

26

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R30/21

bere na vědomí
oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a vyřízení připomínek k
projektu uvedené v příloze č. 1064-21-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0236/2021, dle přílohy č. 1064-21-P01.
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R30/21
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 - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R30/21

schvaluje
a) navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 1069-21-P02;
b) závazný objem prostředků na ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací
v oblasti školství - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť IČO 00559105; Gymnázium
Františka Palackého Val. Meziříčí IČO 00843369; SOU Valašské Klobouky IČO
00054771; SPŠ polytechnická-COP Zlín IČO 14450500, dle přílohy č. 1069-21-P03;
c) poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 174.800 Kč, dle přílohy č. 1069-21-P04.

28

Školství - fondy investic, převod práva hospodaření, vyřazení majetku,
investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R30/21

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 4 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle
přílohy č. 1066-21-P02;
b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky, se sídlem
Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716707, dle přílohy č. 1066-21P03;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Odborné učiliště Kelč, se sídlem
č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO 00843318, dle přílohy č. 1066-21-P04;
d) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se
sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, IČO 47934832, dle přílohy č. 106621-P08;
e) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, se sídlem
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, IČO 61715999, dle přílohy č. 1066-21-P09;
2. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021
příspěvkové organizaci Odborné učiliště Kelč, se sídlem č. p. 1, 756 43 Kelč, IČO:
00843318, ve výši 350.000 Kč na přípravu a realizace akce "OU Kelč – zateplení
stropu", dle přílohy č. 1066-21-P05;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0248/2021, dle přílohy č. 1066-21-P06;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, a to: konvektomat, inventární číslo
SPSP 007, rok pořízení 2008, pořizovací cena 769.508,80 Kč, zůstatková cena 0
Kč, do hospodaření příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín, IČO 00545121, dle přílohy č. 1066-21-P07;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, a to: Soustruh
výukový NC EMCO ET 12, inventární číslo 621267, pořizovací cena 516.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000, dle přílohy č. 1066-21-P07.

29

Školství - výsledek konkursního řízení a jmenování ředitele ZŠ a MŠ při
zdravotnickém zařízení Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R30/21

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO
70842884, dle přílohy č. 1068-21-P01;
jmenuje
s účinností od 01.02.2022 pana *** na pracovní místo ředitele Základní školy a
Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž, IČO 70842884, dle přílohy č.
1068-21-P03.

30

Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R30/21

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 1067-21-P02.

15/25

R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

31

Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů - softwarové produkty
ESRI, ARCDATA PRAHA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R30/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování systémové podpory Produktů mezi Zlínským
krajem a společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110
00 Praha 1 - Nové Město, IČO 14889749, dle příloh č. 1080-21-P01 a č. 1080-21P02.

32

Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0980/R30/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR mezi Zlínským krajem a
Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. BOX 21,
182 11 Praha 8, IČO 60458500, dle přílohy č. 1081-21-P01.

33

Veřejná zakázka "Rozšíření clusteru F5 BIG-IP" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0981/R30/21

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s
názvem "Doplnění clusteru F5 BIG-IP", dle přílohy č. 1082-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, dle přílohy č. 1082-21P03.
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Předání majetku k hospodaření - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0982/R30/21

předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 31.12.2021, následujícím subjektům:
1) Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21,
767 01 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 1079-21-P01,
2) 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 1079-21-P02.

35

Kultura - poskytnutí příspěvku na dokončení projektové přípravy akce
"Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v
Rymicích"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0983/R30/21

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 65.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 105.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí
38/21, 767 01 Kroměříž, IČO 00091138, na dokončení projektové dokumentace
akce „Muzeum Kroměřížska – Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v
Rymicích", dle přílohy č. 1070-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0249/2021, dle přílohy č. 1070-21-P03.

36

Školství - investiční akce - SŠGaO Zlín - Výměna otopných těles a vyčištění
topného systému

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0984/R30/21

schvaluje
1. zařazení akce "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Výměna otopných
těles a vyčištění topného systému", dle přílohy č. 1072-21-P02 do Střednědobého
plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1796/150/11/21 na
akci "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Výměna otopných těles a vyčištění
topného systému", dle přílohy č. 1072-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0250/2021, dle přílohy č. 1072-21-P04;
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R30/21
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 reprodukce majetku Zlínského kraje "Střední škola
gastronomie a obchodu Zlín:
- Výměna otopných těles a vyčištění topného systému" příspěvkovou organizaci
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO
00545121.

