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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 31. zasedání dne 20.12.2021

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0999/R31/21

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1096-21-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0653/R20/20 - písm. a) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
Odboru investic v termínu do 20.12.2021 zpracovat a předložit ke schválení
investiční záměr na akci "Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s.".“ - na termín
plnění 04.07.2022;
2. usnesení č. 0653/R20/20 - písm. b) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
Odboru investic v termínu do 20.12.2021 připravit veřejnou zakázku na služby s
názvem "Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s. - projektová dokumentace"
formou otevřeného nadlimitního řízení, dle aktualizace plánu investičního rozvoje
Kroměřížské nemocnice a. s., dle přílohy č. 0705-20-P01.“ - na termín plnění
04.07.2022;
ukládá
řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje zajistit zpracování
prověřovací studie nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje ve městě Luhačovice v termínu do 28.02.2022.

2

Komunikace se společností UNIMEX GROUP, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1000/R31/21

bere na vědomí
komunikaci se společností UNIMEX GROUP, a. s., dle příloh č. 1157-21-P01 až č.
1157-21-P04;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic zpracovat studii pro využití území v Malenovicích u Zlína
za účelem dalšího jednání se společností UNIMEX GROUP, a. s., v termínu do
28.02.2022.

3

Záštity a finanční dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1001/R31/21

bere na vědomí
záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) zdravotně-osvětovou kampaní Suchej únor pořádanou ústavem Suchej únor, z.
ú., se sídlem Koněvova 1818/137, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 09705147;
2) Mistrovstvím České republiky v tanečním sportu v deseti tancích pořádaným
Tanečním klubem FORTUNA Zlín z. s., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO
48472166;
3) osvětovou kampaní Festival rodiny 2022 pořádanou spolkem Síť pro rodinu, z. s.,
se sídlem Truhlářská 1121/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26545136;
4) XX. ročníkem soutěže "Stavba roku 2021 Zlínského kraje" pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČO 01541641;
5) mezinárodní konferencí "Padáky nad protektorátem" pořádanou Občanským
sdružením ochránců přírody Valašské Meziříčí, se sídlem Zašovská 784, Krásno
nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 69211795;
6) 25. ročníkem konference VODA ZLÍN pořádaným firmou MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 10.000 Kč Spolku Almara, se sídlem Liptál č. p. 36, PSČ 756 31, IČO
10861921;
2) ve výši 10.000 Kč spolku PermaNet z. s, se sídlem Růžďka č. p. 328, PSČ 756
25, IČO 26559803;
3) ve výši 10.000 Kč pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Liptál,
se sídlem Liptál č. p. 408, 756 31 Liptál, IČO 63701537;
4) ve výši 10.000 Kč pobočnému spolku Salesiánskému klubu mládeže, z. s. Dům
Ignáce Stuchlého, se sídlem P. I. Stuchlého 26, 763 16 Fryšták, IČO 67026346;
5) ve výši 10.000 Kč spolku Tradice Bílých Karpat, z. s., se sídlem Hostětín č. p. 4,
PSČ 687 71, IČO 65841638.
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4

Dodatky ke smlouvám k zajištění rozvozu vakcín proti COVID-19 ve Zlínském
kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1002/R31/21

schvaluje
Dodatky k níže uvedeným smlouvám o zajištění rozvozu vakcín proti onemocnění
COVID-19 do ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti
a dorost a ambulantních specialistů:
a) smlouva č. D/1786/2021/KH uzavřená s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO 27661989 pro rozvoz vakcín v
okrese Zlín dle přílohy č. 1154-21-P01;
b) smlouva č. D/1793/2021/KH uzavřená s Vsetínskou nemocnicí a.s., se sídlem
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068 pro rozvoz vakcín v okrese Vsetín
dle přílohy č. 1154-21-P02;
c) smlouva č. D/1792/2021/KH uzavřená s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., se
sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915 pro rozvoz
vakcín v okrese Uherské Hradiště dle přílohy č. 1154-21-P03;
d) smlouva č. D/1791/2021/KH uzavřená s Kroměřížskou nemocnicí a.s., se sídlem
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532 pro rozvoz vakcín v okrese
Kroměříž dle přílohy č. 1154-21-P04.

