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osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 3. zasedání dne 14.02.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R03/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0106-22-P01.

2

Záštity a dotace pro kluby výsadkových veteránů Holešov a Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R03/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) akcí 62. Zlín Film Festival - mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 2022
pořádanou společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO
26273365;
2) pořadem Ozvěny Valašského Slavína k připomenutí 100. výročí narození básníka
Ladislava Nezdařila pořádaným Národním muzeem v přírodě, příspěvková
organizace, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00098604;
3) 3. ročníkem národního projektu Sportovní dny mládeže s TAJV ve Zlínském kraji
pořádaným spolkem TAJV, z. s., se sídlem Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, IČO
09287094;
4) odbornou konferencí "Efektivní nemocnice 2022 - Strategie zdravotních
pojišťoven a nemocnic" pořádanou společností HealthCare Institute o. p. s., se
sídlem Jižní 5, 700 30 Ostrava, IČO 27003388;
5) 20. ročníkem závodu "Běh rodným krajem Emila Zátopka" pořádaným TJ Rožnov
pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00534439;
6) 10. ročníkem akce Metrostav Handy Cyklo Maraton pořádaným spolkem Cesta
za snem, z. s., se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO
22712950;
7) 18. ročníkem Slováckého okruhu o cenu Milana Šobáně st. pořádaným spolkem
Motoklub Staré Město z. s., se sídlem Velehradská 2230, 686 03 Staré Město, IČO
09888918;
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b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) krajským kolem XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
pořádaným Gymnáziem Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Nerudova
2283/7, 350 02 Cheb, IČO 47723386;
2) výstavou "HLAVU VZHURŮ! FURT SE DE! pořádanou příspěvkovou organizací
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00089982;
3) 19. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2022 pořádaným
příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše
Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198;
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0019/2022 dle přílohy č. 0136-22-P03;
2) poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje - Odboru KH - ORJ 20:
a) ve výši 20.000 Kč spolku Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČO 26581981, na činnost
pobočného spolku v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č.
0136-22-P05;
b) ve výši 20.000 Kč Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry
Zlín, z. s., se sídlem Nad Ovčírnou IV/344, 766 01 Zlín, IČO 27025519, na činnost
spolku v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0136-22-P07.

3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností
NET4GAS, s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R03/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností
NET4GAS, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140
21, IČO 27260364, dle přílohy č. 0131-22-P01.

4

Vyhodnocení programu RP12-21 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R03/22

bere na vědomí
vyhodnocení Programu RP12-21 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje, dle přílohy č. 0134-22-P01.
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5

Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru ZK - nákup dopravního
automobilu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R03/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 950.000 Kč pro Českou republiku - Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje, IČO 70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín,
na nákup dopravního automobilu pro stanici Valašské Meziříčí a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0159-22-P02.

6

Jednací řád Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R03/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vnitřní normu JR/01/04/22 – Jednací řád
Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č. 0132-22-P01 s účinností okamžikem
jeho schválení zastupitelstvem dne 28.02.2022.

7

Změna ve stanovení uvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R03/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje stanovit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm.
n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, PaedDr. Alenu
Gajdůškovou, neuvolněnou předsedkyní Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského
kraje s účinností ode dne 01.03.2022.

8

Zahraniční pracovní cesta do Dubaje, SAE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R03/22

schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Dubaje, Spojené arabské emiráty ve dnech 17. března
- 22. března 2022, Ing. Radimu Holišovi a Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové Ph.D., a to
autobusem a letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad.
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9

Ocenění Férový zaměstnavatel - schválení pravidel

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R03/22

schvaluje
Pravidla ankety Férový zaměstnavatel ve znění přílohy č. 0163-22-P01 a vyhlášení
ankety v roce 2022.

10

Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R03/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 45.200.000 Kč Sociálním službám
Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827, se sídlem Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, na financování provozu v roce 2022 a Rozhodnutí o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 0161-22-P02;
2) rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2022, dle přílohy č. 0161-22-P03.

