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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 11.04.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R11/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0300-22-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0274/R09/22 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá ředitelce
příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dopracovat projekt
"Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy VII" v souladu se
Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 2023 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, do podoby žádosti o poskytnutí
dotace a předložit žádost o poskytnutí dotace v termínu do 11.04.2022.“ - na termín
plnění 25.04.2022;
2. usnesení č. 0274/R09/22 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dopracovat projekt "SOU Uherský Brod
- modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV" v souladu se Zásadami,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 - 2023 v
programu 129 710 Centra odborné přípravy, do podoby žádosti o poskytnutí dotace
a předložit žádost o dotaci v termínu do 11.04.2022.“ - na termín plnění 25.04.2022;
3. usnesení č. 0274/R09/22 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936,
dopracovat projekt "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP
učebními pomůckami VII" v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotací pro roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra odborné
přípravy, do podoby žádosti o poskytnutí dotace a předložit žádost o dotaci v termínu
do 11.04.2022.“ - na termín plnění 25.04.2022;
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4. usnesení č. 0274/R09/22 - bod 4 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, dopracovat projekt "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek VI" se Zásadami, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro roky 2022 - 2023 v programu 129 710 Centra
odborné přípravy, do podoby žádosti o poskytnutí dotace a předložit žádost o dotaci
v termínu do 11.04.2022.“ - na termín plnění 25.04.2022;
ukládá
1. vedoucímu odboru řízení dotačních projektů ve spolupráci s vedoucím odboru
investic předložit přehled dotačních projektů Zlínského kraje pro tzv. Regionální
akční plány v rámci operačního programu IROP 2021-2027 v současných cenách a
predikci k polovině letošního roku na příští zasedání rady kraje;
2. vedoucí odboru ekonomického pravidelně zasílat členům rady kraje v prvním
týdnu příslušného měsíce aktuální plnění ze sdílených daní.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R11/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) I. Mistrovstvím České republiky řidičů ZZS pořádaným Zdravotnickou záchrannou
službou Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, IČO 62182137;
2) 51. ročníkem soutěže hasičů v požárním sportu "O křišťálový pohár hejtmana
Zlínského kraje" pořádaným pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Částkov, se sídlem č. p. 86, 687 12 Částkov, IČO 65325117;
3) koncertem "KAŠAVA tančí, zpívá a hraje... už 50 let" pořádaným spolkem
Valašský soubor Kašava, z. s., se sídlem Štefánikova 2987, 760 01 Zlín, IČO
46311360;
4) benefiční akcí Luhačovice - město zdraví a módy pořádanou spolkem KORUNKA
LUHAČOVICE, z. s., se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČO 22875930;
5) sportovní akcí 11. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open pořádanou
spolkem Emilova sportovní, z. s., se sídlem Malinovského náměstí 603/4, Brnoměsto, 602 00 Brno, IČO 06707785;
6) pietním aktem k tragickým událostem konce druhé světové války pořádaným obcí
Leskovec, se sídlem č. p. 67, 756 11 Leskovec, IČO 00303984;
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b) záštity Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad:
1) odbornou konferencí "Podpora rodiny ve 21. století" pořádanou Centrem
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, se sídlem U
Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992;
2) interaktivním Výstavním projektem Zachraň jídlo! pořádaným Muzeem
Kroměřížska, příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21, 767 01
Kroměříž, IČO 00091138;
c) záštitu Ing. Radka Doležela, náměstka hejtmana, nad cyklistickou akcí "Společně
za krásami Mikroregionu Morkovsko" pořádanou Mikroregionem Morkovsko, se
sídlem náměstí 900, 763 33 Morkovice-Slížany, IČO 70901155;
d) záštitu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, náměstkyně hejtmana, nad zdravotně
preventivní akcí "Mezinárodní den ošetřovatelství" pořádanou Střední zdravotnickou
školou Kroměříž, se sídlem Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČO 00637939.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R11/22

schvaluje
1) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Zlínského kraje - odbor KH
- ORJ 20 ve výši 190.000 Kč Regionu Bílé Karpaty, nám. T. G. Masaryka 2433, 760
01 Zlín, IČO 70849153, na projekt "Strategie Euroregionu Bílé-Biele Karpaty 2021 2027" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0349-22P02;
2) poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje - Individuální
podpora KH ve výši 50.000 Kč spolku "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury
na Moravě", se sídlem Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, IČO 22866442, na
uspořádání XII. ročníku Mezinárodní konference "Střední Morava-křižovatka
dopravních a ekonomických zájmů" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 0349-22-P04;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0073/2022, dle přílohy č. 0349-22-P05.

4

Komise Rady Zlínského kraje - změny v členství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R11/22

bere na vědomí
odstoupení Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové z funkce členky Komise Rady Zlínského
kraje pro rovné příležitosti k datu 14.03.2022;
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jmenuje
s účinností od 12.04.2022 dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
do funkce členky Komise Rady Zlínského kraje pro rovné příležitosti paní Mgr.
Zuzanu Vandame.

5

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. o) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
1. vzít na vědomí odstoupení z funkce členky Výboru finančního Zastupitelstva
Zlínského kraje, Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové s účinností ke dni 14.03.2022,
2. zvolit do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje Vojtěcha
Volfa, s účinností ode dne 02.05.2022.

