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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 8. zasedání dne 14.03.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R08/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0175-22-P01.

2

Záštity a finanční dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R08/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) 26. ročníkem Mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum
2022 pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286;
2) regionální květnovou motivační soutěží Do práce na kole, pěšky nebo poklusem
2022 pořádanou spolkem Auto*Mat, z. s., se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO 22670319;
3) 29. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice pořádaným společností Lázeňská
kolonáda Luhačovice, o. p. s., se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice,
IČO 29188172;
4) 7. ročníkem České ceny za architekturu pořádaným ČESKOU KOMOROU
ARCHITEKTŮ, se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha – Malá Strana, IČO
45769371;
5) 10. ročníkem Vrchařské koruny Valašska pořádaným Vrchařskou korunou
Valašska z. s., se sídlem Dolní Jasenka 750, 755 01 Vsetín, IČO 03543340;
6) XII. ročníkem mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a
ekonomických zájmů" pořádaným Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na
Moravě z. s., se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO
22866442;
7) 10. ročníkem Majálesu UTB pořádaným Studentskou unií UTB, z. s., se sídlem
Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, IČO 26996286;
8) pietním aktem na "Vařákových pasekách" pořádaným obcí Lačnov, IČO
00303968;
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9) akcemi "Zemědělská výstava Kroměříž a "Dožínky Zlínského kraje" pořádanými
Okresní agrární komorou Kroměříž, se sídlem Kollárova 634/6, 767 01 Kroměříž,
IČO 49435418;
10) akcí "Cyklojízda 2022" pořádanou městem Otrokovice, se sídlem nám. 3. května
1340, 765 02 Otrokovice, IČO 00284301;
11) XXVI. ročníkem Akademie Václava Hudečka a XVI. ročníkem festivalu Svátky
hudby pořádanými "Spolkem Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", se
sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČO 26633221;
12) 13. ročníkem projektu Na kole dětem pořádaným nadací NA KOLE DĚTEM nadační fond Josefa Zimovčáka, se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí
nad Moravou, IČO 29235715;
13) festivalem Skrz Prsty 2022 pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se
sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521;
14) 11. ročníkem akce "Všetulská hůlka 2022" pořádaným Střediskem volného času,
příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 759 01 Holešov, IČO 75068606;
15) akcí Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2022 pořádanou spolkem Juniorský
maratonský klub, z. s., se sídlem Františka Křížka 11, 170 00 Praha 7, IČO
22902147;
16) Festivalem duchovní písně pořádaným Mužským pěveckým sborem "Beseda"
Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského 1/3, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00368946;
17) mezinárodním projektem Kulturní dědictví UNESCO 2022 s představením
kulturního dědictví čtyř zemí - Maďarsko, Nizozemí, Polsko a Švédsko pořádaným
spolkem Slovanská unie z. s., se sídlem Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, IČO 48133396;
18) krajským kolem podnikatelských soutěží Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022
pořádaným společností Communa s. r. o, se sídlem Františka Křížka 362/1, 170 00
Praha 7, IČO 27599264;
b) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad přírodovědnou
soutěží Poznej a chraň! pořádanou pobočným spolkem ZO ČSOP Ekocentrum
Čtyřlístek, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 44117477;
c) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje nad:
1) oceňováním knihoven a knihovníků Zlínského kraje pořádaným Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422;
2) festivalem autorských čtení a besed se spisovateli Literární jaro Zlín 2022
pořádaným Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422;
3) krajským kolem 4. ročníku soutěže Talenty pro firmy - "T-PROFI" pořádaným
Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, se sídlem Vavrečkova 5262, 760
01 Zlín, IČO 29319676;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 20.000 Kč spolku Nové háro, z. s., se sídlem č.p. 105, 435 24 Lužice, IČO
06457355, z důvodu charitativní činnosti pro děti s onkologickým onemocněním;
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2) ve výši 100.000 Kč panu Svatopluku Božákovi,*** z důvodu účasti v cyklistickém
ultramaratonu napříč Amerikou reprezentující Zlínský kraj a Českou republiku;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0035/2022, dle přílohy č. 0218-22-P05.

3

Schválení věcného daru - akce Do práce na kole, pěšky, nebo poklusem 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R08/22

schvaluje
poskytnutí věcného daru - koloběžka Kostka Tour Max se stojánkem v ceně 7.800
Kč včetně DPH pro vítěze soutěže Do práce na kole, koloběžce, pěšky, nebo
poklusem 2022 pořadateli Auto*Mat, z.s. se sídlem Vodičkova 36, 110 00 Praha 1,
IČO 22670319.

4

Odbor KH - dotace z Fondu ZK a rozpočtu ZK - ORJ 20 v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R08/22

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje - odbor KH
- ORJ 20:
1) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku ÚAMK-AMK Neslyšících Valašské Meziříčí,
se sídlem Bystřička 314, 756 24 Bystřička, IČO 62330110, na dopravní soutěže pro
děti a dospělé v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle přílohy č. 0236-22-P02;
2) ve výši 120.000 pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, o. p. s.,
se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČO 02250365, na činnost Krajské rady
seniorů Zlínského kraje v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0236-22-P04;
3) ve výši 120.000 Kč pobočnému spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská
organizace Zlínského kraje, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 75147921,
na činnost Krajské organizace Zlínského kraje Svazu seniorů ČR v roce 2022 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0236-22-P06;
b) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje - Individuální
podpora KH:
1) ve výši 40.000 Kč Studentské unii UTB z. s., se sídlem Nad Ovčírnou 3685, 760
01 Zlín, IČO 26996283, na Majáles UTB 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0236-22-P08;
2) ve výši 45.000 Kč Asociaci nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, z.
s., se sídlem Tř. T. Bati 204, 760 01 Zlín, IČO 75144778, na podporu činnosti
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje v roce 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0236-22-P10.
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5

Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR - investiční dotace na nákup nové požární techniky a dodatky ke
smlouvám z roku 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R08/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. v souladu se Zásadami pro poskytování investičních dotací obcím v rámci
programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2022, schválit
poskytnutí individuálních investičních dotací obcím uvedeným v příloze č. 0216-22P01 na nákup nové požární techniky a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi,
dle příloh č. 0216-22-P01 a č. 0216-22-P02;
2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvám o poskytnutí dotace obcím:
a) č. D/0599/2021/KH ze dne 19.07.2021 a D/0599/2021/KH/1 ze dne 19.10.2021
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Bohuslavice u Zlína, se sídlem Bohuslavice
u Zlína č. p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína, IČO 00283789, dle přílohy č. 021622-P03,
b) č. D/0600/2021/KH ze dne 05.05.2021 a D/0600/2021/KH/1 ze dne 30.09.2021
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Branky, se sídlem Branky č. p. 6, 756 45
Branky, IČO 00303712, dle přílohy č. 0216-22-P04,
c) č. D/0603/2021/KH ze dne 05.05.2021 a D/0603/2021/KH/1 ze dne 05.11.2021
uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí Lubná, se sídlem Lubná č. p. 177, 767 01
Kroměříž, IČO 00283789, dle přílohy č. 0216-22-P05.

6

Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje - Dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R08/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části budovy č. D/0654/2015/STR ze dne
13.04.2015 uzavřené mezi Zlínským krajem a Industry Servis ZK, a. s. se sídlem
Holešov, Holešovská 1691, IČO 63080303, dle přílohy č. 0209-22-P01.
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Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - smlouva o nájmu s firmou
ZLÍNEXPO, s. r. o. a dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu s UTB Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R08/22

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o nájmu a poskytnutí souvisejících služeb mezi Zlínským
krajem a společností ZLÍNEXPO, s. r. o., se sídlem Bartošova 15, 760 01 Zlín, IČO
60737620, dle příloh č. 0215-22-P01 a č. 0215-22-P02;
2. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. O/104/2009/EKO ze dne 23.04.2009
uzavřené mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám.
T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, dle příloh č. 0215-22-P03 a č.
0215-22-P04;
svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o:
1. uzavírání smluv o nájmu, či výpůjčce movitých věcí včetně dodatků a ukončení
smluv schválených Radou Zlínského kraje v souvislosti s řešením migrační vlny na
území kraje;
2. uzavírání smluv a oprávnění uzavírat jménem Zlínského kraje smlouvy na veřejné
zakázky malého rozsahu, jejichž předmětem je zajištění provozu Krajského
asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), včetně případných dodatků nebo
ukončení těchto smluv, v hodnotě vždy maximálně do 2 mil. Kč bez DPH;
a to na dobu určitou - po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s
Rusko-Ukrajinským konfliktem.