11

Návratná finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R03/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0107-22P02;
2. vzor Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 010722-P03;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Zlínským krajem a:
- HVĚZDA z. ú., IČO 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
- ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
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- 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,
- 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 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,
- Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČO 73633178, Strmá 34, Vsetín,
- Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,
- Domov pro seniory Koryčany, IČO 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
- Dotek z. ú., IČO 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
- 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 Kroměříž, IČO 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
- Charita Luhačovice, IČO 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
- Charita Nový Hrozenkov, IČO 48773514, Nový Hrozenkov 504,
- Charita Slavičín, IČO 70435618, Komenského 115, Slavičín,
- Charita Uherský Brod, IČO 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
- Charita Uherské Hradiště, IČO 44018886, Velehradská třída 247, Uherské
Hradiště,
- Charita Valašské Klobouky, IČO 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
- Charita Valašské Meziříčí, IČO 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
- 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,
- Letokruhy, o. p. s., IČO 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
- Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČO 71294449, Za Školou 570, Prštné,
Zlín,
- LUISA, z. s., IČO 27030075, Bří Lužů 116, Uherský Brod,
- NA CESTĚ, z. s., IČO 70640548, Palackého 138, Vsetín,
- NADĚJE, IČO 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha,
- 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,
- PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., IČO 04977408,
Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště,
- Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČO 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
- Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČO 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
- pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČO 03225828, Nábřeží 268,
Valašské Meziříčí,
- Podané ruce - osobní asistence, IČO 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
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- Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
- 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,
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
- Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČO 75079771, Pačlavice 6,
- SPMP ČR pobočný spolek Valašské Meziříčí, IČO 70965200, Zdeňka Fibicha 287,
Valašské Meziříčí,
- Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, Uzbecká 572/32,
Bohunice, Brno,
- Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČO 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc
- spolek Pod křídly, IČO 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
- Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČO 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
- Unie Kompas, IČO 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
- Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČO
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,
a to dle příloh č. 0107-22-P02 a č. 0107-22-P04;
4. poskytnutí návratné finanční výpomoci a Rozhodnutí o poskytnutí návratné
finanční výpomoci:
- Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, IČO
70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
- Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČO 70851042, Burešov
4884, Zlín,
- Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, Loučka 128,
- Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
- Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská 82,
Lukov,
- Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČO 70850976, Husova
1165, Napajedla,
- Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČO 70850852,
Návojná 100,
- Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČO 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
- Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
a to dle příloh č. 0107-22-P03 a č. 0107-22-P05.
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12

Sociální služby - dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R03/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0032/2022, dle přílohy č. 0162-22-P01.

13

Sociální věci - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R03/22

schvaluje
1. zařazení akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kvasice – napojení
na veřejnou kanalizaci" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště. IČO 00092096, dle přílohy č. 0109-22-P02;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce: "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - DZP Kvasice - napojení na veřejnou kanalizaci";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské
činnosti za účelem vydání pravomocného stavebního povolení akce, příspěvkovou
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 00092096, na akci: "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP
Kvasice – napojení na veřejnou kanalizaci";
ukládá
řediteli krajského úřadu zajistit předložení komplexně novelizované směrnice SM/41
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku odborem investic v termínu do
30.04.2022.
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14

Sociální služby - financování dotačních projektů v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R03/22

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0018/2022, dle přílohy č. 0108-22-P02;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2022 pro příspěvkové organizace:
a) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Na Hrádku 100, 763 16
Fryšták, IČO 70850917, dle přílohy č. 0108-22-P03;
b) Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČO 70851042, dle
přílohy č. 0108-22-P04;
3. odpisové plány na rok 2022 pro příspěvkové organizace:
a) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Na Hrádku 100, 763 16
Fryšták, IČO 70850917, dle přílohy č. 0108-22-P05;
b) Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 760 01 Zlín, IČO 70851042, dle
přílohy č. 0108-22-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 s příspěvkovou
organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČO 70850917, na
základě kterého se zvyšuje návratná finanční výpomoc o částku 24.093.115 Kč, z
původní výše 22.028.927 Kč nově na výši 46.122.042 Kč, na přípravu a realizaci
akce "SSL OZP, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina,
Zlín - Příluky", dle přílohy 0108-22-P11.

15

Sociální oblast - platový výměr ředitelky příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R03/22

stanovuje
s účinností od 01.03.2022 plat ředitelce Domova pro seniory Burešov, p. o., IČO
70851042, dle přílohy č. 0164-22-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

16

Doprava – „Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 20222030“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R03/22

schvaluje
„Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022-2030“ dle příloh č.
0110-22-P01 a č. 0110-22-P02.

17

Doprava – Koncepce „Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R03/22

schvaluje
koncepci „Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji“ dle příloh č. 0111-22P01 až č. 0111-22-P04.

18

Doprava – revize Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje a Smluvních a
přepravních podmínek Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R03/22

schvaluje
s platností od 01.03.2022 změnu Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)
dle příloh č. 0112-22-P01 až č. 0112-22-P02 a Smluvních a přepravních podmínek
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) dle přílohy č. 0112-22-P03.