6

Aktualizace směrnice SM/13 - Pravidla pro používání symbolů Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R11/22

schvaluje
směrnici SM/13 - Pravidla pro používání symbolů Zlínského kraje ve znění přílohy č.
0328-22-P01.

7

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat Zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2021, dle přílohy č. 0350-22-P01.
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8

RP08-22 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R11/22

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci Programu RP08-22
Podpora včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0301-22-P02 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle příloh č. 0301-22-P03 a č.
0301-22-P02;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci Programu RP08-22
Podpora včelařství ve Zlínském kraji v členění dle přílohy č. 0301-22-P02 z důvodu
dosažení nízkého bodového hodnocení;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0068/2022, dle přílohy č. 0301-22-P05.

9

Doprava - dodatky smluv s dopravci České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.
(provozní soubory A,B,C,D)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R11/22

schvaluje
uzavření následujících dodatků smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné drážní osobní dopravě:
1) dodatek č. 5 s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, IČO 70994226, provozní soubor Zlínský kraj - střed (A), dle příloh
č. 0302-22-P01a až č. 0302-22-P01b;
2) dodatek č. 4 s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, IČO 70994226, provozní soubor Zlínský kraj – vozba závislé
(elektrické) trakce (C), dle příloh č. 0302-22-P02a až č. 0302-22-P02b;
3) dodatek č. 5 s dopravcem České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1, IČO 70994226, provozní soubor Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín
- Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a č. 305
Kroměříž - Zborovice (D), dle příloh č. 0302-22-P03a až č. 0302-22-P03b;
4) dodatek č. 2 s dopravcem ARRIVA vlaky, s. r. o., se sídlem Křižíkova 148/34, 186
00 Praha 8, IČO 28955196, provozní soubor Zlínský kraj - východ (B), dle příloh č.
0302-22-P04a až č. 0302-22-P04b.
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10

Individuální dotace - dětské dopravní hřiště Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres
Uherské Hradiště, IČO 70932310, se sídlem Na Výsluní 2047, 688 14 Uherský Brod,
do výše 78.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu "Parné léto v pohodě, na dopravce jedeme" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0303-22-P02.

11

Individuální dotace městu Vsetín a Otrokovice na projekt "Podnikni to!"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 275.880 Kč na
projekt Podnikni to!, městu Vsetín, IČO 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24
Vsetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0342-22-P02;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 258.000 Kč na
projekt Podnikni to!, městu Otrokovice, IČO 00284301, se sídlem nám. 3. května
1340, 765 23 Otrokovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0342-22-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0070/2022, dle přílohy č. 0342-22-P05.

12

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R11/22

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN včetně
1 ks pilíře, vše na pozemku p. č. 254/1 v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabelového vedení NN včetně 1 ks
pilíře,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.100 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČO 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního
kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1921, v k. ú. Jasenka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1116-1137/2021,
- 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 3.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemku p. č. 2610/5, v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1086-6058/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH.

13

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R11/22

schvaluje
záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1113, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 1114, trvalý travní porost, o výměře 144 m2,
- p. č. 1115, trvalý travní porost, o výměře 262 m 2,
- p. č. 1116, trvalý travní porost, o výměře 45 m 2,
- p. č. 1117, trvalý travní porost, o výměře 79 m 2,
- p. č. 1118, trvalý travní porost, o výměře 144 m 2,
- p. č. 1119, ostatní plocha, o výměře 178 m 2,