5

Fond ZK - RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje - schválení Programu a formulář Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1003/R31/21

schvaluje
Program RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje na rok 2022, dle přílohy č. 1137-21-P01, jehož součástí je vzor
žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1137-21-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu
RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
na rok 2022 ve složení: plk. Ing. Vít Rušar - předseda, členové - plk. Ing. Pavel
Dekret, plk. Mgr. René Sadil, Ing. Robert Pekaj, Martina Reková, náhradník - kpt.
Ing. Petr Materna.
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6

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1004/R31/21

schvaluje
roční limity pro čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary pro členy
rady a uvolněné členy zastupitelstva pro rok 2022 jako přílohu č. 1 ke směrnici
SM/12/03/17 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary, ve znění
přílohy č. 1156-21-P01, s účinností od 01.01.2022.

8

RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury - schválení Programu a
formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1005/R31/21

schvaluje
Program RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1100-21P01, jehož nedílnou součásti jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č.
1100-21-P02, č. 1100-21-P03, č. 1100-21-P04;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP0122 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1100-21-P05.

9

RP04-22 Program Podpora ekologických aktivit v kraji - schválení Programu
a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1006/R31/21

schvaluje
Program RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 1101-21-P01,
jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1101-21P02;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci Programu RP0422 Podpora ekologických aktivit v kraji ve složení: JUDr. Jolana Hulínová, Ing. Petra
Marková, Mgr. Radim Sukop.
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10

RP08-22 Program Podpora včelařství ve Zlínském kraji - schválení Programu
a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1007/R31/21

schvaluje
1. Program RP08-22 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 1102-21P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory, dle přílohy č.
1102-21-P03;
2. výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu RP08-21
Podpora včelařství ve Zlínském kraji uzavřenou dne 04.10.2021 mezi Zlínským
krajem a Bc. Pavlem Maděrou, dle přílohy č. 1102-21-P04.

11

RP17-22 Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích - schválení
Programu a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1008/R31/21

schvaluje
Program RP17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy č. 110321-P01, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
1103-21-P02.

12

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1009/R31/21

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0260/2021, dle přílohy č. 1097-21-P01.

13

Fond ZK - RP06-22 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví,
RP07-22 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - schválení Programů a formulářů Žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1010/R31/21

schvaluje
1) RP06-22 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví dle přílohy č. 109821-P01 a Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1098-21-P02;
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2) RP07-22 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 1098-21-P03 a Žádost o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1098-21-P04.

14

Veřejná zakázka "Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského
kraje" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1011/R31/21

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s
názvem "Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje", dle
přílohy č. 1107-21-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní
90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.,
se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, dle přílohy č. 1107-21P03.

15

Projekty - sociální oblast

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1012/R31/21

schvaluje
1. změnu č. 4 Projektového rámce projektu „Transformace pobytových služeb pro
osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 1099-21-P01;
2. změnu č. 2 Projektového rámce projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální
rehabilitace ve Zlínském kraji“ dle přílohy č. 1099-21-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0257/2021, dle přílohy č. 1099-21-P03.

16

SOC01-22 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - schválení
Programu a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1013/R31/21

schvaluje
program SOC01-22 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2022,
jehož nedílnou součástí je vzor žádosti, dle příloh č. 1104-21-P01 a č. 1104-21-P02.
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17

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R31/21

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
na rok 2021 příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, IČO 70850976,
dle přílohy č. 1106-21-P02.

18

Sociální oblast - platové výměry ředitelů p. o. - navýšení tarifů v souvislosti
se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., stanovení platu v souvislosti se
jmenováním do funkce, zvýšení příplatku za vedení a osobního příplatku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R31/21

stanovuje
s účinností od 01.01.2022:
- plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociální dle přílohy č. 1105-21-P01,
- plat ředitelce Domova pro seniory Burešov, p. o., IČO 70851042, dle přílohy č.
1105-21-P02,
- plat ředitelce Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, p. o., IČO
70850917, dle přílohy č. 1105-21-P03.

19

Doprava - platový výměr ředitele p. o. - navýšení tarifu v souvislosti se
změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R31/21

stanovuje
s účinností od 01.01.2022 plat řediteli Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČO
70934860, dle přílohy č. 1109-21-P01.

7/30

R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

20

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (Uherský Brod a Rožnov pod Radhoštěm) na
rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R31/21

schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2022 mezi Zlínským krajem a následujícími městy
Zlínského kraje:
a) město Uherský Brod, IČO 00291463, dle přílohy č. 1111-21-P01a a č. 1111-21P01b;
b) město Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, dle přílohy č. 1111-21-P02a a č.
1111-21-P02b.