8

Komunikace se společností UNIMEX GROUP, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R08/22

bere na vědomí
1. komunikaci se společností UNIMEX GROUP, a. s., dle příloh č. 0213-22-P01, č.
0213-22-P01a, č. 0213-22-P01b;
2. za účelem scelení lokality ve Zlíně - Malenovicích dopis společnosti MAVIST, s.
r. o., dle přílohy č. 0213-22-P04 a Statutárnímu městu Zlín, dle přílohy č. 0213-22P05.
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Komise Rady Zlínského kraje - změny v členství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R08/22

odvolává
k datu 14.03.2022 dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, z
funkce člena/-nky:
1) Komise Rady Zlínského kraje pro rovné příležitosti pana Mgr. Romana Hozu;
2) Komise Rady Zlínského kraje pro digitalizaci pana Mgr. Štěpána Bekárka;
jmenuje
s účinnost od 15.03.2022 dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
do funkce člena/-nky:
1) Komise Rady Zlínského kraje pro rovné příležitosti paní Jitku Barcuchovou;
2) Komise Rady Zlínského kraje pro digitalizaci pana Radima Červenku.

10

Ediční plán Zlínského kraje 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R08/22

schvaluje
návrh Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2022, dle přílohy č. 0211-22-P01.

11

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R08/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Pavel Karhan, bytem ***;
2. RSDr. Jaroslav Procházka, bytem ***;
3. Ing. Bronislav Fuksa, bytem ***;
4. Magda Krejčí, bytem ***;
5. Mgr. Ivo Lapčík, bytem ***;
6. Ing. Miroslava Motyčková, bytem ***;
7. Ivo Vaicenbacher, bytem ***;
8. Milena Vyroubalová, bytem ***.
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RP06-22 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2022 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R08/22

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP06-22 Program na podporu
akreditovaného dobrovolnictví v roce 2022:
1) ve výši 65.000 Kč spolku Domek-prevence, podpora, výchova, vzdělávání,
terapie, z. s., se sídlem Pod Tvrzí 62, 76311 Lužkovice, IČO 70869324, na projekt
RP06-22/001 "Dobrovolnický program Dvě D - Zlín (Dobrovolníci dětem, dříve Pět
P)";
2) ve výši 80.000 Kč Diakonii ČCE- středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČO 73633178, na projekt RP06-22/002 "Dobrovolnictví jako součást života";
3) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherský Brod, se sídlem Mariánské náměstí 13, 688
01 Uherský Brod, IČO 48489336, na projekt RP06-22/003 "Dobrovolnické centrum
STOPA";
4) ve výši 75.000 Kč společnosti ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO 61388122, na projekt RP06-22/004 „ADRA dobrovolníci
pomáhají ve Zlínském kraji";
5) ve výši 80.000 Kč společnosti Maltézská pomoc, o. p. s., se sídlem Lázeňská 2,
118 00 Praha 1, IČO 26708451, na projekt RP06-22/005 „Rozvoj dobrovolnictví v
oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory
dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
6) ve výši 80.000 Kč spolku Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z. s., se sídlem
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, IČO 26631539, na projekt RP06-22/006
"Dobrovolnictví na Vsetínsku";
7) ve výši 80.000 Kč Salesiánskému klubu mládeže, z. s., Zlín, se sídlem Okružní
5430, 760 05 Zlín, IČO 65792068, na projekt RP06-22/007 "Výchova a vzdělávání
dobrovolníků";
8) ve výši 80.000 Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p. 247,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 44018886, na projekt RP06-22/008 „Dobrovolníci v
Uháčku II.";
9) ve výši 80.000 Kč spolku SPEKTRUM preventivní program pro děti a mládež, se
sídlem Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž, IČO 69652180, na projekt RP0622/009 "Dobrovolníci na pomoc ohroženým dětem v Dobrovolnickém centru
Spektrum Kroměříž";
10) ve výši 80.000 Kč Charitě Luhačovice, se sídlem Hradisko 100, 763 26
Luhačovice, IČO 73633071, na projekt RP06-22/010 „Koordinace a organizace
dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2022";
11) ve výši 80.000 Kč spolku Samari z. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO
22671951, na projekt RP06-22/011 "Koordinace, organizace a podpora
dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0178-22-P01 a č. 0178-22-P02;
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b) rozpočtové opatření č. RZK/0044/2022, dle přílohy č. 0178-22-P04.
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RP07-22 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů v roce 2022 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R08/22

schvaluje
poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci RP07-22 Programu na podporu
nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce
2022:
1) ve výši 50.000 Kč spolku R-Ego, z. s., se sídlem náměstí Mezi Šenky č. p. 19,
763 21 Slavičín, IČO 70885605, na projekt RP07-22/001 "R-Ego, z. s. - programy
všeobecné primární prevence rizikového chování";
2) ve výši 79.000 Kč Diakonii ČCE- středisko Vsetín, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČO 73633178, na projekt RP07-22/002 "Ukaž, co tě baví!;
3) ve výši 80.000 Kč spolku MADIO z. s., se sídlem Kvítková č. p. 3687, 760 01 Zlín,
IČO 26572702, na projekt RP07-22/003 "Jsem v pohodě";
4) ve výši 60.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, se
sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČO 65792068, na projekt RP07-22/004
"Nealkopátky";
5) ve výši 80.000 Kč Charitě Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída č. p.
247, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 44018886, na projekt RP07-22/005 "Akce v
klubu!";
6) ve výši 56.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci
Jana Pivečky, o. p. s., se sídlem Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín, IČO
28269501, na projekt RP07-22/006 "Zkus to jinak! 2022";
7) ve výši 70.000 Kč spolku AGARTA z. s., se sídlem Ohrada č. p. 1879, 755 01
Vsetín, IČO 27002438, na projekt RP07-22/007 "Závislost tady a teď, Hra na hraně";
8) ve výši 80.000 Kč společnosti DOMINO cz, o. p. s., se sídlem třída Tomáše Bati
3244, 760 01 Zlín, IČO 48472476, na projekt RP07-22/008 "VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ";
9) ve výši 60.000 Kč organizaci Společnost Podané ruce o. p. s., se sídlem Hilleho
5, 602 00 Brno, IČO 60557621, na projekt RP07-22/009 "Prevence rozvoje
patologického hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně
a besed na školách";
10) ve výši 50.000 Kč Charitě Holešov, se sídlem Tovární 1407/28, 769 01 Holešov,
IČO 47930063, na projekt RP07-22/010, "Každý den NAPLNO";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle příloh
č. 0179-22-P01 a č. 0179-22-P02.
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R08/22
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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RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R08/22

bere na vědomí
hodnocení Programu RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0180-22-P01.
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Sociální služby - odpisové plány, plány tvorby a čerpání fondů investic pro
rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R08/22

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb na rok 2022:
a) Centrum ÁČKO, Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710, dle přílohy
č. 0182-22-P01;
b) Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, U Náhonu 5208, 761 90
Zlín, IČO 70850992, dle přílohy č. 0182-22-P02;
c) Domov pro seniory Luhačovice, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, IČO
70850909, dle přílohy č. 0182-22-P03;
d) Domov pro seniory Napajedla, Husova 116, 763 61 Napajedla, IČO 70850976,
dle přílohy č. 0182-22-P04;
e) Dům sociálních služeb Návojná, Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 70850852,
dle přílohy č. 0182-22-P05;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb na rok 2022:
a) Centrum ÁČKO, Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851710, dle přílohy
č. 0182-22-P06;
b) Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, U Náhonu 5208, 761 90
Zlín, IČO 70850992, dle přílohy č. 0182-22-P07;
c) Domov pro seniory Luhačovice, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, IČO
70850909, dle přílohy č. 0182-22-P08;
d) Domov pro seniory Napajedla, Husova 116, 763 61 Napajedla, IČO 70850976,
dle přílohy č. 0182-22-P09;
e) Dům sociálních služeb Návojná, Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 70850852,
dle přílohy č. 0182-22-P10;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, na rok 2022, dle přílohy č. 0182-22-P11.
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R08/22
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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Monitorovací zpráva o stavu Koncepce rodinné a seniorské politiky na
období 2020-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R08/22

bere na vědomí
monitorovací zprávu o stavu naplnění opatření Koncepce rodinné a seniorské
politiky na období 2020-2022, dle přílohy č. 0177-22-P01.