7/36

R11/22
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. 1137, ostatní plocha, o výměře 2021 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského
Meziříčí;
2. pozemku
- p. č. 937/12, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 937/4 geometrickým plánem č. 415-18/2022,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Seninka;
3. pozemků
- p. č. 935/2, ostatní plocha, o výměře 148 m 2,
- p. č. 955/4, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 193 pro obec a k. ú. Seninka;
4. pozemků
- p. č. 3581/2, ostatní plocha, o výměře 638 m 2,
- p. č. 3581/8, ostatní plocha, o výměře 662 m 2,
- p. č. 3581/9, ostatní plocha, o výměře 514 m 2,
- p. č. 3581/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
- p. č. 3585/3, ostatní plocha, o výměře 611 m 2,
- p. č. 3585/15, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 3585/17, ostatní plocha, o výměře 54 m 2,
- p. č. 3585/19, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3585/20, ostatní plocha, o výměře 11 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;
5. pozemků
- p. č. 8091/16, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 8091/20, ostatní plocha, o výměře 138 m2,
- p. č. 8075/2, ostatní plocha, o výměře 291 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2246 pro obec a k. ú. Velké Karlovice;
6. pozemků
- p. č. 2440/25, ostatní plocha, o výměře 247m 2,
- p. č. 2440/26, ostatní plocha, o výměře 299 m 2,
- p. č. 2449/5, ostatní plocha, o výměře 278 m 2,
- p. č. 2449/6, ostatní plocha, o výměře 56 m 2,
- p. č. 2511/3, ostatní plocha, o výměře 230 m 2,
- p. č. 2511/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2,
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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. 2511/5, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 2511/8, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 2511/9, ostatní plocha, o výměře 247 m 2,
- p. č. 2511/10, ostatní plocha, o výměře 1411 m 2,
- p. č. 2511/11, ostatní plocha, o výměře 129 m 2,
- p. č. 2511/15, ostatní plocha, o výměře 523 m 2,
- p. č. 2512/5, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 2512/7, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
- p. č. 2512/8, ostatní plocha, o výměře 432 m 2,
- p. č. 2512/11, ostatní plocha, o výměře 188 m 2,
- p. č. 2512/14, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
- p. č. 2512/15, ostatní plocha, o výměře 107 m 2,
- p. č. 2512/16, ostatní plocha, o výměře 75 m 2,
- p. č. 2512/18, ostatní plocha, o výměře 238 m 2,
- p. č. 2512/19, ostatní plocha, o výměře 94 m 2,
- p. č. 2513/7, ostatní plocha, o výměře 405 m 2,
- p. č. 2513/8, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
- p. č. 2513/12, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2513/13, ostatní plocha, o výměře 109 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 60 pro obec Bojkovice a k. ú. Bzová u Uherského
Brodu;
7. pozemku
- dílu "a", o výměře 142 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5375/147 geometrickým plánem č. 2177480/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice;
8. pozemku
- p. č. 5130/23, ostatní plocha, o výměře 1393 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5130/22 geometrickým plánem č. 1144461/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bánov;
9. pozemků
- p. č. 479/13, ostatní plocha, o výměře 408 m2,
- p. č. 479/14, ostatní plocha, o výměře 380 m 2,
- p. č. 479/15, ostatní plocha, o výměře 1341 m 2,
- p. č. 479/16, ostatní plocha, o výměře 411 m 2,
- p. č. 479/17, ostatní plocha, o výměře 296 m 2,
- p. č. 479/18, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 479/19, ostatní plocha, o výměře 90 m 2,
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- p. č. 479/20, ostatní plocha, o výměře 262 m 2,
- p. č. 479/21, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
- p. č. 479/22, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 479/23, ostatní plocha, o výměře 458 m 2,
- p. č. 479/24, ostatní plocha, o výměře 576 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 241 pro obec a k. ú. Sazovice;
10. pozemků
- p. č. 1308/210, orná půda, o výměře 309 m 2,
- p. č. 1401/7, orná půda, o výměře 104 m 2,
- p. č. 1401/31, orná půda, o výměře 252 m 2,
- p. č. 6437/2, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 6439/65, ostatní plocha, o výměře 2339 m 2,
- p. č. 7709/1, ostatní plocha, o výměře 63 m 2,
- p. č. 7709/2, orná půda, o výměře 45 m 2,
- p. č. 7710/41, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec a k. ú. Napajedla;
11. stavby
- tělesa pozemní komunikace číslo III/49724 H, od uzlového bodu 2533A132 po
uzlový bod 2533A133, v délce 0,172 km, ve staničení 0,000 - 0,172 (od křižovatky s
nově vybudovanou přeložkou silnice III. třídy č. 49724 po konec zaslepené pozemní
komunikace) včetně jejích součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p.
č. 6439/65, p. č. 7709/1 a p. č. 7710/41 v k. ú. Napajedla.

14

Změna č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2021-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R11/22

schvaluje
Změnu č. 1 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2021-2025, dle přílohy č. 0344-22-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

15

Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20202021" - Závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R11/22

bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Regionální stálá konference Zlínského
kraje, zajištění činnosti 2020-2021", dle přílohy č. 0338-22-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0063/2022, dle přílohy č. 0338-22-P02.

16

RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu schválení dotací 3. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D/1618/2021/STR o poskytnutí programové
dotace v rámci Programu RP21-21 VOUCHER PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA
CESTOVNÍHO RUCHU mezi Zlínským krajem a společností Lázně Luhačovice, a.
s., IČO 46347828, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, dle přílohy č. 034022-P01;
2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu v
souladu s pravidly RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE,
PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU - 3. kolo dle přílohy č. 0340-22-P07, a následné
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje dle
přílohy č. 0340-22-P08;
schvaluje
1. dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí programové dotace v rámci Programu
RP21-21 VOUCHER PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU z
Fondu Zlínského kraje č. D/1641/2021/STR uzavřenou s YES, for YOU a.s., IČO
29191602, Jožky Silného 2683/14, 76701 Kroměříž dle přílohy č. 0340-22-P03;
2. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektů v
souladu s pravidly programu RP21-21 VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE,
PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU - 3. kolo v členění dle přílohy č. 0340-22-P06
včetně zásobníku, a to za podmínky uvolnění dostatečného množství finančních
prostředků v programu, a následné uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace z Fondu Zlínského kraje dle přílohy č. 0340-22-P08 nejpozději do
31.05.2022.
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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.

17

RP02-22 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací, ZOO a
zámek Zlín - Lešná - dodatek č. 2, město Slavičín - individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP02-22 Programu na
podporu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, dle
příloh č. 0339-22-P02 a č. 0339-22-P03;
2. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 592.000 Kč městu
Slavičín, IČO 00284459, se sídlem Osvobození 25, 76321 Slavičín, na realizaci
projektu "Spolufinancování projektu Na kole po rozhlednách česko - slovenského
pohraničí (část Slavičín)" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0339-22-P05;
3. uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/4009/2020/STR
uzavřené s organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO
00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín, ve znění přílohy č. 0339-22-P10;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0072/2022, dle přílohy č. 0339-22-P06 a rozpočtové
opatření č. RZK/0071/2022, dle přílohy č. 0339-22-P07.