19

Doprava - zajištění regionální drážní dopravy v rámci provozních souborů A a
C v období 12/2023-12/2029

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R03/22

bere na vědomí
základní parametry jednotlivých nabídek dopravců v členění podle provozních
souborů, dle přílohy č. 0113-22-P01;
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
Ing. Radka Doležela, náměstka hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy, v
pokračování vedení tržních konzultací v rámci provozních souborů A a C s drážními
dopravci ARRIVA vlaky s. r. o., IČO 28955196, a České dráhy, a. s., IČO 70994226,
s cílem finalizace smluvních podmínek zajištění regionální drážní dopravy v rámci
provozních souborů A a C v období 12/2023-12/2029.

20

Doprava - Návratná finanční výpomoc pro ŘSZK na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R03/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A) rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2022, dle přílohy č. 0165-22-P01;
B) poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
80.000.000 Kč příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, se sídlem
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860 (dále ŘSZK), na účel předfinancování
investičních výdajů, které budou ŘSZK poskytnuty ze Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2022, z fondů EU programu Integrovaného regionálního
operačního programu nebo jiných finančních zdrojů
příjemce a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 016522-P02.

21

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 a úprava
rozpočtu 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R03/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2022, dle přílohy č. 0156-22-P01.

22

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R03/22

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1549, v k. ú. Lešná, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 717-703177/2021,
- 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 2.400 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se
sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO 49454544, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 351/2, p. č. 351/12, vše
v k. ú. Koryčany, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
2540-1283/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby - vodního díla za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč
+ DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 3525/2, p. č. 4810, vše v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 589-4249/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.200 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Zlínským krajem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem
Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652, za podmínek dle příloh č. 0157-22P05 a č. 0157-22-P06.

23

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R03/22

schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
pozemku
- p. č. 175/31, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
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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.

zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1123 pro obec Štítná nad Vláří-Popov
a k. ú. Popov nad Vláří.

24

Společný projekt moravských krajů 2021 „Cyklovýlety po Moravě a Slezsku“
- smlouva o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R03/22

bere na vědomí
zápis z průběhu posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem Informační publikace „Cyklovýlety po Moravě a
Slezsku“, dle přílohy č. 0155-22-P01;
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc, a dodavatelem SHOCart, spol. s r. o., se sídlem Zádveřice 48, 763 12
Zádveřice-Raková, IČO 40942040, dle přílohy č. 0155-22-P02.

25

Projektový rámec sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R03/22

schvaluje
projektový rámec projektu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, Zlín, s názvem "Nová digitální řešení pro
zvýšení technologických kapacit kulturních, turistických tras a malých a středních
podniků, udržitelná, inkluzivní a dostupná", dle přílohy č. 0152-22-P01.

26

Putovní výstava: „MÁ VLAST cestami proměn 2022“, účast Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R03/22

schvaluje
účast Zlínského kraje na 14. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami
proměn 2022" ve variantě "základní partnerský balíček", dle přílohy č. 0153-22-P01.

12/32

R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu vyhlášení 3. kola programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R03/22

schvaluje
1. Program RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA
CESTOVNÍHO RUCHU - 3. kolo dle přílohy č. 0154-22-P01, jehož nedílnou součásti
je vzor Žádosti o poskytnutí dotace dle příloh č. 0154-22-P02 a č. 0154-22-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0023/2022 dle přílohy č. 0154-22-P04.

28

Projekt přeshraniční spolupráce: "Zvyšování znalostí organizačních struktur
v oblasti nových trendů cykloturistiky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R03/22

schvaluje
1. projektový rámec projektu s názvem "Zvyšování znalostí organizačních struktur v
oblasti nových trendů cykloturistiky", dle přílohy č. 0151-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0025/2022, dle přílohy č. 0151-22-P05;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekt "Zvyšování znalostí
organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky", dle přílohy č. 0151-22P02, do konečné podoby Žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku
(projektové žádosti) z Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A
SR-ČR včetně povinných příloh v termínu stanoveném výzvou č. 10/FMP/11b v
termínu do 22.02.2022;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit projektovou žádost z Fondu
malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR včetně povinných příloh
na projekt "Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů
cykloturistiky", dle podmínek výzvy č. 10/FMP/11b v termínu do 22.02.2022.
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek (projektové žádosti) za účelem
realizace malého projektu s názvem "Zvyšování znalostí organizačních struktur v
oblasti nových trendů cykloturistiky", dle podmínek výzvy č. 10/FMP/11b Fondu
malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. zajištění realizace malého projektu s názvem "Zvyšování znalostí organizačních
struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky" v souladu s podmínkami poskytnutí
pomoci Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR;
3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizace
malého projektu s názvem "Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti
nových trendů cykloturistiky" ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a
poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci. Vyčleněná částka na realizaci malého projektu s názvem
"Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky" je
23.500 EUR (634.500 Kč), z toho částka určená na spolufinancování malého
projektu je 3.525 EUR (95.175 Kč);
4. uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu s názvem "Zvyšování
znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky" dle podmínek
výzvy č. 10/FMP/11b Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A SRČR a dle přílohy č. 0151-22-P03.