17

Dodatek č. 1 k programu k zajištění dostupnosti, dodatek č. 1 k pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R08/22

schvaluje
1. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro ABAPO, s. r. o., IČO 02672910, Divadelní 3242, Zlín, dle přílohy č. 0176-22P02;
2. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2022, dle přílohy č. 0176-22-P03.
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Sociální služby - investiční záměr, plán tvorby a použití fondu investic a
odpisový plán na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R08/22

schvaluje
1) zařazení akce „Sociální služby Vsetín, p. o. – Nákup zdravotechnických zařízení“
do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
2) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1823/100/03/22 s
názvem "Sociální služby Vsetín, p. o. – Nákup zdravotechnických zařízení“, dle
přílohy č. 0181-22-P02;
3) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci
Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle
příloh č. 0181-22-P03;
3. odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci sociální služby Vsetín,
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO 49562827, dle příloh č. 0181-22-P04;
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČO
49562827, na akci: "Sociální služby Vsetín, p. o. - Nákup zdravotechnických
zařízení".
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Sociální věci - ankety v sociální oblasti pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R08/22

vyhlašuje
13. ročník ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje" a 6. ročník
ankety "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje - kategorie pečující osoba" pro rok
2022;
souhlasí
se zveřejněním výzev k předkládání návrhů dle příloh č. 0183-22-P02 a č. 0183-22P03.
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Doprava - rozpočtové opatření RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R08/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0033/2022 dle přílohy č. 0185-22-P01.
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Doprava - investiční záměr, změna č. 1 fondu investic ŘSZK, závěrečná
zpráva, rozpočtové opatření IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R08/22

bere na vědomí
A) IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2022, dle přílohy č. 0184-22-P01;
B) IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2023, dle přílohy č. 0184-22-P02;
C) závěrečnou zprávu ukončené investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle přílohy
č. 0184-22-P03;
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
A. rozpočtové opatření č. RZK/0039/2022, dle přílohy č. 0184-22-P04;
B. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č. 1821/110/02/22 k
provedení díla „Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2“
o celkových nákladech 147.037.000 Kč, dle příloh č. 0184-22-P06a a č. 0184-22P06b;
C. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2022, dle příloh č. 0184-22P07a až č. 0184-22-P07b.
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Doprava - zajištění regionální drážní dopravy v rámci provozních souborů A a
C v období 12/2023-12/2029

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R08/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat a vzít na vědomí záměr Rady Zlínského
kraje jednat:
a) o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní
osobní dopravě, za účelem zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Zlínského kraje od 12/2023 do 12/2029, v rámci provozního souboru:
1) Zlínský kraj - střed (A), předpokládaný roční výkon 758.497 vlkm (z toho po území
Zlínského kraje 723.215 vlkm) za cenu 194,81 Kč/vlkm s dopravcem České dráhy,
a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČO 70994226;
2) Zlínský kraj – vozba závislé (elektrické) trakce (C), předpokládaný roční výkon
889.489 vlkm (z toho po území Zlínského kraje 478.111 vlkm) za cenu 179,83
Kč/vlkm s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha
1, PSČ 110 15, IČO 70994226;
b) o uzavření dodatku Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti Zlínského kraje v případě provozního souboru D, kterým se změní
vybrané smluvní parametry dle kapitoly č. 5 přílohy č. 0186-22-P01.
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R08/22
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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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R08/22

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Nej.cz s. r. o., se sídlem Kaplanova 2252/8,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 03213595, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 608, v k. ú. Příluky, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 353-27/2020,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Nej.cz s. r. o., se sídlem Kaplanova 2252/8,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 03213595, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 699/1, v k. ú. Bynina, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 665-27/2020,
- 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 1.400 + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Nej.cz s. r. o., se sídlem Kaplanova 2252/8,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 03213595, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 831/2, v k. ú. Perná u Valašského Meziříčí, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 254-27/2020,
- 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 14.000 + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Nej.cz s. r. o., se sídlem Kaplanova 2252/8,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 03213595, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 10/28, p. č. 2897/1, p. č. 2897/2, p. č. 2897/3, p. č. 2897/14,
v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 3497-27/2020,
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- 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 14.800 + DPH;
5. 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. 956/1, v k. ú. Krásno nad
Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 32357085/2021,
- 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 6.200 Kč + DPH;
6. 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. 604/1, v k. ú. Lešná, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 725-575/2021,
- 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 1.800 Kč + DPH;
7. 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. 1400/1, v k. ú. Hutisko, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1171-703194/2021,
- 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 2.800 Kč + DPH;
8. 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. 3585/3, v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2669-703205/2021,
- 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 1.200 Kč + DPH;
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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.

9. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - metalické
kabely, optické kabely včetně související infrastruktury, NN kabel a rozvaděč
mDSLAM450, vše na pozemku p. č. 1444, v k. ú. Hutisko, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1181-230/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě metalické kabely, optické kabely včetně související infrastruktury, NN kabel a
rozvaděč mDSLAM450,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 602/1 a p. č. 602/2, vše v k. ú. Mladcová, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0036/2022, dle přílohy č. 0233-22-P15;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941, formou fyzické likvidace, a to:
- sprchovacího lůžka Alenti, inventární číslo 3130074, rok pořízení 2003, pořizovací
cena 158.996 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- sprchovacího lůžka Concerto, inventární číslo 3130104, rok pořízení 2006,
pořizovací cena 168.423 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- pojízdného lehátka Miranti s el. zdvihem, inventární číslo 3130079, rok pořízení
2002, pořizovací cena 224.736 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Luhačovice,
IČO 70850909, formou fyzické likvidace, a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značka: 3Z7 5936, inv. č. 32335626, počet
najetých kilometrů 110742, rok pořízení 2009, pořizovací cena 326.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČO
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
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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.

- nákl. dodávk. automobilu Volkswagen Transporter, reg. značka: 4Z6 9345, inv. č.
165, počet najetých kilometrů 156 000, rok pořízení 2000, pořizovací cena 713.550
Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- osobního automobilu Škoda Octavia, reg. značka: 1Z2 7590, inv. č. 8090, počet
najetých kilometrů 216 000, rok pořízení 2002, pořizovací cena 499.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
4. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČO 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- vany PARKER BATH, inventární číslo 397-46, rok pořízení 2001, pořizovací cena
383.565 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- macerátoru VERNACARE 2000, inventární číslo 31-46, rok pořízení 2005,
pořizovací cena 140.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- prádelenského lisu PONY BP, inventární číslo 539-221, rok pořízení 2002,
pořizovací cena 342.300 Kč, zůstatková cena 0 Kč
- konvektomatu RETIGO 1021, inventární číslo 31-18, rok pořízení 2002, pořizovací
cena 270.513 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R08/22

schvaluje
záměry:
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 3720/20, ostatní plocha, o výměře 603 m 2,
- p. č. 3720/21, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 3720/22, ostatní plocha, o výměře 86 m 2,
- p. č. 3720/23, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 3835/16, ostatní plocha, o výměře 415 m 2,
- p. č. 3835/17, ostatní plocha, o výměře 346 m 2,
- p. č. 3835/18, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 3835/20, ostatní plocha, o výměře 4 m 2 ,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1522 pro obec a k. ú. Valašská Bystřice;
2. pozemků
- p. č. 755/56, ostatní plocha, o výměře 3 m2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/12
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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.

- p. č. 755/57, ostatní plocha, o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/1,
- p. č. 755/58, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 755/1,
- p. č. 755/59, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 755/14,
geometrickým plánem č. 374-15/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice;

B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 2511/13, ostatní plocha, o výměře 230 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu;
2. pozemku
- p. č. 2511/14, ostatní plocha, o výměře 89 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu;
3. pozemku
- p. č. 2512/21, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského Brodu;
4. pozemku
- p. č. 127/16, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 412 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u Zlína;
5. pozemků
- p. č. st. 5955, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m 2, na pozemku stojí
stavba: bez čp/če, obč. vyb., LV 5213 k. ú. Příluky u Zlína
- p. č. st. 7858/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m 2, na pozemku stojí
stavba: bez čp/če, jiná st., LV24008
- p. č. 3901/7, ostatní plocha, o výměře 89 m2,
- p. č. 3922/3, ostatní plocha, o výměře 68 m 2,
- p. č. 3972/11, ostatní plocha, o výměře 128 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín.
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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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Úprava rozpočtu ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R08/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0037/2022, dle přílohy č. 0234-22-P01;
bere na vědomí
informace o rozložení finančních prostředků Zlínského kraje mezi peněžní ústavy
dle přílohy č. 0234-22-P02.
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RP18-22 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK - poskytnutí
dotací a RP18-21 - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R08/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-22 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
a) obec Velké Karlovice, IČO 00304417, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké
Karlovice, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt RP18-22/003 Údržba lyžařských
běžeckých tras ve Velkých Karlovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0232-22-P02,
b) obec Valašská Bystřice, IČO 00304352, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756 27
Valašská Bystřice, dotace ve výši 52.000 Kč, na projekt RP18-22/005 Údržba
běžeckých tras obcí Valašská Bystřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0232-22-P03;
schvaluje
poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP18-22 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji v členění:
a) Běžecký areál Pustevny, z. s., IČO 26681242, se sídlem Podlesí 541, 757 01
Valašské Meziříčí, dotace ve výši 50.000 Kč na projekt RP18-22/004 Lyžařské
běžecké stopy na Pustevnách;
b) Vsacký Cáb, spol. s r. o., IČO 25825259, se sídlem Dušná 957, 755 01 Vsetín,
dotace ve výši 98.000 Kč, na projekt RP18-22/007 Údržba běžeckých tras v okolí
Vsackého Cábu;
c) Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČO 67728189, se sídlem Radniční náměstí 42,
756 05 Karolinka, dotace ve výši 180.000 Kč, na projekt RP18-22/002 Údržba
běžkařských tras v lokalitě Valašska - Horního Vsacka;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) SKI CENTRUM KOHŮTKA, a. s., IČO 26834430, se sídlem Dlouhá 719/44, 110
00 Praha, dotace ve výši 168.000 Kč na projekt RP18-22/006 Úpravy lyžařských
běžeckých tras ve Zlínském kraji 2021/2022;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými
právnickými osobami dle příloh č. 0232-22-P01 a 0232-22-P04;
bere na vědomí
vyhodnocení RP18-21 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském
kraji, dle přílohy č. 0232-22-P05.
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Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského
kraje - projektový rámec, program výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje, III - dodatky smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R08/22