21

RP11-22 BESIP Zlínského kraje - schválení Programu a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R31/21

schvaluje
Program RP11-22 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1113-21-P01, jehož
nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č. 1113-21-P02
a č. 1113-21-P03;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP1122 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1113-21-P04.

22

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R31/21

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0255/2021, dle přílohy č. 1112-21-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 o 4.900.000 Kč na celkovou výši
454.400.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO
709348607, dle přílohy č. 1112-21-P02.
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23

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R31/21

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 vodovodního řadu v pozemku p. č. 5453, v k. ú. Zubří, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2726-7163/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1619/7, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3207-703155/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová
1531/3, 140 00 Praha - Michle, IČO 29148278, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě – optické
kabelové vedení v pozemku p. č. 979/21, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě –
optické kabelové vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 2.200 Kč + DPH;
4. 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. 1097, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- 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 1.000 + DPH;
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. 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 pozemcích p. č. 1029, p. č. 1024, vše v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH, minimálně však 10.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, IČO 00839281, a to:
- automobilu Škoda Octavia Combi GLX, reg. značka ZLL 08-30, inv. č. 6444000074,
rok pořízení 2000, pořizovací cena 470.355 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet
najetých km 138972, do hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby
Vsetín, IČO 49562827;
- automobilu VW Transporter, reg. značka ZLJ7684, inv. č. 9094000054, rok pořízení
2014, pořizovací cena 725.200 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých 117023,
do hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČO 49562827;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČO 70934860, formou prodeje a to:
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 2Z4 1776, inv. č. 6444400059, rok pořízení
2005, pořizovací cena 310.900 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km
193000, za cenu 13.000 Kč;
- automobilu Škoda Fabia, reg. značka 3Z5 5947, inv. č. 6444400064, rok pořízení
2008, pořizovací cena 310.146 Kč, zůstatková cena 0 Kč, počet najetých km
207000, za cenu 32.000 Kč;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 23.8.2021, č. 0615/R21/21, část souhlasí.
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

24

Schválení rozpočtů roku 2022, střednědobých výhledů rozpočtů na období
2023 a 2024 a upravených rozpočtů roku 2021 p. o. Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R31/21

schvaluje
1. návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, dle
seznamu v příloze č. 1153-21-P02, na rok 2022, dle příloh č. 1153-21-P03 až č.
1153-21-P06;
2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem, dle seznamu v příloze č. 1153-21-P02, na období 2023 a 2024, dle
příloh č. 1153-21-P03 až č. 1153-21-P06;
3. návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem,
dle seznamu v příloze č. 1153-21-P07, na rok 2021, dle příloh č. 1153-21-P08 až č.
1153-21-P12;
ukládá
ředitelům dotčených organizací zajistit zveřejnění rozpočtu roku 2022,
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 a 2024 a upraveného rozpočtu
roku 2021 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.

25

Ledové Pustevny - festival ledových soch - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R31/21

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000 Kč
společnosti Pustevny s.r.o., IČO 27775658, se sídlem Trojanovice 477, 744 01 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1146-21P02;
2. rozpočtové opatření RZK/0268/2021 dle přílohy č. 1146-21-P04.
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

RP02-22 Program na podporu obnovy venkova a RP18-22 Program na úpravu
lyžařských běžeckých tras ve ZK - schválení Programů a formulářů a Žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R31/21

schvaluje
1. RP02-22 Program na podporu obnovy venkova, jehož nedílnou součásti jsou
vzory Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1150-21-P01 až č. 1150-21-P06;
2. RP18-22 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, jehož
nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1150-21-P08 a
č. 1150-21-P09;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0259/2021 dle přílohy č. 1150-21-P10;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro expertní hodnocení Žádostí o poskytnutí dotace v rámci
RP02-22 Program na podporu obnovy venkova, Dotační titul č. 2 - Projekty na
zpracování územních plánů, Dotační titul č. 3 - Projekty na ochranu životního
prostředí a Dotační titul č. 5 - Projekty na podporu cyklistiky, dle přílohy č. 1150-21P07.