29

IKAP II - změny v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R03/22

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci projektu
"Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského
kraje II", mezi Zlínským krajem a ORBIS, Mateřskou školou, Základní školou a
Střední školou, s. r. o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, IČO 26215829, dle
přílohy č. 0114-22-P01.

30

Kultura - financování dotačních projektů v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R03/22

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0022/2022, dle přílohy č. 0116-22-P02;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci
Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, dle
přílohy č. 0116-22-P05;
3. odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska,
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČO 00091138, dle přílohy č. 0116-22-P06;
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.12.2021 č. 0971/R30/21 - část bere na
vědomí a doporučuje, bod 2, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a
doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční
výpomoci 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“;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve výši 3.134.000 Kč příspěvkové organizací
Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, na přípravu a realizaci akce „Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle
přílohy č. 0116-22-P03.

31

Školství - Vypořádání financování projektů realizovaných v roce 2021,
financování dotačních projektu v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R03/22

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2022, dle přílohy č. 0122-22-P01;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2022 příspěvkových organizací:
a) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105,
dle přílohy č. 0122-22-P03;
b) Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 05 Zlín, IČO
00545121, dle přílohy č. 0122-22-P04.

32

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - pořízení užitkového vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R03/22

schvaluje
1. zařazení akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – pořízení užitkového vozidla“
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, do Střednědobého
plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0115-22-P01;
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R03/22
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. 1814/150/01/22
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, na akci "14|15 BAŤŮV
INSTITUT – pořízení užitkového vozidla" o celkových předpokládaných nákladech
ve výši 1.350.000 Kč, dle přílohy č. 0115-22-P01;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, IČO 72563346, na rok 2022, dle přílohy č. 0115-22-P02;
4. navýšení příspěvku na provoz o 1.000.000 Kč na celkovou výši 48.553.000 Kč u
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, na rok 2022 dle přílohy
č. 0115-22-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje 14|15 Baťův institut, IČO 72563346,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – pořízení užitkového
vozidla".
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Školství - investiční záměr, investiční příspěvek, rozpočtové opatření,
zahájení projektové přípravy, fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R03/22

schvaluje
1. zařazení akce:
a) "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – pořízení klavíru" do Střednědobého
plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0117-22-P02;
b) "Gymnázium a Jazyková škola Zlín – oprava sociálního zařízení" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 011722-P03;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1813/150/01/22 na
akci "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – pořízení klavíru", dle přílohy č.
0117-22-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
příspěvkové organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, se sídlem
Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČO 70844534, ve výši 1.200.000 Kč na přípravu a
realizaci akce "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – pořízení klavíru", dle
přílohy č. 0117-22-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2022, dle přílohy č. 0117-22-P06;
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2022 příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
a) příspěvkové organizace Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, se sídlem
Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČO 70844534, dle přílohy č. 0117-22-P07;
b) příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, se sídlem
Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00054771, dle přílohy č. 0117-22P08;
c) příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy č. 0117-22-P09;
d) příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová
3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO 63458730, dle přílohy č. 0117-22-P10;
e) příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO
47935952, dle přílohy č. 0117-22-P11;
f) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČO 00559504, dle přílohy č. 0117-22P12;
pověřuje
1. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
"Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – pořízení klavíru" příspěvkovou
organizaci Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, se sídlem Pilařova 7/1, 767
01 Kroměříž, IČO 70844534;
2. výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje
„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – oprava sociálního zařízení“ příspěvkovou
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se
sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČO 00559504;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičních záměrů, a tím se zahájením realizace akce "Gymnázium a
Jazyková škola Zlín – oprava sociálního zařízení“, příspěvkové organizace
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČO 00559504.
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R03/22
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 - smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R03/22

schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Vyšší odbornou školou
pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1. máje
221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, jako vedlejším účastníkem, a Církevní
střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, se sídlem Husova 537, 687 71
Bojkovice, IČO 00838811, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 0120-22-P02;
2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako půjčitelem, Vyšší odbornou školou
pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1. máje
221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616, jako vedlejším účastníkem, a Střední
školou pedagogickou a sociální Zlín, s. r. o., se sídlem Česká 4787, 760 05 Zlín, IČO
25344587, dle přílohy č. 0120-22-P03.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R03/22

schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem Základní škola Zlín, Středová, IČO
61716421:
- výmaz místa poskytovaných školských služeb u speciálně pedagogického centra
na adrese Větrná 1063, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště;
- zápis místa poskytovaných školských služeb u speciálně pedagogického centra na
adrese Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště;
ukládá
Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph.D., člence Rady Zlínského kraje, podat u Krajského
úřadu Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené schválené změny v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 21.02.2022.
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R03/22
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 - vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R03/22

bere na vědomí
1. vzdání se pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Valašské Klobouky,
IČO 46311149, pana ***, ke dni 31.07.2022, dle přílohy č. 0121-22-P02;
2. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky ke
dni 31.07.2022 u ředitelů/ředitelek následujících školských příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem:
- Střední zdravotnická škola Kroměříž, IČO 00637939;
- Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952;
- Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, IČO 47935928;
- Základní škola Horní Lideč 130, IČO 48739235;
schvaluje
vyhlášení konkursních řízení dle přílohy č. 0121-22-P03 na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky:
1. Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČO 46311149;
2. Střední zdravotnické školy Kroměříž, IČO 00637939;
3. Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952;
4. Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury, IČO 47935928;
5. Základní školy Horní Lideč 130, IČO 48739235;
odvolává
ke dni 31.07.2022:
1. *** z pracovního místa ředitelky Střední zdravotnické školy Kroměříž, IČO
00637939, dle přílohy č. 0121-22-P04;
2. *** z pracovního místa ředitelky Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, IČO 47935952, dle přílohy č. 0121-22-P05;
3. *** z pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F.
Vančury, IČO 47935928, dle přílohy č. 0121-22-P06;
4. *** z pracovního místa ředitele Základní školy Horní Lideč 130, IČO 48739235,
dle přílohy č. 0121-22-P07.
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R03/22
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 - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R03/22

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Uherské Hradiště, IČO 60371684, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová,
Ph.D., Ing. Radim Holiš, Mgr. Alena Štachová, Mgr. Petra Krčková, doc. RNDr.
Zdeněk Botek, CSc., PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Pavel Čechmánek.
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Školství - platový výměr ředitelky příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R03/22

stanovuje
s účinností od 01.03.2022 plat ředitelce Tauferovy střední odborné školy veterinární
Kroměříž, p. o., IČO 63459086, dle přílohy č. 0119-22-P01.

39

Hodnotitelská komise 2022 - Fond Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R03/22

jmenuje
složení hodnotitelské komise v rámci programové podpory z Fondu Zlínského kraje
(sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro rok 2022, dle přílohy č. 0137-22-P01.

40

Individuální podpora 2022 - Fond Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R03/22

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0027/2022, dle přílohy č. 0138-22-P01;
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R03/22
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 individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v členění:
1. ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ z. s., IČO 02279886, se sídlem
Družba II 1290, 768 24 Hulín, ve výši 190.000 Kč na projekt Podpora zdravého
pohybu a životního stylu "Gymnastika pro všechny ve Zlínském kraji" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P18;
2. DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s., IČO 22903364, se sídlem Na Bystřičce 962/2,
Hodolany, 779 00 Olomouc, ve výši 150.000 Kč na projekt Podpora dostihové
sezóny 2022 na závodišti Slušovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P19;
3. KOTVY Kvasice, z. s., IČO 05499852, se sídlem Krajina 266, 768 21 Kvasice, ve
výši 60.000 Kč na projekt Tréninkové kanoe pro KOTVY Kvasice a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P20;
4. Taneční klub FORTUNA Zlín z. s., IČO 48472166, se sídlem Filmová 412, 760 01
Zlín, ve výši 150.000 Kč na projekt Mistrovství České republiky v tanečním sportu
2022 v kombinaci 10 tanců a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P21;
5. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČO 70925003, se sídlem Hradská 854,
760 01 Zlín, ve výši 200.000 Kč na projekt Činnost Zlínské krajské organizace ČUS
v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0138-22-P22;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v členění:
1. ATLETICKÁ AKADEMIE ZLÍNSKÉHO KRAJE, z. s., IČO 09849513, se sídlem
Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši 500.000 Kč na projekt Atletická akademie
Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 0138-22-P23;
2. FC Slovácko z. s., IČO 22761209, se sídlem Stonky 566, 686 01 Uherské
Hradiště, ve výši 2.500.000 Kč na projekt Podpora celoroční činnosti fotbalové
mládeže a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0138-22-P24;
3. Fotbalový club Zlín, z. s., IČO 67008127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 2.500.000 Kč na projekt Podpora mládežnického zlínského fotbalu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P25;
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Handball club Zlín, z. s., IČO 49157582, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín,
ve výši 1.000.000 Kč na projekt Činnost a rozvoj mládežnické házené ve Zlíně a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0138-22-P26;
5. Handball club Zubří z. s., IČO 46531378, Hlavní 492, 756 54 Zubří, ve výši
1.000.000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje mládežnické házené v Zubří a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0138-22-P27;
6. HC Berani Zlín, z. s., IČO 00531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, ve
výši 3.000.000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje mládežnického hokeje ve
Zlíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy
č. 0138-22-P28;
7. Snails Kunovice z. s., IČO 26649675, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, ve
výši 400.000 Kč na projekt Mistrovství Evropy v softballu žen do 22 let a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P29;
8. Tenisový klub Zlín, z. s., IČO 44119127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 1.500.000 Kč na projekt Krajská tenisová akademie KTA a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P30;
9. Tenisový klub Zlín, z. s., IČO 44119127, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, ve
výši 2.000.000 Kč na projekt Rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové stěny
- 2. etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle
přílohy č. 0138-22-P31;
10. ÚAMK - VR Vsetín, IČO 05693462, se sídlem Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, ve
výši 500.000 Kč na projekt Valašská rally ValMez 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P32;
11. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s., IČO 22676759, se sídlem Na Lapači 394,
Rokytnice, 755 01 Vsetín, ve výši 1.800.000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje
mládežnického ledního hokeje ve Vsetíně a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0138-22-P33.
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IROP 2021–2027 - projekty v oblasti IT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R03/22