schvaluje
1) Rámec Programu: "Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových
domácnostech Zlínského kraje" ve znění, dle přílohy č. 0230-22-P01;
2) uzavření:
a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0869/2020/STR s Františkem Vangorem, trvalým pobytem
***Křekov, datum narození ***1955 a Martinem Vangorem, trvalým pobytem ***
Křekov, datum narození***1979, a to dle přílohy č. 0230-22-P03;
b) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1939/2016/ŘDP s Ing. Františkem Velískem, trvalým pobytem
***Částkov, datum narození ***1950 a Františkem Velískem, trvalým pobytem
***Částkov, datum narození ***2008, a to dle přílohy č. 0230-22-P05.
c) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1269/2020/STR s Annou Svitákovou, trvalým pobytem
***Bojkovice, datum narození ***1948 a Filipem Juránkem, trvalým pobytem
***Luhačovice, datum narození ***1993, a to dle přílohy č. P07;
d) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1280/2020/STR s Milenou Slaměnovou, trvalým pobytem
***Fryšták, datum narození ***1959 a Davidem Slaměnou, trvalým pobytem ***
Fryšták, datum narození ***1983, a to dle přílohy č. 0230-22-P09;
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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.

e) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1786/2016/ŘDP s Lenkou Štůralovou, trvalým pobytem ***
Dolní Bečva, datum narození ***1967 a Miroslavem Štůralou, trvalým pobytem ***
Dolní Bečva, datum narození ***1993, a to dle přílohy č. 0230-22-P11;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat a předložit projektovou
žádost projektu: "Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech
Zlínského kraje" do 1. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2021-2027 v termínu do 30.06.2022.
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Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20222023"- schválení podmínek realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R08/22

bere na vědomí
Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D040000119, vydané
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Operačního programu Technická pomoc, na
projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2022-2023",
registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000297, dle přílohy č. 0231-22-P01;
schvaluje
1. podmínky realizace projektu: „Regionální stálá konference Zlínského kraje,
zajištění činnosti 2022-2023“ ve znění přílohy č. 0231-22-P02;
2. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Regionální stálá konference Zlínského
kraje, zajištění činnosti 2022-2023", dle přílohy č. 0231-22-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0040/22, dle přílohy č. 0231-22-P04;
zmocňuje
Ing. Janu Koldovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Krajského úřadu Zlínského kraje, aby elektronickým podpisem potvrdila souhlas s
podmínkami realizace projektu prostřednictvím portálu ISKP14+.
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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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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R08/22

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 o 11.000.000 Kč na celkovou výši
284.000.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0224-22-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2022 o 20.100.000 Kč na
celkovou výši 271.500.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle přílohy č. 0224-22-P02.
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Kultura - odpisové plány, plány tvorby a čerpání fondů investic pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R08/22

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury a památkové péče na rok 2022:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
70947422, dle přílohy č. 0190-22-P01;
b) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889, dle přílohy č. 0190-22-P02;
c) Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00098639, dle přílohy č. 0190-22-P03;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury a památkové péče na rok 2022:
a) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
70947422, dle přílohy č. 0190-22-P04;
b) Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
00094889, dle přílohy č. 0190-22-P05;
c) Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO
00098639, dle přílohy č. 0190-22-P06.
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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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Kultura - platový výměr ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R08/22

stanovuje
s účinností od 01.04.2022 plat ředitelce Muzea Kroměřížska, p. o., IČO 00091138,
dle přílohy č. 0191-22-P01.
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Kultura, školství - dotační projekty - financování projektů a závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R08/22

schvaluje
1. změnu č. 2 projektového rámce projektu "Venkovní geologická expozice –
jesenické krystalinikum", příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, dle přílohy č. 0193-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0034/2022, dle přílohy č. 0193-22-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín, IČO
00089982, dle přílohy č. 0193-22-P05;
bere na vědomí
závěrečné zprávy o ukončení projektů příspěvkových organizací:
1. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767
01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy dle přílohy č. 0193-22-P06;
2. Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0193-22-P07;
3. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská
Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, dle přílohy č. 019322-P08;
4. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle přílohy
č. 0193-22-P09;
5. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČO 46276327, dle přílohy č. 0193-22-P10.
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Školství - projekt "Dětský domov Liptál, p. o. - výměna zpevněných ploch"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R08/22

bere na vědomí
výzvu č. 10/2021 Ministerstva Životního prostředí v rámci Národního programu
Životního prostředí, dle přílohy č. 0199-22-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Dětský domov Liptál, p.o. - výměna zpevněných ploch"
pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Liptál, Liptál 91, 756 31 Liptál, IČO
70238499, dle přílohy č. 0199-22-P02;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci
Dětský domov Liptál, Liptál 91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0199-22P03;
3. odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Liptál,
Liptál 91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0199-22-P04;
4. zařazení projektu "Dětský domov Liptál, p.o. - výměna zpevněných ploch" do
Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 019922-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál 91, 756 31 Liptál, IČO
70238499; výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou
akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Dětský domov Liptál, p.o. - výměna
zpevněných ploch" do podání žádosti o poskytnutí dotace;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, p.o., se sídlem Liptál 91, 756
31 Liptál, IČO 70238499, zajistit dopracování projektu "Dětský domov Liptál, p.o. výměna zpevněných ploch" do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace včetně
povinných příloh v termínu dle výzvy č. 10/2021 Ministerstva Životního prostředí v
rámci Národního programu Životního prostředí;
2. řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, p.o., se sídlem Liptál 91, 756
31 Liptál, IČO 70238499, zajistit předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt
"Dětský domov Liptál, p.o. - výměna zpevněných ploch" v termínu dle výzvy č.
10/2021 Ministerstva Životního prostředí v rámci Národního programu Životního
prostředí;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy projektu před schválením investičního záměru, s
realizací projektu "Dětský domov Liptál, p.o. - výměna zpevněných ploch"
příspěvkovou organizací Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál 91, 756 31 Liptál,
IČO 70238499, a zajištěním udržitelnosti po dobu nejméně 5 let od ukončení
realizace projektu.
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IKAP II - změny v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R08/22

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1696/150/10/20-03/02/22 na realizaci akce
"SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – pořízení technologií IKAP II", příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky
1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0187-22-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky
1779, 755 01 Vsetín, IČO 13643878, dle přílohy č. 0187-22-P02.
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KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu, 1. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R08/22

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu, o krácení dotací ve výši 17 %;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2022 z
KUL01-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 1.
kolo v členění:

1. Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice
příspěvková organizace, Komenského 101, 687 51 Nivnice
IČO 48506109 ve výši 14.500 Kč na akci:
VIVAT COMENIUS
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2. Fryštácká Javořina, z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 00 Zlín
IČO 68688181 ve výši 46.400 Kč na akci:
XVIII. Valašské setkání
3. Umělecká iniciativa Kroměříž z. s., Kojetínská 1425/59,
767 01 Kroměříž, IČO 18190120
ve výši 49.800 Kč na akci:
XXXIII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2022
4. Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
IČO 25513885
ve výši 41.500 Kč na akci:
Otrokovické letní slavnosti 2022
5. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, Sokolská 70,
Všetuly, 769 01 Holešov,
IČO 67029698, ve výši 16.600 Kč na akci:
Pionýrský Sedmikvítek - výtvarka 2022
6. Římskokatolická farnost Lukov, Pod Kaštany 79, 763 17 Lukov,
IČO 48471691
ve výši 29.000 Kč na akci:
Malý citerový seminář
7. Orel župa velehradská, Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 62831933
ve výši 30.700 Kč na akci:
CANTATE
8. J. D. Production, s. r. o., Palackého náměstí 293,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 25592939
ve výši 40.600 Kč na akci:
23. CZ & SK Hello Jazz Weekend
9. Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z. s. (SDOM Zlín, z. s.)
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 65822471
ve výši 49.800 Kč na akci
Valašské setkání 1. 4. 2022
10. Mikroregion Holešovsko, Masarykova 628, 76 901 Holešov,
IČO 70265704
ve výši 49.800 Kč na akci:
Dožínky Mikroregionu Holešovsko
11. Valašský folklorní spolek, Bartošky 583,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 41084713
ve výši 24.900 Kč na akci:
Škola mladých odzemkářů 2022
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12. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši 41.500 Kč
na akci: Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2022
13. Klub UNESCO Kroměříž, Riegrovo náměstí 149/33, 76701 Kroměříž,
IČO 47934778
ve výši 21.500 Kč na akci:
Dny zahrad a zámku Kroměříž 2022
14. Dechová hudba Záhořané z Valašska z. s., č. p. 271,
7565 6 Prostřední Bečva, IČO 04047290
ve výši 27.300 Kč na akci:
My jsme Valaši - Mezinárodní festival dechových hudeb
Prostřední Bečva 2022
15. Valašské kumštování, z. s., Koželužská 690, 766 01 Valašské Klobouky,
IČO 22737421
ve výši 49.800 Kč na akci:
Valašské kumštování
16. ***, bytem ***,
***
nar.*** ve výši 8.300 Kč na akci:
Koncert v kapli sv. Cyrila a Metoděje - Svatojánské ohně
17. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 47972114
ve výši 49.800 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec
18. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1/3, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00368946, ve výši 49.800 Kč na akci:
Valašský špalíček 2022
19. Společnost pro kulturu obce Strání z. s., Na kopci 216
687 65 Strání
IČO 62831895
ve výši 49.800 Kč na akci:
35. festival masopustních tradic FAŠANK 2022 ve Strání
20. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČO 70883521
ve výši 49.800 Kč na akci:
Program galerie G18 - Galerie Fakulty multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně
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21. SemTamFór z. s., Květná 424, 763 21 Slavičín, IČO 26599252
ve výši 33.200 Kč na akci:
Valašské křoví 2022
22. Valašský sbor portášský z. s., č. p. 669, 756 27 Valašská Bystřice
IČO 26656361
ve výši 49.800 Kč na akci:
12. ročník Portášské slavnosti
23. SVĚTLOVÁNEK z. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice, IČO 26631130
ve výši 33.200 Kč na akci:
Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál 16. ročník
24. Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech,
Moravy a Slezska
Letenská 123/4, Malá Strana, 118 00 Praha, Archeologický ústav AVČR
v Praze, v. v. i.
IČO 00444651 ve výši 8.300 Kč na akci:
Dobrovolní archeologové sdružující se v České archeologické společnosti
25. SKLÁDANKA, z. s., Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín,
IČO 04644450
ve výši 24.900 Kč na akci:
Sociální festival Skládanka
26. Folklorní spolek Lipta Liptál, č. p. 83, 756 31 Liptál, IČO 26523752
ve výši 16.600 Kč na akci:
35. Mezinárodní dětský (nejen) folklorní den
27. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 29234387
ve výši 37.900 Kč na akci:
Řemeslné léto ve skanzenu Rochus
28. Country kapela Gympleři Vsetín, z. s., Okružní 454, Rokytnice,
755 01 Vsetín, IČO 69211876
ve výši 49.800 Kč na akci:
23. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN
29. Moravské děti z. s., U Letiště 1155/13, 769 01 Holešov, IČO 22838996
ve výši 11.600 Kč na akci:
Z pohádky do pohádky
30. Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO 64467317
ve výši 36.100 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček
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31. Rottal klub Holešov, z. s., Masarykova 628, 769 01 Holešov,
IČO 22719946
ve výši 17.400 Kč na akci:
Jarní blusznění
32. Z kola ven, z. s., Lesní čtvrť 419, Horní Ves, 763 16 Fryšták,
IČO 70841454
ve výši 49.800 Kč na akci:
Fryštácký malý svět
33. MUSICA Holešov, z. s., nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov,
IČO 22818618
ve výši 49.300 Kč na akci:
MUSICA Holešov 2022 - jarní cyklus
34. Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s., Bulharská 2172/122
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 65761707
ve výši 49.800 Kč na akci:
Přehlídka uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška
35. CANTICUM CAMERALE z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČO 46276980
ve výši 20.700 Kč na akci:
MISSA FERDINANDI - Giovanni Valentini
36. LUHOvaný VINCENT, z. s., Antonína Slavíčka 267,
763 26 Luhačovice, IČO 22831606
ve výši 49.800 Kč na akci:
12. ročník festival Luhovaný Vincent
37. Chermon, z. s., č. p. 46, 784 01 Pňovice, IČO 04391357
ve výši 16.600 Kč na akci:
Missa votiva
38. spolek Zlínský Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov, IČO 07099541
ve výši 49.800 Kč na akci:
Třetí divadelně-koncertní sezóna Zlínského spolku Zvěřinec
39. Orel jednota Kelč, č . p. 142, 756 43 Kelč, IČO 75081661
ve výši 12.800 Kč na akci:
Němetický countryfest
40. Římskokatolická farnost Velehrad, Nádvoří 206, 687 06 Velehrad
IČO 46956484
ve výši 27.800 Kč na akci:
Mládí - naděje pro budoucnost...
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41. Městské kulturní centrum Hulín, příspěvková organizace,
Třebízkého 194, 768 24 Hulín, IČO 63458837
ve výši 16.100 Kč na akci|:
Hulínské Hanáček
42. Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost,
Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 01827863
ve výši 41.500 Kč na akci:
Ohýbaný nábytek Josefa Macka
43. Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo
náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 68731841,
ve výši 17.200 Kč na akci:
Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých
muzeí
44. Divadlo v Lidovém domě, z. s., Mostecká č. p. 362, 755 01 Vsetín,
IČO 26583283
ve výši 49.800 Kč na akci:
Jedeme dál 2022
45. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla,
IČO 70286736, ve výši 43.100 Kč na akci:
22. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky
46. T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743, ve výši 49.800 Kč na akci:
33. valašské folkrockování
47. Pionýr, z. s. - Olomoucko - zlínská krajská organizace Pionýra,
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž,
IČO 70435545, ve výši 49.800 Kč na akci:
Republikové finále Dětské Porty,
největší republikové folk a country soutěže
48. Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace,
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž,
IČO 70962642, ve výši 49.800 Kč na akci:
Dožínky Zlínského kraje 2022
49. Sdružení přátel lidové kultury Míkovice, z. s., Tyršovo náměstí 440,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 01797204
ve výši 49.800 Kč na akci:
Louskáček - nové nastudování baletu
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50. Divadelní spolek Kroměříž z. s., Prusinovského 114/2, 76701 Kroměříž,
IČO 27035018
ve výši 49.800 Kč na akci:
Divadelní festival Ludmily Cápkové
51. Česká tábornická unie - T. K. Dakota Uherský Brod, p. s., Údolní 1541,
688 01 Uherský Brod,
IČO 71227580, ve výši 18.200 Kč na akci:
Chřibskokarpaské kolo Porty 2022
52. Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s., Karolinka, Bzové 325,
IC Zvonice Soláň
756 05 Karolinka, IČO 26589532,
ve výši 49.800 Kč na akci:
Mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni, Janáček na Soláni 2022
53. Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace,
Dětská 4698, 760 05 Zlín, IČO 71006974 ve výši 20.700 Kč na akci:
Všichni můžeme být umělci
54. Inspirace Zlín z. s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO 04535341
ve výši 49.800 Kč na akci:
expozičně herní výstava Česká hračka
55. *** bytem ***
nar. *** ve výši 49.800 Kč na akci:
Regionální a národní přehlídka dětského verbuňku Kunovice 2022
56. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Racková, Racková 45,
760 01 Racková, IČO 62182609
ve výši 49.800 Kč na akci:
Starý hanácký právo Racková 2022
57. Ing. Martin Malina, Pod Lipkami 327, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 22722742
ve výši 49.800 Kč na akci:
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2022
58. Cinéma Cuvée s. r. o., Zálešná IV 3143, 760 01 Zlín
IČO 06163475
ve výši 22.400 Kč na akci:
Cyklus autorských čtení
59. Solisko, z. s., č. p. 128, 763 19 Dršková
IČO 26571579
ve výši 29.000 Kč na akci:
Mezinárodní výtvarné sympozium Držková - Rusava 2022
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60. Folklorní spolek Vsacan, Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 66184207
ve výši 17.400 Kč na akci:
Soutěž dětských zpěváčků lidových písní valašského regionu
61. JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., Chodská 2829/19I, Královo Pole,
612 00 Brno, IČO 22830260
ve výši 49.800 Kč na akci:
Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT
2022
62. Kulturní Morava, z. s., č. p. 155, 751 23 Dolní Újezd,
IČO 03077373
ve výši 49.800 Kč na akci:
Hortus Magicus 2022 - Za Zrcadlem
63. Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO 04671503
ve výši 16.600 Kč na akci:
Divadelní fujeré 2022 (1. část)
64. Vršák s. r. o., č. p. 911, 756 06 Velké Karlovice, IČO 27820882
ve výši 41.500 Kč na akci:
Karlovské hudební léto 2022
65. Spolek Přílepy - náš domov, č. p. 184, 769 01 Přílepy,
IČO 06357768
ve výši 8.300 Kč na akci:
Řezbáři v Přílepích 2022
66. Zlínský kreativní klastr, z. s., Univerzitní 2431, 760 01 Zlín,
IČO 01365258, ve výši 49.800 Kč na akci:
100 let Zlínského designu
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0188-22-P02 a č. 0188-22-P05;