18

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R11/22

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0308-22-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2022, dle přílohy
č. 0308-22-P03;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
5.885.034,98 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO 00098574,
dle přílohy č. 0308-22-P08.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

19

KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R11/22

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA,
Programu KUL03-22, Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace účelu dotace
jsou uvedeny v příloze č. 0304-22-P03, v členění:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně
Pržno 32, 75623
IČO: 62335014
ve výši: 200.000 Kč
Generální oprava 18 ks oken lodi kostela ČCE v Pržně - 1. etapa
2. Marie Sedlářová
Hradčovice***
nar. ***1947
ve výši: 119.500 Kč
Oprava venkovského domu č.p. 138, Hradčovice - obnova střechy obytné části a
doplnění deštění štítu přístavby chléva
3. Petra Goněcová
*** Luhačovice
nar. ***1985
ve výši: 187.600 Kč
Rekonstrukce vodního mlýna Kladná-Žilín - oprava stavební části mlýnice, oprava
lednice a odtoku
4. Římskokatolická farnost Kašava
Kašava 1, 76319
IČO: 48471682
ve výši: 53.000 Kč
Obnova pietního kříže před kostelem v Kašavě na parc. č. 132 k. ú. Kašava
5. Římskokatolická farnost Zašová
Zašová 44, 756 61
IČO: 48739669
ve výši: 100.000 Kč.
Restaurování ornamentálních vitráží hlavní lodi kostela Navštívení Panny Marie v
Zašové - 2. etapa
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice
Jarolímkovo náměstí 156, 76302 Zlín
IČO: 44125917
ve výši: 78.000 Kč
Restaurování hlavního oltáře sv. Jakuba v kostele sv. Jakuba Většího v Tečovicích
- závěrečná etapa
7. Římskokatolická farnost Dolní Němčí
Kostelní 34, 68762 Dolní Němčí
IČO: 46256458
ve výši: 135.000 Kč
Restaurování kazatelny v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí, 1. etapa
8. Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí
4. května 66, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
IČO: 48471739
ve výši: 36.000 Kč
Obnova sochy Panny Marie stojící pod kostelem, u silnice, parc. č. 2/1 k. ú.
Želechovice n. Dřevnicí
9. Římskokatolická farnost Jalubí
Jalubí 140, 68705
IČO: 46257951
ve výši: 54.600 Kč
Restaurování obrazu "Moroví patroni" z bočního oltáře kostela sv. Jana Křtitele v
Jalubí
10. Římskokatolická farnost Uherský Ostroh
nám. sv. Ondřeje 36, 68724 Uherský Ostroh
IČO: 46257993
ve výši: 95.500 Kč
Restaurování dřevěné sochy sv. Jana Sarkandra z průčelí kostela sv. Ondřeje v
Uherském Ostrohu
11. Římskokatolická farnost Růžďka
Růžďka 195, 75625
IČO: 48739413
ve výši: 200.000 Kč
Rekonstrukce výmalby interiéru kostela sv. Bartoloměje v Růžďce
12. Ing. Leonard Vrška, Alena Vršková
*** Brno
*** Zdounky
nar. ***1970,***1973
ve výši: 190.000 Kč
Obnova střešní krytiny barokní budovy bývalých stájí v areálu zámku Zdounky
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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.

13. Římskokatolická farnost Střílky
Koryčanská 60, 76804 Střílky
IČO: 46998411
ve výši: 88.000 Kč
Restaurování vstupních jednokřídlých dveří do sakristie kostela Nanebevzetí P.
Marie ve Střílkách
14. Vladimír Zálešák
Bánov ***
IČO: 10099794
ve výši: 130.000 Kč
Restaurování kamenných sloupů při vjezdu do hospodářského dvora v Bánově –
východní brána
15. Římskokatolická farnost Zlobice
Zlobice 80, 76831
IČO: 46998187
ve výši: 142.000 Kč
Obnova nátěru střešní krytiny střechy kostela i věže sv. Cyrila a Metoděje ve
Zlobicích
16. Josef Jarka
*** Vídeň, Rakousko
nar. ***1972
ve výši: 168.900 Kč
Oprava střechy hospodářského renesančního objektu p. č. 9 k. ú. Uhřice u
Kroměříže v areálu zámku Uhřice - 3.etapa
17. Římskokatolická farnost Strání
nám. P. St. Spáčila 1110, 68765 Strání
IČO: 46256571
ve výši: 59.000 Kč
Restaurování pískovcového kříže před kostelem Povýšení sv. Kříže ve Strání, parc.
č. 51/1 k. ú. Strání
18. Římskokatolická farnost Liptál
Liptál 170, 75631
IČO: 48739464
ve výši: 11.600 Kč
Rekonstrukce ciferníku věžních hodin kostela sv. Michaela Archanděla v Liptále
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. P03 a č. P06;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0069/2022, dle přílohy č. 0304-22-P08;
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-22, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, přičemž specifikace
účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0304-22-P04, v členění:
1. Římskokatolická farnost Vidče
Vidče 422, 75653
IČO: 48739731
ve výši: 300.000 Kč.
Obnova střechy farního kostela sv. Cyrila a Metoděje, Vidče, okr. Vsetín - druhá
etapa
2. Obec Lukov
K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČO: 00284173
ve výši: 300.000 Kč
Hrad Lukov - západní parkán, SO01 oprava hradeb, závěrečná etapa
3. Římskokatolická farnost Bojkovice
Husova 62, 68771 Bojkovice
IČO: 46256431
ve výši: 207.000 Kč.
Obnova střechy na kostele sv. Vavřince v Bojkovicích
4. Obec Mistřice
Mistřice 9, 68712
IČO: 00291129
ve výši: 124.000 Kč
Restaurování kamenného kříže Pod Javorovcem na p. č. 419 k. ú. Javorovec
5. Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
ve výši: 300.000 Kč
Restaurování varhan kostela Nanebevzetí P. Marie v Mařaticích
6. Obec Hradčovice
Hradčovice 168, 68733
IČO: 00290963
ve výši: 119.500 Kč
Restaurování pamětního kříže za obcí Hradčovice, parc. č. 1891 k. ú. Lhotka u
Hradčovic
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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.