37

Školství, doprava - COPT Uherský Brod, ŘSZK - smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0985/R30/21

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
pronajímatelem Střední školou - Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod,
IČO 15527816, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod a Českou zbrojovkou a.s., IČO
46345965, Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 1073-21-P02,
b) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
pronajímatelem Střední školou - Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod,
IČO 15527816, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod a CZ AUTO SYSTEMS a.s.,
IČO 08515972, Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, dle přílohy č. 1073-21-P03,
c) s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k výuce odborného výcviku
mezi pronajímatelem Českou zbrojovkou a.s., IČO 46345965, Svat. Čecha 1283,
688 01 Uherský Brod a nájemcem Střední školou - Centrem odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČO 15527816, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, dle
příloh č. 1073-21-P05 a č.1073-21-P06,
d) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi pronajímatelem Správou železnic,
státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město,
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, K
Majáku 5001, 760 01 Zlín, dle příloh č. 1073-21-P07 a č. 1073-21-P08.

38

Závěrečné zprávy dokončených akcí - oblast kultury a školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0986/R30/21

bere na vědomí
1. závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1.) "14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova systému MaR B14 a 15 – 1. část – upgrade
systému ", dle přílohy č. 1076-21-P01;
2.) "SPŠP-COP Zlín - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírenských
dílnách - Růmy 596", dle přílohy č. 1076-21-P02;
3.) "Gymnázium Valašské Klobouky - oprava střechy školní jídelny", dle přílohy č.
1076-21-P03;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0247/2021, dle přílohy č. 1076-21-P04.

39

Veřejná zakázka - Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce
vedlejšího objektu pro odlehčovací službu - zhotovení objemové studie,
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0987/R30/21

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu - zhotovení objemové
studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 1074-21-P02 až č. 1074-21-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Ing. Eva
Dostálková a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Ing. Andrea Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Pavel Pecha, Mgr. Helena Miklová, Ing. Hana Zarembová, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Pavel Dohnal, Ing. Jitka Václavíková, Ing. Petr
Valášek, Daniela Geislerová, Ing. Eva Dostálková.

40

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice změna č. 3 plánu oprav a
technického zhodnocení na majetku Zlínského kraje, dokončení projektové
přípravy akce "ZZS ZK - Nové Zdravotnické operační středisko Zlínského
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0988/R30/21

vyjadřuje souhlas
1) se změnou č. 3 plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku
Zlínského kraje pro rok 2021 pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO
27660915, dle přílohy č. 1077-21-P03;
2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 16
(dle přílohy č. 1077-21-P03) s názvem "Přístřešek vstupu do objektu zdravotnických
potřeb p.č.st. 2450" v celkové výši 72.000 Kč vč. DPH;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0246/2021, dle přílohy č. 1077-21-P04;
souhlasí
s dokončením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje "ZZS
ZK - Nové Zdravotnické operační středisko Zlínského kraje" před schválením
investičního záměru, příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 6282137.

41

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – rekonstrukce objektu
14 – Fotovoltaická elektrárna" - zrušení veřejné zakázky a zahájení nové
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0989/R30/21

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o jednání komise pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a.s.
– rekonstrukce objektu 14 – Fotovoltaická elektrárna“ dle přílohy č. 1075-21-P02;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a.s. – rekonstrukce objektu 14 – Fotovoltaická elektrárna", formou
zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek zániku účasti v zadávacím řízení
dodavatele NOBILITY s.r.o., IČO 05443636, dle přílohy č. 1075-21-P03;
2. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a.s. – rekonstrukce objektu 14 – Fotovoltaická elektrárna II", formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1075-21-P05 až č. 1075-21-P12,
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, za podmínky
účinného zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a.s. – rekonstrukce objektu 14 – Fotovoltaická elektrárna" dle přílohy č.
1075-21-P04;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Ing. Eva Dostálková, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Ing. Simona Hořáková a Ing. Andrea
Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Miroslava Knotková, Petr Ruber, Mgr. Radim Nuc, DiS., Ing. Eva
Dostálková, a náhradníky: MUDr. Olga Sehnalová MBA, Bc. Jitka Chobotová, Ing.
Pavel Pecha, Ing. Ladislav Vaculík, Martina Chovancová, DiS.
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