28

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, III/NZÚAMO, dodatky smluv, výpovědi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R31/21

schvaluje
1. uzavření:
a) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2836/2020/STR s Josefem Filou, trvalým pobytem ***, ***
Hovězí, datum narození ***1957 a Tomášem Filou, trvalým pobytem ***, *** Hovězí,
datum narození ***1980, a to dle přílohy č. 1148-21-P02;
b) dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1547/2018/STR s Vlastou Zubkovou, trvalým pobytem ***, ***
Nový Hrozenkov, datum narození ***1961 a Tomášem Krbaňou, trvalým pobytem
***, ***Nový Hrozenkov, datum narození ***1982 , a to dle přílohy č. 1148-21-P04;
2. výpověď:
a) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0427/2020/STR uzavřené s paní Boženou Pospíšilovou, trvalým pobytem ***
Bořenovice, datum narození ***1955, dle přílohy č. 1148-21-P05;
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/1738/2020/STR uzavřené s paní Věrou Magličovou, trvalým pobytem ***,
***Brumov-Bylnice, datum narození ***1958, dle přílohy č. 1148-21-P06.

29

Technologické a vzdělávací centrum Holešov - smlouva na zpracování studie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R31/21

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studie na vybudování
Technologického a vzdělávacího centra Holešov se společností Test & Training
International Planning and Service GmbH, IČO: ATU62494134 (VAT No), se sídlem
2524 Teesdorf, Triester Strasse 120, the Republic of Austria, dle přílohy č. 1151-21P02.

30

Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20222023"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R31/21

schvaluje
projektový rámec projektu: "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění
činnosti 2022-2023", dle přílohy č. 1149-21-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt: "Regionální stálá
konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2022-2023" v souladu s projektovým
rámcem, dle přílohy č. 1149-21-P01, do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace
z OP Technická pomoc a předložit tuto projektovou žádost v rámci výzvy k
předkládání žádostí č. OPTP - Výzva č. 3, nejpozději do 31.01.2022.
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

31

Zdravotnictví - platový výměr ředitele p. o. - navýšení tarifu v souvislosti se
změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R31/21

stanovuje
s účinností od 01.01.2022 plat řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje, p. o., IČO 62182137, dle přílohy č. 1143-21-P01.

32

Projekt "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" - financování
v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R31/21

schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 ve výši
33.595.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, na přípravu a realizaci
akce "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích", dle přílohy č.
1142-21-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci na rok
2022 ve výši 57.000.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, na přípravu a
realizaci akce "ZZS ZK - Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích", dle
přílohy č. 1142-21-P02.

33

Projekt "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra" - změna
financování a závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R31/21

schvaluje
1. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje poskytnutý příspěvek o 740.524 Kč, nově na
celkovou částku ve výši 1.683.524 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
760 01 Zlín, IČO 72563346, na realizaci akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření
informačního centra", dle přílohy č. 1121-21-P02;
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2021, kterým se zvyšuje poskytnutý příspěvek o 131.883 Kč,
nově na celkovou částku 261.883 Kč, příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut,
760 01 Zlín, IČO 72563346, na realizaci akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření
informačního centra", dle přílohy č. 1121-21-P03 a č. 1121-21-P08;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0256/2021, dle přílohy č. 1121-21-P04;
4. změnu č. 11 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na rok 2021, dle přílohy
č. 1121-21-P09 až č. 1121-21-P11;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "14|15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření
informačního centra", dle přílohy č. 1121-21-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit a uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje číslo
D/0209/2021/PŘ, kterou se ruší poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2021
ve výši 999.000 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346, na přípravu a realizaci akce "14|15
BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra", dle přílohy č. 1121-21-P07.

34

Školství, kultura – Rozhodnutí o poskytnutí dotace, financování dotačních
projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R31/21

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_082/0022842-01
k projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III",
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842, vydaném dne
30.11.2021, dle přílohy č. 1126-21-P02;
schvaluje
1. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na
přípravu a realizaci akcí:
a) „14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů" v celkové výši
2.795.335 Kč příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut se sídlem ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01, IČO 72563346, dle přílohy č. 1126-21-P06;
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Pořízení strojů“ v
celkové výši 516.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 1126-21-P07;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0258/2021, dle přílohy č. 1126-21-P03;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01
Uherský Brod, IČO 14450437, na rok 2021, dle přílohy č. 1126-21-P08.