b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2022 z KUL01-22
Program na podporu kulturních aktivit regionálního významu, 1. kolo, z důvodu
dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na
alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0188-22-P03:
1. Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo náměstí 942,
766 01 Valašské Klobouky,
IČO 49156721, ve výši 49.800 Kč na akci:
Klobucké kulturní léto 2022
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2. Středisko volného času, p. o., Sokolská 70, 769 01 Holešov,
IČO 75088606
ve výši 24.900 Kč na akci:
Republiková soutěž ve folklorních tancích 2022
3. Zlínský zámek o. p. s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511
ve výši 49.800 Kč na akci:
Cyklus výstav na zlínském zámku
4. Slovanská unie z. s., Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO 48133396
ve výši 49.800 Kč na akci:
Kulturní dědictví UNESCO 2022
5. Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú.,
Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž, IČO 08888434
ve výši 49.800 Kč na akci:
Zahradní slavnost
6. Mgr. Martin Pášma, Faniánka I 210, 760 01 Zlín, IČO 68121911
ve výši 49.800 Kč na akci:
Místopiz Zlínského kraja - sympozium neprovesionálních lingvistů...
7. MAS Střední Vsetínsko, z. s., Ratiboř 75, 756 21, IČO 27053458
ve výši 45.600 Kč na akci:
HRY BEZ HRANIC...
8. Topakce s. r. o., Klukova 830, 686 03 Staré Město, IČO 05968801
ve výši 16.600 Kč na akci:
Cestobraní
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2022 z
KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 1.
kolo v členění:
1. město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh,
IČO 00291480
ve výši 29.000 Kč na akci:
XIX. Zámecké kulturní léto
2. město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice,
IČO 00284653
ve výši 49.800 Kč na akci:
55. Vizovické kulturní zámecké léto Aloise Háby 2022
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3. obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov, IČO 00544558
ve výši 29.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů
4. město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod,
IČO 00291463
ve výši 49.800 Kč na akci:
Bílokarpatské slavnosti 2022
5. obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23, IČO 00568724
ve výši 33.200 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
6. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113
ve výši 49.800 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti 2022
7. město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942,
763 31, IČO 00283819
ve výši 49.800 Kč na akci:
Brumovské divadelní léto
8. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město,
IČO 00567884
ve výši 23.200 Kč na akci:
Zahrada Moravy 2022 - postupová soutěž "O nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku“
9. město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČO 284611
ve výši 49.800 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2022
10. město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172
ve výši 49.800 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2022
11. obec Kašava, Kašava 217, 763 19 Kašava, IČO 00284050
ve výši 49.800 Kč na akci:
Kašavské slavnosti
12. obec Branky, Branky 6, 756 45, IČO 00303712
ve výši 47.700 Kč na akci:
Kulturní léto v obci Branky
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13. město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459
ve výši 49.800 Kč na akci:
Festival železa
14. obec Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Slavkov, IČO 00291315
ve výši 24.900 Kč na akci:
7. Folklorní den ve Slavkově
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0188-22-P02 a č. 0188-22-P05;

b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2022 z
KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 1.
kolo z důvodu dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve
vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0188-22-P04:
1. město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO 00287351
ve výši 49.800 Kč na akci:
Vybarvený běh Kroměříž 2022.

36

KULTURA - Muzeum Kroměřížska, Zámek Chropyně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R08/22

souhlasí
s ukončením provozu na Zámku Chropyně, který na základě smlouvy o výpůjčce
mezi Arcibiskupstvím olomouckým, městem Chropyně a Muzeem Kroměřížska,
příspěvková organizace, ze dne 28.04.2009 provozuje Muzeum Kroměřížska, IČO
00091138, se sídlem Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž;
ukládá
ředitelce Muzea Kroměřížska, příspěvková organizace, učinit potřebné kroky k
ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené s Arcibiskupstvím Olomouckým, IČO
00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, a městem Chropyně, IČO
00287245, se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně ze dne 28.04.2009.
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Kultura - Výzva na předkládání návrhů pro uznání projektu "Lidová stavba
roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R08/22

schvaluje
výzvu k předkládání návrhu pro uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou
obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k
zachování kulturního dědictví, dle přílohy č. 0192-22-P02.

38

Pomoc příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury Ukrajině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R08/22

souhlasí
s tím, aby příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti kultury
poskytovaly pomoc ukrajinským občanům formou umožnění vstupu za zvýhodněné
vstupné do objektů, účasti na programech a volnočasových aktivitách a formou
odborné pomoci ve sbírkotvorné oblasti, do 31.12.2022.

39

RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R08/22

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v členění:
1) Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, IČO
70871035, se sídlem Mysločovice 150, 763 01 Mysločovice, ve výši 42.000 Kč na
projekt „Naše třída - moje parta V.“;
2) Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, IČO
75020238, se sídlem J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, ve výši 50.000 Kč na projekt
„Řekněme NE závislosti“;
3) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
IČO 75089602, se sídlem J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště, ve výši
20.000 Kč na projekt „Podepsat můžeš, přečíst musíš!“;
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4) Církevní základní škola v Kroměříži, IČO 67007813, se sídlem Velké náměstí 49,
767 01 Kroměříž, ve výši 50.000 Kč na projekt „Malí a velcí Dobronauti“;
5) Základní škola Růžďka, okres Vsetín, IČO 60990422, se sídlem Růžďka 203, 756
25 Růžďka, ve výši 43.000 Kč na projekt „Já sám, my spolu“;
6) Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, IČO 71006974, se
sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín, ve výši 43.000 Kč na projekt „Bezpečné kroky do
školy II“;
7) Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace,
IČO 70939756, se sídlem Choryně 116, 756 42 Choryně, ve výši 50.000 Kč na
projekt „Ámos má otevřené oči i srdce“;
8) Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, IČO
71003746, se sídlem Kašava 193, 763 19 Kašava, ve výši 35.000 Kč na projekt
„Škola v pohodě“;
9) Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČO 75020220,
se sídlem Mánesova 908, 765 02 Otrokovice, ve výši 50.000 Kč na projekt „Na jedné
lodi VII.“
10) Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště,
IČO 70932336, se sídlem Mariánské náměstí 41, 688 01 Uherský Brod, ve výši
46.000 Kč na projekt „Učíme se samostatně a s respektem zvládat vrstevnické
konflikty - zatočme s agresí";
11) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČO 70436070, se sídlem Komenského náměstí 350, 686
01 Uherské Hradiště, ve výši 50.000 Kč na projekt „Po stopách totalitních režimů 20.
století;
12) Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín, IČO 49156616, se
sídlem Štítná nad Vláří 417, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, ve výši 50.000 Kč na
projekt „Prevence 2022“;
13) Střední odborná škola svatého Jana Boska, IČO 07037872, se sídlem Na
Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, ve výši 34.000 Kč na projekt „Moje třída, moje
parta“;
14) Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín, IČO 70918023, se
sídlem Mikulůvka 42, 756 24 Mikulůvka, ve výši 42.000 Kč na projekt „Prevence
hravě zdravě“;
15) Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČO 47933810, se
sídlem Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž, ve výši 21.000 Kč na projekt „Ve třídě je
nám fajn!“;

36/50

R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty,
dle příloh č. 0194-22-P01b a č. 0194-22-P02;
b) neposkytnutí neinvestiční programové dotace z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování z důvodu nedostatečného počtu dosažených bodů
v rámci nastavených kritérií hodnocení pro Základní školu Vsetín, Rokytnice 436,
IČO 60990457, se sídlem Michala Urbánka 436, 755 01 Vsetín, ve výši 20.000 Kč
na projekt „Komplexní výcvik prevence školního metodika prevence v roce 2022“.