7. Římskokatolická farnost Uherský Brod
Masarykovo náměstí 68, 68801 Uherský Brod
IČO: 46256598
ve výši: 186.200 Kč
Restaurování bočního oltáře sv. Josefa kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie v Uherském Brodě - 1. etapa
8. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž
Stojanovo nám. 5/3, 76701 Kroměříž
IČO: 65268831
ve výši: 300.000 Kč
Výměna střešní krytiny sakristie kostela svatého Mořice v Kroměříži
9. Římskokatolická farnost Fryšták
P. I. Stuchlého 25, 76316 Fryšták
IČO: 48471208
ve výši: 230.000 Kč
Restaurování dveří v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku – III. etapa
10. Římskokatolická farnost Velký Ořechov
Velký Ořechov 9, 76307
IČO: 48471721
ve výši: 300.000 Kč
Restaurování části bočního oltáře sv. Vendelína v kostele sv. Václava ve Velkém
Ořechově etapy - IV,V,VI. část
11. Římskokatolická farnost Štípa
Mariánské náměstí 57, 76314 Zlín
IČO: 48471712
ve výši: 100.000 Kč
Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského na parc. č. 445/4 k. ú. Kostelec u
Zlína, přemístěnou na parc. č. 4/1 k. ú. Štípa
12. Obec Tupesy
Tupesy 135, 68707
IČO: 00542393
ve výši: 92.000 Kč
Restaurování kříže na parc. č. 1234 k. ú. Tupesy
13. Římskokatolická farnost Štípa
Mariánské náměstí 57, 76314 Zlín
IČO: 48471712
ve výši: 37.000 Kč
Restaurování sochy sv. Josef, parc. č. 4/1 k. ú. Štípa
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

14. Římskokatolická farnost Vizovice
Palackého náměstí 365, 76312 Vizovice
IČO: 46307851
ve výši: 190.000 Kč
Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích - IV. etapa
15. Obec Pašovice
Pašovice 100, 68756
IČO: 00542326
ve výši: 126.400 Kč
Restaurování kříže u staré cesty za obcí Pašovice, parc. č. 2422 k. ú. Pašovice na
Moravě
16. MUDr. Dagmar Mlčáková, MUDr. Jiří Mlčák
***Kroměříž
nar. ***1960, ***1955
ve výši: 300.000 Kč
Oprava fasády objektu č.p.852/29 - Kollárova ulice, Kroměříž
17. Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž
IČO: 00287351
ve výši: 214.400 Kč
Repase oken a dveří na budově chlapeckého zpěváckého semináře v Kroměříži (42
oken a 2 vstupní dveře)
18. JUDr. Jaroslav Jakub Sviták, Olga Svitáková
*** Brno
nar. ***1955, ***1955
ve výši: 225.000 Kč
Obnova 9 ks oken v prvním patře jižního křídla zámku Dřínov
19. Obec Dobrkovice
Dobrkovice 61, 763 07
IČO: 00568538
ve výši: 119.000 Kč
Restaurování sochy sv. Jana Křtitele v Dobrkovicích, parc. č. 1183/2,1184 k. ú.
Dobrkovice
20. Římskokatolická farnost Mysločovice
Mysločovice 10, 76301
IČO: 48471780
ve výši: 257.000 Kč
Restaurování oltářního obrazu Nejsvětější Trojice kostela Nejsvětější trojice v
Mysločovicích
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

21. Město Kunovice
náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČO: 00567892
ve výši: 144.000 Kč
Restaurování pamětního kříže z roku 1868 Na Záhonech v Kunovicích na parc. č.
2647/2 k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
22. Obec Jestřabí
Jestřabí 1, 76333
IČO: 00837300
ve výši: 38.800 Kč
Restaurování dřevěného oltáře v kapli P. Marie Svatohostýnské v Jestřabí
23. Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod
IČO: 00291463
ve výši: 41.000 Kč
Oprava kříže na ulici Nivnická v Uherském Brodě, parc. č. 7166/42 k. ú. Uherský
Brod
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA s výše uvedenými fyzickými a právnickými
osobami dle příloh č. 0304-22-P04 a č. 0304-22-P06;
b) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA, Programu KUL03-22, Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu, z důvodu dosažení
nízkého počtu bodů získaného v průběhu hodnocení, dle přílohy č. 0304-22-P05, v
členění:
1. Obec Vigantice
Vigantice 203, 75661
IČO: 00304441
ve výši: 131.600 Kč
Udržovací práce na střeše kostela Proměnění Páně ve Viganticích - výměna
okapového systému
2. Obec Lubná
Lubná 177, 76701
IČO: 00287458
ve výši: 79.800 Kč
Restaurování kříže v Lubné - na hraničkách, parc. č. 3783 k. ú. Lubná u Kroměříže
3. Obec Rymice
Rymice 4, 76901
IČO: 00544558
ve výši: 57.000 Kč
Restaurování Vlachova kříže, parc. č. 753 k. ú. Rymice
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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.