35

Školství, kultura - platové výměry ředitelů p. o. - navýšení tarifů v souvislosti
se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., stanovení platu v souvislosti se
jmenováním do funkce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R31/21

stanovuje
s účinností od 01.01.2022:
- plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle přílohy č. 1125-21-P01,
s účinností od 01.02.2022:
- plat řediteli Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž,
IČO 70842884, dle přílohy č. 1125-21-P02;
s účinností od 01.01.2022:
- plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury, dle přílohy č. 1125-21-P03.

36

Fond ZK - KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu - schválení Programu a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R31/21

jmenuje
s účinností od 01.02.2022 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu ve složení: předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.,
členka Rady Zlínského kraje; členové - PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít Sušila, bytem
***e, Mgr. Ladislava Horňáková, bytem ***; MgA. Petr Michálek, bytem ***; náhradník
- PhDr. Zdenka Friedlová, bytem ***, Mgr. Ivan Bergmann, bytem ***
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, dle
přílohy č. 1115-21-P01 a Žádost Programu KUL01-22, dle přílohy č. 1115-21-P02.

37

Fond ZK - KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu - schválení Programu a
formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R31/21

schvaluje
KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu, dle přílohy č. 1116-21-P02 a Žádost Programu
KUL03-22, dle přílohy č. 1116-21-P03;
jmenuje
s účinností od 05.02.2022 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o
poskytnutí dotace v rámci KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu ve složení: předseda
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., členka Rady Zlínského kraje; členové – Ing.
Radek Doležel, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Ing. arch. Jakub Zach,
předseda výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Alena Pospíšilová,
LL.M., vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít
Kolmačka, bytem ***
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Fond ZK - KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském
kraji - schválení Programu a formuláře Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R31/21

schvaluje
KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK, dle přílohy č. 1117-21P01, a formulář Žádosti Programu KUL04-22, dle přílohy č. 1117-21-P02;
jmenuje
s účinností od 01.02.2022 hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí o poskytnutí
dotace předložených v rámci KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby
ve ZK ve složení:

17/30

R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členka Rady Zlínského kraje;
členové - Ing. Vychytil David, náměstek hejtmana Zlínského kraje, PhDr. Romana
Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského
kraje, ***
náhradník - Mgr. Fekar Mária, vedoucí oddělení kultury.
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Fond ZK - KUL05-22 Otevřené brány - schválení Programu a formuláře
Žádosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R31/21

schvaluje
1. KUL05-22 Program Otevřené brány, dle přílohy č. 1118-21-P01, a Žádost
Programu KUL05-22, dle přílohy č. 1118-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0261/2021 dle přílohy č. 1118-21-P03;
jmenuje
1. s účinností od 01.02.2022 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL05-22 Program Otevřené brány ve složení:
předseda - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., člen Rady Zlínského kraje; členové PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Zlínského kraje, Ing. Janu Koldovou, vedoucí oddělení absorpční kapacity
Krajského úřadu Zlínského kraje.

40

Dotační program MŠMT - Podpora okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R31/21

bere na vědomí
a) poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
dotačního programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v
zájmovém vzdělávání konaných v období 01.09.2021–31.12.2021", ve výši 276.400
Kč dle rozhodnutí uvedeného v příloze č. 1114-21-P01;
b) Výzvu MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, dle přílohy č. 111421-P02;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0267/2021, dle přílohy č. 1114-21-P03;
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v členění:
1. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČO
00559504, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, ve výši 34.346 Kč na
projekt Chemická olympiáda (krajské kolo - kategorie A a kategorie E) a
Středoškolský atletický pohár (krajské kolo - kategorie dorostenci/junioři) a vydání
rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz, dle přílohy č. 1114-21-P04;
2. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO 00559105, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760
01 Zlín, ve výši 4.400 Kč na projekt Přírodovědný klokan (okresní kolo, kategorie
Kadet a Junior) a vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz,
dle přílohy č. 1114-21-P05;
c) podání žádosti o poskytnutí dotace dle příloh č. 1114-21-P06 až č. 1114-21-P08
v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022".

41

Program MaS06-22 a Program RP19-22 - schválení Programů a formulářů
Žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R31/21

schvaluje
1) Program MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách, dle přílohy
č. 1120-21-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 1120-21-P03;
2) Program RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 1120-21-P04, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1120-21-P05.

42

Školství - fondy investic, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R31/21

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2021:
a) změnu č. 5 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 112221-P02;
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R31/21
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. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, se
sídlem Palackého 524/37, 769 01 Holešov, IČO 47935774, dle přílohy č. 1122-21P03;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Valašské
Meziříčí, Křižná 782, se sídlem Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 00 Valašské
Meziříčí, IČO 70238928, dle přílohy č. 1122-21-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0262/2021, dle přílohy č. 1122-21-P05.