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu
2021–2027 v rámci Specifického cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany,
podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány;
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

souhlasí
se zahájením přípravných prací (zejména zpracováním studií proveditelností,
žádostí o dotaci a odborných konzultací spočívajících ve zpracování návrhu
architektury technického řešení) projektů:
a) Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II, předkladatelem projektu
Zlínský kraj;
b) Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných
Zlínským krajem II, předkladatelem projektu Zlínský kraj;
c) Kybernetická bezpečnost ZZS Zlínského kraje, předkladatelem projektu
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvkové organizace IČO
62182137;
d) Modernizace informačního systému a technologií ZOS a technologická
připravenost e-Health, předkladatelem projektu Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, IČO 62182137;
schvaluje
1. projektový rámec projektu Zlínského kraje s názvem "Zvýšení kybernetické
bezpečnosti Zlínského kraje II", dle přílohy č. 0139-22-P02;
2. projektový rámec projektu Zlínského kraje s názvem "Zvýšení kybernetické
bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II", dle přílohy
č. 0139-22-P03;
3. projektový rámec projektu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace IČO 62182137, s názvem "Kybernetická bezpečnost ZZS
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0139-22-P04;
4. projektový rámec projektu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČO 62182137, s názvem "Modernizace informačního
systému a technologií ZOS a technologická připravenost e-Health", dle přílohy č.
0139-22-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2022, dle přílohy č. 0139-22-P06;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.04.2021 č. 0308/R12/21, část schvaluje,
bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec projektu s názvem
"Nové Zdravotnické operační středisko Zlínského kraje", předkladatele Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, IČO 62182137.
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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.

42

Veřejná zakázka „Výběr dodavatele IT techniky“ - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R03/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Výběr dodavatele IT techniky"
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0142-22-P02 až č. 014222-P09, uveřejněním výzvy včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a
odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0142-22-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na dodávky s názvem "Výběr
dodavatele IT techniky" ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Andrea Kaspřáková, Mgr. Libor Fusek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
dodávky s názvem "Výběr dodavatele IT techniky" ve složení: Ing. Jiří Jaroš, Ing.
Tomáš Zimáček, Ing. Robert Olša, Ing. Lukáš Valouch, Mgr. Ing. Simona Hořáková,
a náhradníky: Ing. Vítězslav Mach, Ing. Antonín Bařinka, Ing. Zdeněk Vaculík, Michal
Hýža, DiS., Martina Chovancová, DiS.

43

Smlouva o výpůjčce výpočetní techniky – velkokapacitní očkovací centrum
Kroměřížské nemocnice, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R03/22

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí, a.
s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, IČO 27660532, dle přílohy
č. 0141-22-P01.

44

Prodloužení licence redakčního systému Esmedia

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R03/22

schvaluje
uzavření Licenční smlouvy k užití software mezi Zlínským krajem a společností
ESMEDIA Interactive s. r. o., se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00
Olomouc, IČO 24251828, dle přílohy č. 0140-22-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

45

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R03/22

schvaluje
uzavření smlouvy o právu vstupu a vjezdu na pozemky pro stavbu SO 117 –
Přivaděč Holešov v rámci stavby D4901 Hulín - Fryšták mezi Zlínským krajem, se
sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností PORR, a.
s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, dle příloh č. 012522-P02 až č. 0125-22-P04.