4. Obec Karolín
Karolín 4, 76821
IČO: 00380865
ve veýši: 63.200 Kč
Oprava a restaurace podlahy v kapličce na Karolíně
bere na vědomí
vyhodnocení Programu KUL03-21 na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu, dle přílohy č. 0304-22-P09.

20

KUL06-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního
významu - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R11/22

schvaluje
poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA z KUL06-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního
významu v členění:
1. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., IČO 29188172, se sídlem Lázeňské
náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ve výši 200.000 Kč na akci Festival Janáček a
Luhačovice;
2. Občanské sdružení "Kunovjan", z. s., IČO 62831585, Záchalupčí 952, 686 04
Kunovice, ve výši 200.000 Kč na akci XXIX. Mezinárodní dětský folklorní festival
"Kunovské léto";
3. "Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", IČO 26633221, se
sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, ve výši 100.000 Kč na akci "Akademie Václava
Hudečka pro pořádání houslových kurzů";
4. Hudební sdružení Zlín, z. s., IČO 48471178, se sídlem třída Tomáše Bati 204,
760 01 Zlín, ve výši 120.000 Kč na akci 20. Mezinárodní festival dechových
orchestrů a folklórních souborů FEDO Zlín 2022;
5. Klub kultury Uherské Hradiště,příspěvková organizace, IČO 00092100, se sídlem
Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 200.000 Kč na akci Slovácké
slavnosti vína a otevřených památek 9.9.-11.9.2022;
6. Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace, IČO 60371587, se sídlem
Hlucká 186, 687 61 Vlčnov, ve výši 120.000 Kč na akci Jízda králů Vlčnov 2022;
7. UNITED 3P, z. s., IČO 03642259, se sídlem Podsedky 950, 755 01 Vsetín, ve
výši 100.000 Kč na akci Festival UNITED 2022;
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Collegium musicale z. s., IČO 06564160, se sídlem náměstí Míru 350/2a, 767 01
Kroměříž, ve výši 200.000 Kč na akci Letní hudební akademie Kroměříž 2022;
9. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, IČO 00373281,
se sídlem Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, ve výši 94.600 Kč na akci Otevírání
pramenů 2022;
10. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA, s. r. o., IČO 26721546, se sídlem
Růžová 951/13, 110 00 Praha, ve výši 200.000 Kč na akci 29. Mezinárodní filmový
festival Praha - REGIONÁLNÍ OZVĚNY OTROKOVICE A VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0305-22-P02 a č.
0305-22-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA z KUL06-22 Program na podporu kulturních
aktivit a akcí nadregionálního významu v členění:
1. město Kunovice, IČO 00567892, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04
Kunovice, ve výši 200.000 Kč na akci Jízda králů Kunovice 2022;
2. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, IČO
00368946, se sídlem Komenského 1/3, 757 01 Valašské Meziříčí, ve výši 200.000
Kč na akci Světlo Valmez 2022;
3. Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, IČO 70962642, se sídlem
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž, ve výši 150.000 Kč na akci HUDBA V
ZAHRADÁCH A ZÁMKU KROMĚŘÍŽ;
4. město Hluk, IČO 00290939, se sídlem Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, ve výši 200.000
Kč na akci XXIV. Dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční Jízdou králů;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu s výše uvedenými subjekty dle příloh č. 0305-22-P03 a č.
0305-22-P04.

21/36

R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

21

Kultura - Ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje"
v roce 2022 - výzva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R11/22

schvaluje
výzvu k předkládání nominací na ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník
Zlínského kraje“ roku 2022, dle přílohy č. 0306-22-P01.

22

Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" a zápis statků
na "Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R11/22

schvaluje
a) udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé
ovládání dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání
těchto zkušeností budoucím generacím laureáty, dle přílohy č. 0317-22-P04;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO
00092126, odkoupit výrobky od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" v celkové hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2022;
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč v rámci udělení titulu "Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje" každému z oceněných, dle přílohy č. 0317-22P04;
d) zápis "Starýho hanáckýho práva" a "Vizovického pečiva" na "Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ZK".

23

Kultura - Prohlášení věci za kulturní památku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R11/22

vyslovuje souhlas
s prohlášením
1. kovárny v Rymicích čp. 116, parc. č. st. 108/3, k. ú. Rymice, obec Rymice, okres
Kroměříž,
2. křížové cesty v Kvasicích (parc. č. 3039 k. ú. Kvasice), okres Kroměříž
za kulturní památku ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák.č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
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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.

pověřuje
Odbor investic k zastupování Zlínského kraje jako vlastníka ve správním řízení o
prohlašování kulturních památek vedeném dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

24

Školství - platový výměr ředitele příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R11/22

stanovuje
s účinností od 01.05.2022 plat řediteli Základní umělecké školy F. X. Richtera
Holešov, p. o., IČO 63414937, dle přílohy č. 0315-22-P01.