43

Školství - smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R31/21

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Střední odbornou školou Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, jako
vedlejším účastníkem a Základní školou Hovězí, okres Vsetín, se sídlem Hovězí
426, 756 01 Hovězí, IČO 47658517, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 1123-21-P01.

44

Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky ZŠ Čtverka, Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R31/21

bere na vědomí
uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitelky Základní
školy Čtverka, Uherský Brod, IČO 60371714;
schvaluje
vyhlášení konkursního řízení, dle přílohy č. 1124-21-P02, na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Čtverka, Uherský Brod, IČO 60371714;
odvolává
*** z pracovního místa ředitelky Základní školy Čtverka, Uherský Brod, IČO
60371714, dle přílohy č. 1124-21-P03, ke dni 30.04.2022.
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R31/21
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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Program MaS01-22, Program MaS02-22 a Program MaS03-22 - schválení
Programů a formulářů Žádostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R31/21

schvaluje
1) Program MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu, dle přílohy
č. 1140-21-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 1140-21-P03;
2) Program MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel, dle přílohy č.
1140-21-P04, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 1140-21-P05;
3. Program MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu, dle přílohy č. 114021-P06, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
1140-21-P07.

46

Připoložení chráničky opt. kabelů pro rozvoj sítě 21Net v rámci akce
"Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice" - zrušení části
usnesení z 25.01.2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R31/21

bere na vědomí
důvody uvedené v příloze č. 1141-21-P01, kvůli kterým se investiční záměr
nepředkládá;
ruší
část usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.01.2021 č. 0038/R03/21, a to v části,
kterým Rada Zlínského kraje pověřila vedoucího Odboru projektového řízení Ing.
Martina Kobzáně zpracováním investičního záměru akce "Přípolož chráničky
optického kabelu Otrokovice – Vizovice“; a v části ukládá, kterým Rada Zlínského
kraje uložila vedoucímu Odboru projektového řízení ve spolupráci s vedoucími
Odboru investic a Odboru kanceláře ředitele zpracovat investiční záměr v souladu
se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci
„Přípolož chráničky optického kabelu Otrokovice - Vizovice“ v termínu do
31.07.2021;
ukládá
vedoucímu Odboru informačních a komunikačních technologií vypracovat koncepci
rozvoje krajské sítě 21Net v termínu do 30.06.2022.
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R31/21
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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SPZ Holešov - smluvní vztahy s Industry Servis ZK, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R31/21

schvaluje
1. uzavření Smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení
přípravy a realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se
sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303, dle příloh č. 1132-21-P02
a č. 1132-21-P03;
2. uzavření Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování
realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303, dle příloh č. 1132-21-P04 až č.
1132-21-P06;
3. uzavření Smlouvy o údržbě komunikací a dlážděných ploch ve Strategické
průmyslové zóně Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín, IČO 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská
1691, 769 01 Holešov, IČO 63080303, dle příloh č. 1132-21-P07 až č. 1132-21-P09;
4. uzavření Smlouvy o ostatních službách ve Strategické průmyslové zóně Holešov
mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČO 63080303, dle příloh č. 1132-21-P10 a č. 1132-21-P11.

48

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy – pachtovní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R31/21

schvaluje
1. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle příloh č.
1031-21-P02 až č. 1031-21-P05, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
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R31/21
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 pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle příloh č.
1031-21-P06 až č. 1031-21-P09, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
3. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle příloh č.
1031-21-P10 až č. 1031-21-P13, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
4. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle příloh č.
1031-21-P14 až č. 1031-21-P17, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
5. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Františkem Janalíkem, se
sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319, dle příloh č.
1031-21-P18 až č. 1031-21-P21, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
6. uzavření pachtovní smlouvy mezi Zlínským krajem a Ing. Mojmírem Stískalem,
se sídlem Třebětice 64, PSČ 769 01, IČO 62150693, dle příloh č. 1031-21-P22
až č. 1031-21-P25, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
7. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. O/0672/2010/INV mezi Zlínským
krajem a Letecko modelářským klubem ““Čmelák““ p. s., reg. č. 194 Holešov, se
sídlem Holešov, Masarykova 653/15, PSČ 769 01, IČO 67025889, dle příloh č.
1031-21-P26 až č. 1031-21-P27, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR jako správce programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov, dle přílohy č. 113121-P28.
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

49

Správa majetku - Zborovice - oprava kotelny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R31/21

schvaluje
1. zařazení akce "Objekt horního zámku Zborovice – oprava kotelny" do
střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje v roce 2021 dle přílohy č.
1130-21-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1799/100/12/21 na
akci "Objekt horního zámku Zborovice – oprava kotelny", dle přílohy č. 1130-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0263/2021, dle přílohy č. 1130-21-P04.