40

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2021 a rozpočtové opatření pro
rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R08/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení za rok 2021,
dle příloh č. 0195-22-P01 až č. 0195-22-P04;
bere na vědomí
poskytnutí dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle rozhodnutí
uvedených v příloze č. 0195-22-P06;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0038/2022, dle přílohy č. 0195-22-P05.

41

Školství - fondy investic, odpisové plány, vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R08/22

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku formou fyzické likvidace z
vlastnictví Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČO 14450500, a
to:
a) horkovzdušná el. trouba FM, inventární číslo 400056, pořizovací cena 539.456
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1996;
b) horkovzdušná el. trouba FD, inventární číslo 400058, pořizovací cena 427.027
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1996;
c) FRIMAX 110 + příslušenství, inventární číslo 400069, pořizovací cena 738.859,70
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999;
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d) spirálový hnětací stroj, inventární číslo 400074, pořizovací cena 201.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2003, dle přílohy č. 0196-22-P02;
2. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022, dle příloh č. 0196-22-P03 až č. 0196-22-P26;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2022:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 47935952, dle přílohy č. 0196-22-P27;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, dle
přílohy č. 0196-22-P28;
4. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2022, dle přílohy č. 0196-22-P29.

42

Školství - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R08/22

schvaluje
seznam pracovníků ve školství Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za
významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace pro rok 2022, dle přílohy
č. 0198-22-P03.

43

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R08/22

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČO 46311149,
ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr.
Zuzana Fišerová, Ph.D., Ing. Radek Doležel, Lenka Hanáčková, Mgr. Petra Krčková,
Jana Bodláková, dipl. um., Mgr. Marcela Orságová;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední zdravotnické školy Kroměříž, IČO 00637939, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr.
Zuzana Fišerová, Ph.D., MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Mgr. Hynek Steska, Mgr.
Petra Krčková, Mgr. Barbora Hofrová, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Markéta
Procházková, DiS.;
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3. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, IČO 47935952, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., Ing. Radek Doležel, Ing. Jiří
Charvát, Mgr. Petra Krčková, Ing. Radmil Tomčík, PhDr. Vlastislav Kožela, Pavla
Řeháčková;
4. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury, IČO
47935928, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise
- Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Mgr. Jana
Gavendová, Mgr. Petra Krčková, Mgr. Ivana Baštincová, Mgr. Soňa Bergerová,
Magda Holíková;
5. předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy Horní Lideč 130, IČO 48739235, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr. Zuzana
Fišerová, Ph.D., Zbyněk Fojtíček, Mgr. Jana Gavendová, Mgr. Marek Hajžman,
PaedDr. Jana Trávníčková, Mgr. Jitka Pomykalová, Lenka Kalíková.
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Školství - výsledek konkursního řízení a jmenování ředitelky ZŠ Čtverka,
Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R08/22

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Čtverka, Uherský Brod, IČO 60371714, dle přílohy č. 0200-22-P01;
jmenuje
s účinností od 01.05.2022 paní ***na pracovní místo ředitelky Základní školy
Čtverka, Uherský Brod, IČO 60371714, dle přílohy č. 0200-22-P03;
stanovuje
s účinností od 01.05.2022 plat ředitelce Základní školy Čtverka, Uherský Brod, IČO
60371714, dle přílohy č. 0200-22-P04.
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R08/22
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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Program MaS01-22, Program MaS02-22 a Program MaS03-22 - schválení
dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R08/22

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci:
1) Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v členění,
dle přílohy č. 0220-22-P04, a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0220-22-P10 a č. 0220-22-P01b;
2) Programu MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel v členění dle
přílohy č. 0220-22-P02b a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové
dotace, dle vzoru v příloze č. 0220-22-P11 a č. 0220-22-P02b;
3) Programu MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu v členění dle přílohy
č. 0220-22-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace,
dle vzoru v příloze č. 0220-22-P12 a č. 0220-22-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
1) Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu z důvodu
a v členění, dle přílohy č. 0220-22-P06;
2) Programu MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu z důvodu a v členění,
dle přílohy č. 0220-22-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci:
1) Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v členění,
dle přílohy č. 0220-22-P08 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0220-22-P10 a č. 0220-22-P01b;
2) Programu MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu v členění, dle přílohy
č. 0220-22-P09 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace,
dle vzoru v příloze č. 0220-22-P12 a č. 0220-22-P03b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci:
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1) Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu z důvodu
nedostatečného počtu dosažených bodů v rámci nastavených kritérií hodnocení pro
Sportovní klub P+K Zlín, z.s., IČO 03119556, se sídlem Za Humny 393, 763 14 Zlín,
ve výši 30.000 Kč na projekt „Závod ve sportovním aerobiku a fitness týmech
FISAF.cz“;
2) Programu MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu z důvodu
nedostatečného počtu dosažených bodů v rámci nastavených kritérií hodnocení pro
Brankářská Akademie Zlínského kraje, pobočný spolek, IČO 13994948, se sídlem
Obchodní 584, 76321 Slavičín, ve výši 385.000 Kč na projekt „fotbal“.
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Veřejná zakázka "Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského
kraje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022 – II." schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R08/22

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry X. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2022 – II.", dle přílohy č. 0223-22-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Zbyněk Jaroš, se sídlem Gabrielovo náměstí 45, 391 55
Chýnov, IČO 76443922;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Zbyněk Jaroš, se sídlem Gabrielovo náměstí 45,
391 55 Chýnov, IČO 76443922, dle přílohy č. 0223-22-P02.

47

IROP 2021-2027 - projekty v oblasti IT II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R08/22

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;
souhlasí
se zahájením přípravných prací (zejména zpracováním studií proveditelností,
žádostí o dotaci a odborných konzultací spočívajících ve zpracování návrhu
architektury technického řešení) projektů:
a) ePortál Zlínského kraje;
b) Digitalizace a centrální repozitář nové generace 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.

schvaluje
1. zařazení projektu "ePortál Zlínského kraje" do Střednědobého plánu akce
reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0219-22-P01;
2. zařazení projektu "Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského
kraje" do Střednědobého plánu akce reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0219-22-P02;
3. za podmínky schválení bodů 1 a 2 projektové rámce projektů Zlínského kraje:
a) "ePortál Zlínského kraje", dle přílohy č. 0219-22-P03;
b) "Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje", dle přílohy č.
0219-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2022, dle přílohy č. 0219-22-P05.
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Uzavření smlouvy o provozu aplikace MeteoApp

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R08/22

schvaluje
uzavření smlouvy o provozu aplikace MeteoApp s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta aplikované informatiky, se sídlem Nad Stráněmi 4511, 760 01 Zlín, IČO
70883521, dle přílohy č. 0221-22-P01.
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Uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R08/22

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku s ***, dle přílohy č. 0222-22-P01.
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Investiční akce - závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R08/22

bere na vědomí
závěrečné zprávy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. z oblasti školství:
a) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a
elektroinstalace – 1. etapa", dle přílohy č. 0201-22-P02,
b) "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – Modernizace kotelny na OP Družstevní 1646",
dle přílohy č. 0201-22-P03;
2. z oblasti sociální: "Dětské centrum Zlín, p. o. - rekonstrukce kotelny", dle přílohy
č. 0201-22-P04;
3. z oblasti kultury: "Slovácké muzeum UH - odstranění následků havárie", dle
přílohy č. 0201-22-P05.
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Sociální služby - investiční záměr akce "Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín –
Mladcová"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R08/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1801/100/12/21 na
akci "Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová", dle přílohy č. 0202-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2022, dle přílohy č. 0202-22-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s dokončením
projektové přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje akce "Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová",
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320.

52

Školství - investiční záměr akce "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace - 2. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R08/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1815/150/02/22 na
akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a
elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 0205-22-P02;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Změnu č.1 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, dle
přílohy č. 0205-22-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 28.205.000 Kč a účelového příspěvku
na provoz ve výši 281.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 příspěvkové
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, na
přípravu a realizaci akce „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce
zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace – 2. etapa", dle přílohy č. 0205-22P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0042/2022, dle přílohy č. 0205-22-P05.