25

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R11/22

bere na vědomí
opravné rozhodnutí MŠMT č. j.: MSMT-2390/2022-28 uvedené v příloze č. 0312-22P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0062/2022 dle přílohy č. 0312-22-P01.

26

Program MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R11/22

schvaluje
poskytnutí neinvestičních programových dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci
Programu MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách v členění dle
přílohy č. 0311-22-P01b a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové
dotace, dle vzoru v příloze č. 0311-22-P02 a dle přílohy č. 0311-22-P01b.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

27

Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R11/22

bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního
programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání 2022", ve výši 2.209.000 Kč dle rozhodnutí uvedeného v příloze č. 031022-P01;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0065/2022, dle přílohy č. 0310-22-P02;
b) poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje
příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v členění dle přílohy č. 0310-22-P03 a
vydání rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz dle vzoru v přílohách
č. 0310-22-P04 a č. 0310-22-P03;
c) poskytnutí dotací z rozpočtu Zlínského kraje ostatním subjektům v členění dle
přílohy č. 0310-22-P05 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle
vzoru v přílohách č. 0310-22-P06 a č. 0310-22-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace pro Krajskou radu Asociace
školních sportovních klubů České republiky Zlínského kraje, pobočný spolek, IČO
70930139, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov, ve výši 882.500 Kč na
Sportovní soutěže základních a středních škol v roce 2022 v členění dle přílohy č.
0310-22-P05 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
vzoru v přílohách č. 0310-22-P06 a č.0310 -22-P05.

28

Školství - žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změně v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R11/22

nemá námitek
k zápisu změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u následující právnické
osoby:
- Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o., se sídlem Česká 4787, 760 05
Zlín, IČO 25344587:
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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.

a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální
činnost, denní forma vzdělávání, ze 100 na 65 žáků, s účinností od 01.09.2023;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, ze 120 na 145 žáků,
s účinností od 01.09.2023.

29

Školství - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R11/22

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Vizovice, IČO 61716651, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová,
Ph.D., Ing. Radek Doležel, Mgr. Lukáš Diatka, Mgr. Marek Hajžman, Radomíra
Valová, Mgr. Pavel Schönwälder.

30

Kultura, školství - Financování dotačních projektů v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve
výši 278.500 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČO
00098639, na realizaci projektu "Společná výstavní expozice a zlepšení technického
stavu kulturní památky" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci, dle přílohy č. 0309-22-P01;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve
výši 2.130.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČO
00559105, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Modernizace
učebny informatiky" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci, dle přílohy č. 0309-22-P02;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě Pokynu k platbě
dle přílohy č. 0309-22-P03;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0060/2022, dle přílohy č. 0309-22-P04.

31

Školství - dotační projekty - investiční záměry Center odborné přípravy a
závěrečná zpráva o ukončení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R11/22

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1825/150/03/22 s názvem "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum
odborné přípravy VII" pro příspěvkovou organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0313-22-P02;
b) č. 1826/150/03/22 s názvem "SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP
učebními pomůckami IV" pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště
Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0313-22-P03;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022:
a) příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0313-22-P04;
b) příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka
Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0313-22-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve
výši 1.322.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, IČO 63459086, na přípravu a realizaci akce "Tauferova SOŠ
veterinární Kroměříž – Centrum odborné přípravy VII" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0313-22-P06;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve
výši 1.666.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod,
IČO 00055107, na přípravu a realizaci akce "SOU Uherský Brod - modernizace
vybavení COP učebními pomůckami IV" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0313-22-P07;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod,
IČO 14450437, s názvem "SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace počítačové
techniky učeben Hi-tech centra", dle přílohy č. 0313-22-P08.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

32

Projekt DTM ČR ve ZK - Veřejná zakázka "Informační systém Digitální
technické mapy Zlínského kraje" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R11/22

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Informační systém
Digitální technické mapy Zlínského kraje" dle přílohy č. 0333-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele: společná nabídka více dodavatelů:
ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444,
T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO
47451084, GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň, IČO 40527514, GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790,
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 15049248;
2. uzavření smlouvy s dodavateli:
ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444,
T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO
47451084, GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň, IČO 40527514, GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790,
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 15049248, dle příloh č. 0333-22-P03 a č.
0333-22-P04.