50

Kultura - dodatky inv. záměrů a změna struktury akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R31/21

schvaluje
1. dodatek č. 14 investičního záměru č. 1329/090/04/17 – 14/12/21 na akci "Muzeum
regionu Valašsko, p. o., - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování
depozitářů a expozic", dle přílohy č. 1127-21-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru č.1743/090/03/21 – 01/12/21 na akci "Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Oprava střechy a schodišť konzervátorského
pracoviště Otrokovice", dle přílohy č. 1127-21-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0264/2021, dle přílohy č. 1127-21-P04;
4. Změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO
00098574, dle přílohy č. 1127-21-P05;
5. Změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherské Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uh.
Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 1127-21-P08 a 1127-21-P09.
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R31/21
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Kultura, školství - smlouvy o výpůjčce a smlouvy o ubytování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R31/21

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a vypůjčitelem Krajskou
galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00094889,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle příloh č. 1128-21-P01 a č. 1128-21-P02,
b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a vypůjčitelem Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, dle příloh č. 1128-21-P03 a č. 1128-21-P04,
c) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a vypůjčitelem Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 70947422,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, dle příloh č. 1128-21-P05 a č. 1128-21-P06,
d) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovanou Ludmilou Bubeníčkovou, ***, 763 12 Zádveřice - Raková, dle přílohy č.
1128-21-P07,
e) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Rostislavem Munclingerem, ***, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 112821-P08,
f) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným MUDr. Jakubem Mušakou, *** Trenčianské Teplice, Slovenská
Republika, dle přílohy č. 1128-21-P09,
g) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Stanislavem Psíkem, ***, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 1128-21-P010,
h) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem Střední školou hotelovou a
služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
ubytovaným Zdeňkem Rohanem, ***, 120 00 Praha, dle přílohy č. 1128-21-P11.
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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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Školství - investiční akce - SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R31/21

schvaluje
1. zařazení akce "SPŠ stavební Valašské Meziříčí – Oprava havarijního stavu
střechy přístavby" do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1134-21-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1800/150/12/21 na
akci "SPŠ stavební Valašské Meziříčí – Oprava havarijního stavu střechy přístavby",
dle přílohy č. 1134-21-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0266/2021, dle přílohy č. 1134-21-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s projektovou přípravou
akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "SPŠ stavební Valašské
Meziříčí – Oprava havarijního stavu střechy přístavby", příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00843491.

53

Školství - dodatek investičního záměru "ISŠ COP a JŠ s PSJZ Valašské
Meziříčí - sportovní hala - rekonstrukce školy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R31/21

schvaluje
1. dodatek č. 7 investičního záměru č. 1405/150/02/18 – 07/12/21 akce "ISŠ COP a
JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala - rekonstrukce školy", dle přílohy č.
1133-21-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0265/2021, dle přílohy č. 1133-21-P03.

54

Školství, sociální služby - závěrečné zprávy dokončených akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R31/21

bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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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) "Gymnázium Valašské Klobouky oprava soklů sportovní haly a instalace
zatemnění", dle přílohy č. 1135-21-P01;
2) "VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž - oprava kotelny - 1. etapa
modernizace školy", dle přílohy č. 1135-21-P02;
3) "Střední odborná škola Luhačovice – Rekonstrukce střech budovy Domova
mládeže – havárie", dle přílohy č. 1135-21-P03;
4) "Dětský domov Kroměříž - Modernizace plynové kotelny", dle přílohy č. 1135-21P04;
5) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Staré Město - rekonstrukce
kotelny", dle přílohy č. 1135-21-P05.
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Investiční záměr "Výměna klíčového režimu budovy 21 a 11"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R31/21

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1795/010/11/21
"Výměna klíčového režimu budovy 21 a 11", dle přílohy č. 1145-21-P01.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Výměna záložních zdrojů UPS na budově 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R31/21