42

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy - záměry prodeje nemovitých věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0990/R30/21

schvaluje
1. záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
a. pozemku p. č. 430/1, orná půda o výměře 138 658 m 2, odděleného z původního
pozemku p. č. 430, orná půda, v k. ú. Všetuly, obci Holešov, dle geometrického plánu
č. 1649-335/2021 - přílohy č. 1071-21-P02;
b. pozemku p. č. 447/21 , ostatní plocha o výměře 73 749 m 2, vznikajícího oddělením
z původních pozemků p. č. 447/1, ostatní plocha, p. č. 474/7, ostatní plocha, 474/8,
ostatní plocha, p. č. 474/17, ostatní plocha, p. č. 942, ostatní plocha, to vše v k. ú.
Všetuly, obci Holešov, dle geometrického plánu č. 1649-335/2021 - přílohy č. 107121-P02;
c. pozemku p. č. 458/2, orná půda o výměře 40 099 m 2, vznikajícího rozdělením
pozemku p. č. 458, orná půda, v k. ú. Všetuly, obci Holešov, dle geometrického plánu
č. 1649-335/2021 - přílohy č. 1071-21-P02;
d. pozemku p. č. 474/16, orná půda o nové výměře 2 299 m 2, v k. ú. Všetuly, obci
Holešov, dle geometrického plánu č. 1649-335/2021 - přílohy č. 1071-21-P02;
e. pozemku p. č. 1025/4, ostatní plocha o výměře 4 614 m2, odděleného z původních
pozemků p.č. 945/1 ostatní plocha, p.č. 953/5 ostatní plocha a 1025/4 ostatní plocha,
v k. ú. Všetuly, obci Holešov, dle geometrického plánu č. 1649-335/2021 - přílohy č.
1071-21-P02;
f. pozemku p. č. 147/52, ostatní plocha o výměře 44 039 m 2, odděleného z pozemku
p. č. 147/1, ostatní plocha, v k. ú. Zahnašovice, obci Zahnašovice, dle
geometrického plánu č. 301-335/2021 - přílohy č. 1071-21-P03;
2. Rozpočtové opatření RZK č. RZK/0237/2021, dle přílohy č. 1071-21-P06.

43

Veřejná zakázka "Nákup poukázek na stravování 2021" - schválení výběru
dodavatele a uzavření rámcové smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0991/R30/21

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s
názvem "Nákup poukázek na stravování 2021", dle přílohy č. 1086-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ 15000, IČO 61860476;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem Sodexo Pass Česká republika a.s., se
sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 15000, IČO 61860476, dle přílohy č.
1086-21-P03.

44

Veřejná zakázka "Hygienický materiál 2022 a 2023" - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0992/R30/21

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Hygienický materiál
2022 a 2023", dle příloh č. 1085-21-P02 a č. 1085-21-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele bika - velkoobchod papírem, spol. s r. o., se sídlem Brněnská
262, 666 01 Tišnov, IČO 25347047;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem bika - velkoobchod papírem spol. s r.
o., se sídlem Brněnská 262, 666 01 Tišnov, IČO 25347047, dle přílohy č. 1085-21P04.

45

Budova č. 22 - návrh úpravy nájemních smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0993/R30/21

bere na vědomí
návrh na úpravu nájemních smluvních vztahů mezi Zlínským krajem a nájemci v
budově č. 22 umístěné na pozemku p. č. st. 3303 v k. ú. a obci Zlín, v majetku
Zlínského kraje, dle přílohy č. 1083-21-P01.
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Nájemní smlouvy - nebytové prostory a parkovací místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0994/R30/21

schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu 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 a k. ú. Zlín, mezi Zlínským
krajem a společností Topek, s.r.o., se sídlem č. p. 143, 687 11 Topolná, IČO
46963251, dle přílohy č. 1084-21-P01;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu 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,
a k pronájmu parkovacích míst na pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, vše
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, mezi Zlínským
krajem a:
a) Liborem Kašpárkem, místem podnikání J. Valčíka 1544, 765 02 Otrokovice, IČO
65364571, dle přílohy č. 1084-21-P02;
b) společností CEDA Zlín-A s.r.o., se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha
2, IČO 26235668, dle přílohy č. 1084-21-P03;
3. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu 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 a k. ú. Zlín, mezi Zlínským
krajem a společností:
a) TELEST spol. s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 47907665,
dle přílohy č. 1084-21-P04;
b) ABS spol. s.r.o., se sídlem Gahurova 4467, 760 01 Zlín, IČO 46978780, dle
přílohy č. 1084-21-P05;
4. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu 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, mezi Zlínským
krajem a:
a) MUDr. Pavlem Gavendou, místem podnikání tř. Tomáše Bati 5135,760 01 Zlín,
IČO 48471305, dle přílohy č. 1084-21-P06;
b) společností MEDICIPRAX Zlín s.r.o., se sídlem Příkrá 6593, 760 01 Zlín, IČO
29284830, dle přílohy č. 1084-21-P07;
5. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu parkovacích míst na 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 a k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem a společností:
a) MEDIZONE s.r.o., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO 26918765, dle
přílohy č. 1084-21-P08;
b) Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČO 45317054, dle přílohy č. 1084-21-P09;
6. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu parkovacích míst na 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 a k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem a:
a) společností ABS spol. s.r.o., se sídlem Gahurova 4467, 760 01 Zlín, IČO
46978780, dle přílohy č. 1084-21-P10;
b) Romanem Tichým, místem podnikání Kotěrova 887, 760 01 Zlín, IČO 70468541,
dle přílohy č. 1084-21-P11;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu parkovacích míst na pozemku 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 a k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem a společností CREAM
SICAV, a.s., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO 28545320, dle
přílohy č. 1084-21-P12.
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Záměr pronájmu parkovacích míst na ul. J. A. Bati a nebytového prostoru
"kavárna v 16.NP" v budově 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0995/R30/21

schvaluje
záměr pronájmu:
1) 17 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. 1087-21-P02;
2) záměr pronájmu nebytového prostoru kavárny včetně zázemí v budově č. p. 21,
stavba pro administrativu, stojící na pozemku p. č. st. 3752, 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. 1087-21-P03.
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Závěrečná zpráva investiční akce "Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 2.
NP a dilatačních spár v 1. NP a 2. NP parkoviště KÚ – budovy č. 11"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0996/R30/21

bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje: "Oprava
průmyslové podlahy v 1.NP a 2.NP a dilatačních spár v 1.NP a 2.NP parkoviště KÚ
– budovy č. 11“, dle přílohy č. 1088-21-P01.

49

Kultura - Slovácké muzeum UH - odstranění následků škodní události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0997/R30/21

schvaluje
1. zařazení akce "Slovácké muzeum UH - odstranění následků škodní události", dle
přílohy č. 1094-21-P02 do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje;
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R30/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1797/090/11/21 na
akci "Slovácké muzeum UH - odstranění následků škodní události", dle přílohy č.
1094-21-P03;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 669.959 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, na akci
"Slovácké muzeum UH - odstranění následků škodní události", dle přílohy č. 109421-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0252/2021, dle přílohy č. 1094-21-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Slovácké
muzeum UH - odstranění následků škodní události" příspěvkovou organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 00092126.
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Smlouva o spolupráci na projektu "FLAPRIS - Systém pro podporu
zpřesněné a včasné předpovědi nebezpečí vzniku přívalových povodní a
usnadnění činností krizových a povodňových orgánů kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0998/R30/21

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu "FLAPRIS - Systém pro podporu
zpřesněné a včasné předpovědi nebezpečí vzniku přívalových povodní a usnadnění
činností krizových a povodňových orgánů kraje" mezi Zlínským krajem, Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO
70883521, a společností T-SOFT a. s., se sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Michle,
140 00 Praha 4, IČO 40766314, dle přílohy č. 1095-21-P01.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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