47

Školství - dodatek č. 2 smlouvy na dodavatele stavby na akci SPŠP COP Zlín
- rekonstrukce Domova mládeže 1. etapa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R03/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo D/1823/2021/INV na zhotovení stavby na akci
"SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa" se společností MANAG,
a. s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČO 47906898, dle přílohy č. 0126-22-P02.

48

Veřejná zakázka "Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa" - zrušení
zadávacího řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R03/22

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s
názvem „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa“ dle přílohy č. 0166-22-P02;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Revitalizace Baťova
mrakodrapu – 2. etapa", formou zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínky
zániku účasti v zadávacím řízení dodavatele Navláčil stavební firma s. r. o., IČO
25301144, dle přílohy č. 0166-22-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

49

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R03/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem Centrum
ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu
- zhotovení objemové studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a
autorského dozoru dle přílohy č. 0127-22-P02, a protokoly o jednání hodnoticí
komise, dle přílohy č. 0127-22-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele Energy Benefit Centre a. s., se sídlem Křenova 438/3,
Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Energy Benefit Centre a. s., se sídlem
Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, dle přílohy č. 0127-22P04;
zmocňuje
společnost Energy Benefit Centre a. s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162
00 Praha 6, IČO 29029210, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) „Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce
vedlejšího objektu pro odlehčovací službu“ dle přílohy č. 0127-22-P04.

50

Veřejná zakázka "Sociální služby Vsetín - DZR Kelč - zhotovení projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru" - výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R03/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem Sociální
služby Vsetín, p. o. - DZR Kelč - zhotovení projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru dle přílohy č. 0128-22-P02, a protokoly o
jednání hodnoticí komise, dle přílohy č. 0128-22-P03;
schvaluje
1. výběr dodavatele TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746
01, Opava - Předměstí, IČO 25849204;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem
Hradecká 1576/51, 746 01, Opava - Předměstí, IČO 25849204, dle přílohy č. 012822-P04;
zmocňuje
společnost TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01, Opava
- Předměstí, IČO 25849204, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) „Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov se zvláštním
režimem Kelč“ dle přílohy č. 0128-22-P04.

51

Zdravotnictví - investiční záměr akce "ZZS ZK - Zdravotnické operační
středisko Zlín - nástavba budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R03/22

schvaluje
1) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1790/170/02/22 na
akci: "ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy", dle přílohy
č. 0129-22-P02;
2) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín, IČO 62182137, na rok 2022, dle přílohy č. 0129-22-P03;
3) poskytnutí investičního příspěvku ve výši 22.690.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022 Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Zlín, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01, IČO 62182137,
na akci "ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy", dle
přílohy č. 0129-22-P04;
4) rozpočtové opatření č. RZK/0031/2022, dle přílohy č. 0129-22-P05.

52

Zdravotnictví - Plán oprav a technického zhodnocení majetku ZK pronajatého
nemocnicím na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R03/22

vyjadřuje souhlas
s plány oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pro
rok 2022 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0130-22-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0130-22-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0130-22-P07;
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1) investiční záměr č.1806/170/01/22 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Výměna a rozšíření EPS v budovách PGO a Izolačního pavilonu" dle přílohy č.
0130-22-P09;
2) investiční záměr č. 1807/170/01/22 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
- Výměna jističů v trafostanici p. č. st.1335" dle přílohy č. 0130-22-P10;
3) investiční záměr č. 1808/170/01/22 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Oprava fasády budovy kuchyně a jídelny" dle přílohy č. 0130-22-P11;
4) investiční záměr č. 1803/170/01/22 na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce střechy (severní křídlo budovy A)" dle přílohy č. 0130-22-P12;
5) investiční záměr č. 1804/170/01/22 na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. –
Výměna zdrojů chladu pro VZT jednotku - odd. Interna JIP (budova B)" dle přílohy
č. 0130-22-P13;
6) investiční záměr č. 1805/170/01/22 na akci: "Kroměřížská nemocnice a. s. –
Výměna výtahu č. 542002 v budově A" dle přílohy č. 0130-22-P14;
7) investiční záměr č. 1809/170/01/22 na akci: "Vsetínská nemocnice a. s. – Budova
B - Vybudovaní chlazení na pobytových pokojích odd. chirurgie A " dle přílohy č.
0130-22-P15;
8) investiční záměr č. 1810/170/01/22 na akci: "Vsetínská nemocnice a. s. –
Modernizace rozvodů medicinálních plynů v budově B na 1, 2, 4 NP " dle přílohy č.
0130-22-P16;
9) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Výměna a rozšíření EPS v budovách PGO a Izolačního pavilonu“,
mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0130-22-P17;
10) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Výměna jističů v trafostanici p. č. st. 1335" mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 27660915 dle přílohy č. 0130-22-P18;
11) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Výměna výtahu č. 542002 v budově A" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou
nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č.
0130-22-P19;
12) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Rekonstrukce střechy (severní křídlo budovy A)" mezi Zlínským krajem a
Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532,
dle přílohy č. 0130-22-P20;
13) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Výměna zdrojů chladu pro VZT jednotku - odd. Interna JIP (budova B)" mezi
Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0130-22-P21;
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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.

14) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. - Budova
B - Vybudovaní chlazení na pobytových pokojích odd. chirurgie A" mezi Zlínským
krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0130-22-P22;
15) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. –
Modernizace rozvodů medicinálních plynů v budově B na 1, 2, 4 NP" mezi Zlínským
krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0130-22-P23;
16) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Úprava vzduchotecnických jednotek č. 15.15. a 20.15. pro operační sály" mezi
Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0130-22-P24;
17) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Výměna zařízení na úpravu vody proti legionelle v budově TRN" mezi Zlínským
krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 27660915 dle přílohy č. 0130-22-P25;
18) rozpočtové opatření č. RZK/0029/2022, dle přílohy č. 0130-22-P26.

53

Dohoda o prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R03/22

schvaluje
na základě žádosti společnosti SMERO, spol. s r. o., IČO 25527886, se sídlem
Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61, ze dne 27.01.2022, dle přílohy č. 0150-22-P02,
uzavření Dohody o prominutí dluhu mezi Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř.
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320, jako věřitelem, a společností SMERO,
spol. s r. o., IČO 25527886, se sídlem Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61, jako
dlužníkem, dle přílohy č. 0150-22-P03.

54

Záměr pronájmu nebytového prostoru "kavárna v 16. NP" v budově 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R03/22

schvaluje
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,
na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0149-22-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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Smlouva o zpracování osobních údajů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R03/22

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Zlínským krajem, se sídlem ve
Zlíně, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320, jako správcem a firmou
FMIB, s. r. o., se sídlem V Ostravě, Moravská 758/95, Hrabůvka, PSČ 700 30, IČO
25908898, jako zpracovatelem dle přílohy č. 0145-22-P01.

56

Smlouva o výpůjčce a dohoda o ukončení nájmu pro Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R03/22

schvaluje
1) uzavření Dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve
znění pozdějších dodatků, č. O/0232/2021/KŘ, uzavřené mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, jako pronajímatelem, a
Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, p. o., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO
61716456, jako nájemcem, dle přílohy č. 0144-22-P02;
2) uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve II. a III. nadzemním podlaží
budovy č. p 5520 na pozemku p. č. st. 3303 a 6 parkovacích míst na části pozemku
p. č. 1119/247, ostatní plocha, manipulační plocha, to vše je zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem, IČO
70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, jako půjčitelem, a Krajskou
pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, p. o., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO
61716456, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 0144-22-P03;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0030/2022 dle přílohy č. 0144-22-P04.
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R03/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

57

Smlouvy o nájmu parkovacích míst před budovou č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R03/22

schvaluje
uzavření nájemních smluv 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:
a) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520,
760 90 Zlín, IČO 27744485, dle přílohy č. 0146-22-P01;
b) Ing. Stanislavem Zachou, se sídlem Valy II/5164, 760 01 Zlín, IČO 40984621, dle
přílohy č. 0146-22-P02;
c) Chafashion s. r. o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO
05709431, dle přílohy č. 0146-22-P03;
d) Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s, se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČO 27688313, dle přílohy č. 0146-22-P04.
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Ukončení nájemní smlouvy - MEDICIPRAX Zlín s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R03/22

schvaluje
uzavření Dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. O/0310/2021/KŘ,
uzavřené mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, jako pronajímatelem, a MEDICIPRAX Zlín s. r. o., IČO 29284830, se
sídlem Příkrá 6593, Zlín, 760 01, jako nájemcem, dle přílohy č. 0148-22-P01.
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Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R03/22

bere na vědomí
souhrnné vyhodnocení plnění plánovaných akcí a výsledků kontrolní činnosti za rok
2021, dle přílohy č. 0143-22-P01.

31/32

R03/22
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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Stanovení objemu prostředků na platy 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R03/22

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje pro rok 2022 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 267.722.000
Kč.
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Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
28.02.2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R03/22

schvaluje
návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
28.02.2022, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0133-22-P02.

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana

Ing. David Vychytil v. r.
náměstek hejtmana

32/32