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2405/2021/KŘ uzavřené se spol. fgFORTE s. r.
o., se sídlem Bílanská 4085/75, 767 01 Kroměříž, IČO 26916363, dle přílohy č. 114421-P02.
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Doprava - dodatek k investičnímu záměru, změna č. 9 fondu investic ŘSZK,
závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R31/21

schvaluje
A. dodatek k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dodatek
č. 1 k investičnímu záměru č. 1793/110/11/21-01/12/21 k provedení díla „Silnice
II/490: Bohuslavice u Zlína “, o celkových nákladech 23.010.000 Kč, dle přílohy č.
1108-21-P01a a č. 1108-21-P01b;
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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.

B. změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2021, dle příloh č. 1108-21P02a a č. 1108-21-P02b;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu ukončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle přílohy
č. 1108-21-P03.

58

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku 1/2022 Ředitelství
silnic Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R31/21

schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku č. 1/2022/DOP na stavební a strojní investice pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČO 70934860 (dále ŘSZK), dle příloh
č. 1110-21-P01a až č. 1110-21-P01c.
***

59

Investiční akce v oblasti zdravotnictví v letech 2021-2029

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R31/21

souhlasí
s využitím finančních prostředků na následující investiční akce dle přílohy č. 115821-P01:
1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – Centrální objekt;
2. „Objekt 11 – interna“ obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice, a. s.;
3. „Příprava území – centrální pavilon“ obchodní společnosti Vsetínská nemocnice,
a. s.;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zahájit všechny nezbytné činnosti v časovém i
finančním rozsahu tak, aby došlo k úspěšné realizaci investičních akcí uvedených
výše tohoto usnesení dle plánu v příloze č. 1158-21-P01;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení ve spolupráci s odborem investic vynaložit
maximální úsilí v rámci investiční akce „Objekt 11 – interna“ v získávání finančních
prostředků z IROP, přičemž částka odpovídající velikosti dotace z IROP bude po
jejím obdržení převedena ve prospěch investičních akcí nemocnic ve Vsetíně a
Kroměříži;
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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.

3. vedoucímu Odboru investic ve spolupráci s odborem zdravotnictví a odborem
ekonomickým poskytnout maximální součinnost představenstvu Kroměřížské
nemocnice, a. s., v rámci přípravné fáze investiční akce „Severní přístavba
východního křídla budovy A“, kterou obchodní společnost bude realizovat vlastními
kapacitami a financovat z vlastních zdrojů, a to tak, aby daná investiční akce mohla
být předložena v obchodním plánu Kroměřížské nemocnice, a. s.
deklaruje
závazek, že cca 881 mil. Kč bude rozděleno v letech 2026-2029 pro investiční akce
do Vsetínské nemocnice a. s., a Kroměřížské nemocnice a. s., přičemž konkrétní
způsob rozdělení (výše finančních prostředků a čas) bude proveden na základě
rozvojových generelů obou nemocnic;
ukládá
vedoucí Odboru ekonomického, vedoucímu Odboru investic a vedoucímu Odboru
projektového řízení zapracovat výše zmíněné body tohoto usnesení do rozpočtu
Zlínského kraje, střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje a
střednědobého výhledu rozpočtu (v období do roku 2028).
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Sociální služby - dodatky inv. záměrů, Domov pro seniory Liptál

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R31/21

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1749/100/04/21 - 02/12/21 akce "Domov pro
seniory Lukov, p. o. – Aktivně ve stáří na zahradě", dle přílohy 1129-21-P02;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1606/100/01/20 - 02/12/21 akce "Dům
sociálních služeb Návojná - přístavba venkovního pavilonu", dle přílohy č. 1129-21P03;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Dům
sociálních služeb Návojná, Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 70850852, dle
přílohy č. 1129-21-P04;
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV(VN) číslo:
21_SOBSO1_4121881077, mezi Zlínským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.
s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, dle přílohy č. 1129-21-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0269/2021, dle přílohy č. 1129-21- P08;
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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.

souhlasí
s dokončením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Domov
pro seniory Liptál" před schválením investičního záměru, Odborem investic
Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320;
zmocňuje
Zdenka Křivu, se sídlem Lomená 877, 686 05 Uherské Hradiště, IČO 70420238, k
tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání technického dozoru
stavebníka při realizaci akce: „DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů“, dle přílohy č.
1129-21-P07.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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