53

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy – dodatek pachtovní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R08/22

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě mezi Zlínským krajem a Františkem
Janalíkem, se sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČO 66596319,
dle příloh č. 0204-22-P01 až č. 0204-22-P06, 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. 020422-P07.
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Správa majetku - záměry hraniční přechody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R08/22

bere na vědomí
1. studii budoucího využití areálu hraničního přechodu Starý Hrozenkov, dle přílohy
č. 0203-22-P02;
2. studii budoucího využití areálu hraničního přechodu Střelná, dle přílohy č. 020322-P03;
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
záměr pronájmu:
1. nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví
Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Střelná na Moravě,
zapsaných na LV č. 687 pro obec Střelná, k. ú. Střelná na Moravě, specifikovaných
v přílohách č. 0203-22-P04 a č. 0203-22-P05, na dobu určitou, a to od 01.07.2022
do 31.12.2022, kdy minimální výše nájemného bude činit 100.000 Kč/6 měsíců s
tím, že úhrada nájemného formou nepeněžitého plnění není přípustná, vše za
podmínek dle přílohy č. 0203-22-P06,
2. nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví
Zlínského kraje v areálu bývalého hraničního přechodu Starý Hrozenkov, zapsaných
na LV č. 752, č. 715, č. 898, č. 899 a č. 900, pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov,
specifikovaných v přílohách č. 0203-22-P07 a č. 0203-22-P08, na dobu určitou, a to
od 01.07.2022 do 31.12.2022, kdy minimální výše nájemného bude činit 120.000
Kč/6 měsíců s tím, že úhrada nájemného formou nepeněžitého plnění není
přípustná, vše za podmínek dle přílohy č. 0203-22-P09;
3. zařazení akce na budoucí využití hraničního přechodu Starý Hrozenkov „HP Starý
Hrozenkov – hygienické zázemí truckcentrum 1 a hygienické zázemí truckcentrum
2“ do Střednědobého plánu reprodukce majetku, dle přílohy č. 0203-22-P10,
4. zařazení akce na budoucí využití hraničního přechodu Střelná „"HP Střelná hygienické zázemí truck centra" do Střednědobého plánu reprodukce majetku, dle
přílohy č. 0203-22-P10;
souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce "HP Starý
Hrozenkov - hygienické zázemí truckcentrum 1 a hygienické zázemí truckcentrum
2";
2. se zahájením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce "HP Střelná hygienické zázemí truck centra".

55

Školství, správa majetku - nájemní smlouvy, dohoda

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R08/22

souhlasí
1. s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Základní uměleckou školou
Vsetín, IČO 00851906, Podsedky 285, 755 01 Vsetín, a nájemcem Terezií
Matoškovou***755 01 Vsetín, dle příloh č. 0206-22-P01 a č. 0206-22-P02,
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Základní uměleckou školou
Vsetín, IČO 00851906, Podsedky 285, 755 01 Vsetín, a nájemcem DAF INNOVA
s.r.o., IČO 26827930, Huslenky 643, 756 02 Huslenky, dle přílohy č. 0206-22-P03 a
č. 0206-22-P04,
schvaluje
1) uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Slováckými
vodárnami a kanalizacemi, a. s, IČO 49453866, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01
Uherské Hradiště jako provozovatelem a Zlínským krajem, IČO 70891320, tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako odběratelem, za účasti Zdeňka Sonntaga, IČO
46176080, ***, 687 06 Velehrad jako plátcem faktur, dle přílohy č. 0206-22-P05,
2) uzavření dohody o vstupu na pozemek mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, a Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s, IČO 47674652,
Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, dle příloh č. 0206-22-P06 a č. 0206-22-P07.
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Veřejná zakázka "Objekt horního zámku Zborovice – oprava kotelny" schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R08/22

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Objekt horního
zámku Zborovice – oprava kotelny", dle přílohy č. 0207-22-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele BOSS engineering, spol. s r.o., se sídlem Družstevní 184,
Vícemilice, 685 01 Bučovice, IČO 03704271;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem BOSS engineering, spol. s r.o., se sídlem
Družstevní 184,Vícemilice, 685 01 Bučovice, IČO 03704271, dle přílohy č. 0207-22P02.
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Veřejná zakázka "Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa II." - zahájení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R08/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace Baťova
mrakodrapu - 2. etapa II.“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0208-22-P02 až č. 0208-22-P07, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na
profilu zadavatele;
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Mgr. Libor Fusek, Ing. Andrea Kaspřáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Pavel Dohnal, Aneta Nováková, Ing. Ladislav Vaculík, Ing. Jiří Lučan,
a náhradníky: Ing. David Vychytil, Ing. Pavel Pecha, Bc. Sabina Kadlčíková, Petr
Ruber, František Mikulička.

58

Veřejná zakázka "Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského
dozoru" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R08/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov
pro seniory Liptál - zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0209-22P02 až č. 0209-22-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek 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 ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Petra Hospodková, Ing. Petr Valášek, Ing. Silvia Duchoňová, Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Bc. Hana Ančincová, Ing. Pavel Pecha, Ing.
Monika Slámová, Ing. Jitka Václavíková, Martina Chovancová, DiS.

59

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – rekonstrukce objektu
14 – Fotovoltaická elektrárna II" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R08/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky s názvem: „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – rekonstrukce objektu 14
– Fotovoltaická elektrárna II“ a související dokumenty, dle přílohy č. 0210-22-P02;
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R08/22
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. výběr dodavatele AEKO s. r. o., se sídlem: Špitálka 461/21a, Trnitá, 602 00 Brno,
IČO 28347200;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AEKO s. r. o., se sídlem: Špitálka 461/21a,
Trnitá, 602 00 Brno, IČO 28347200, dle příloh č. 0210-22-P03 a č. 0210-22-P04.

60

Závěrečná zpráva investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R08/22

bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončené akce reprodukce majetku Zlínského kraje: "Výměna
záložních zdrojů UPS na budově 21.", dle přílohy č. 0229-22-P01.

61

Záměr pronájmu nebytových prostor - Budova č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R08/22

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 5520 na
pozemku p. č. st 3303, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec
Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0228-22-P01.

62

Smlouva o nájmu nebytových prostor - "Brusinka"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R08/22

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a parkovacího místa na
pozemku p. č. st. 3303, jehož součástí je stavba č. p. 5520, a na pozemku p. č.
1119/247, vše je zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín,
mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
jako pronajímatelem, a paní Markétou Stiborovou, IČO 72472898, se sídlem
Kalinová 572, Zlín, 760 01, jako nájemcem, dle přílohy č. 0226-22-P01.
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R08/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

63

Vybavení interiérů - nákup židlí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R08/22

schvaluje
objednávku na nákup 12 ks židlí u dodavatele RIM CZ a. s., se sídlem Dr. E. Beneše
1015, 765 02 Otrokovice, IČO 44117353, dle přílohy č. 0227-22-P01.

64

Dohoda o skončení smlouvy o svěření služebního motorového vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R08/22

schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k
dočasnému užívání k výkonu práce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům, č.
O/0034/2019/KŘHS, uzavřené dne 31.01.2019 mezi Zlínským krajem jako
poskytovatelem a Ing. Milanem Štáblem MBA jako uživatelem, dle přílohy 0225-22P01.

65

Archeologie - germánské žárové pohřebiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R08/22

souhlasí
s realizací archeologického projektu "Germánské žárové pohřebiště Zlínského kraje"
v roce 2022;
pověřuje
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, jako garanta
realizace projektu "Germánské žárové pohřebiště Zlínského kraje" v roce 2022.

66

Doprava - úprava Tarifu IDZK s platností od 01.04.2022 z důvodu změny
státem poskytovaných slev z jízdného

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R08/22

schvaluje
s platností od 01.04.2022 změnu Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)
dle příloh č. 02470-22-P01 až č. 0240-22-P03.
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R08/22
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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Doprava - změna Tarifu IDZK s platností od 01.07.2022 - zavedení zón,
časového jízdného a úprava ceníku jízdného

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R08/22

schvaluje
s platností od 01.07.2022 změnu Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDKZ)
dle příloh č. 0241-22-P01a až č. 0241-22-P01g a Smluvních a přepravních
podmínek Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) dle příloh č. 0241-22-P02a
až č. 0241-22-P02e.

68

Pověření zástupce ředitele krajského úřadu k uzavírání dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R08/22

svěřuje
Ing. Petru Kedrovi, určenému zástupci ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje,
uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr do doby jmenování
nového ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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