33

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R11/22

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0061/2022, dle přílohy č. 0332-22-P01;
b) poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) pro HIPOCENTRUM KORYČANY, v. o. s., IČO 18188869, se sídlem
Zámecká 432, 768 05 Koryčany, ve výši 100.000 Kč na projekt Oprava střechy
jezdecké haly a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
dle přílohy č. 0332-22-P10;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) v členění:
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Český volejbalový svaz, IČO 00540285, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00
Praha, ve výši 150.000 Kč na projekt Zlatá Evropská liga ve volejbalu ve Zlíně a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0332-22-P11;
2. Obec Bystřička, IČO 00303739, se sídlem Bystřička 82, 756 24 Bystřička, ve výši
200.000 Kč na projekt Obnova povrchu hřiště Bystřička a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0332-22-P12;
3. SKB Velké Karlovice, z. s., IČO 05674859, se sídlem Velké Karlovice 881, 756 06
Velké Karlovice, ve výši 400.000 Kč na projekt Vybudování lávky pro běžky i
kolečkové lyže přes řeku Bečvu (1. etapa) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0332-22-P13;
4. SKI KLUB Valašské Meziříčí, z. s., IČO 04948017, se sídlem Nad Tratí 869, 757
01 Valašské Meziříčí, ve výši 150.000 Kč na projekt Zkvalitnění materiálnětechnického klubového zázemí pro mládež a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0332-22-P14;
5. Sportovní kluby Zlín, z. s., IČO 00531944, Hradská 854, 760 01 Zlín, ve výši
1.700.000 Kč na projekt Klubovna se zázemím pro Sportovní kluby Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0332-22-P15;
6. Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČO 22848410, Družstevní 5398,
760 05 Zlín, ve výši 150.000 Kč na projekt Vybavení šaten oddílu vzpírání a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0332-22-P16;
7. Zlínský krajský fotbalový svaz, IČO 70935882, se sídlem Hradská 854, 760 01
Zlín, ve výši 280.000 Kč na projekt Fotbalové mantinely pro mládež a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0332-22-P17.

35

Veřejná zakázka - "Portál Zlínského kraje" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R11/22

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem "Portál Zlínského kraje", dle přílohy č. 0334-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Weboo s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO 02636239;
2. uzavření smlouvy o dílo a zajištění podpory portálu Zlínského kraje s dodavatelem
Weboo s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 02636239,
dle přílohy č. 0334-22-P03.

28/36

R11/22
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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Veřejná zakázka „Podpora technologického centra Zlínského kraje“ zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R11/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Podpora technologického centra
Zlínského kraje" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0335-22P02 až č. 0335-22-P06, uveřejněním výzvy včetně zadávací dokumentace na profilu
zadavatele a odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 033522-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek veřejné zakázky na služby s názvem "Podpora
technologického centra Zlínského kraje" ve složení: Ing. Ivana Michalovičová,
Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Andrea Kaspřáková, Mgr. Ing. Simona
Hořáková;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na služby
s názvem "Podpora technologického centra Zlínského kraje" ve složení: Ing. Jiří
Jaroš, Bc. Jaroslav Šena, Ing. Lukáš Valouch, Ing. Ivana Michalovičová, Martina
Chovancová DiS., a náhradníky: Ing. Robert Olša, Michal Hýža DiS., Ing. Tomáš
Zimáček, Mgr. Ing. Simona Hořáková, Mgr. Libor Fusek.

37

Veřejná zakázka "Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov –
západ a střed – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti" - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R11/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Technická a dopravní infrastruktura
uvnitř SPZ Holešov – západ a střed – zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 0325-22P02 až č. 0325-22-P13;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Mgr. Libor Fusek, Ing. Andrea Kaspřáková;
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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. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Zbyšek Lukáš, Martina Chovancová, DiS., Ing. Mgr. Lucie Pluhařová,
Pavel Mitáš, a náhradníky: Ing. Pavel Dohnal, Ing. Pavel Pecha, Mgr. Libor Fusek,
Ing. František Mikeštík, Ing. Boris Vrbka.
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy č. D/0179/2022/INV společnost RTS, a. s., se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností, včetně zajištění elektronického otevírání nabídek, a ke
všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s názvem
"Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed – zhotovení
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti" podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci uvedené v příloze č. 0325-22-P14.

38

SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy - smlouva o právu provést stavbu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R11/22

schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, se sídlem třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, a. s., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO
65993390, dle přílohy č. 0321-22-P02, 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. 032122-P04.

39

Investice - aktualizace plánu přípravy akcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R11/22

schvaluje
1. aktualizaci plánu přípravy akcí Zlínského kraje pro další období dle přílohy č.
0319-22-P01;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkových organizací:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, dle přílohy č. 0319-22-P02;
b) změnu č. 3 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČO 72563346, dle přílohy č. 0319-22-P03;
c) změnu č. 2 příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO
65269616, dle přílohy č. 0319-22-P04;
d) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Kroměříž,
Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČO 00637939, dle přílohy č. 0319-22-P05;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2022 příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČO 00098574, na zajištění projektové přípravy akce "Muzeum
regionu Valašsko, zámek Lešná - bezbariérový přístup", dle přílohy č. 0319-22-P06;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2022 příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 72563346, na zajištění projektové přípravy akce "14|15 Baťův institut - odvětrání
restaurátorské dílny", dle přílohy č. 0319-22-P07;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.100.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2022 příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a
Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO
65269616, na zajištění projektové přípravy akce „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž –
rekonstrukce elektroinstalace“, dle přílohy č. 0319-22-P08;
6. poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2022 příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, na zajištění projektové přípravy akce "OA,
VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava hydroizolace teras", dle přílohy č. 0319-22P09;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0066/2022, dle přílohy č. 0319-22-P10;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce, a to pro akce:
a) "Muzeum regionu Valašsko, zámek Lešná - bezbariérový přístup" pro
příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574;
b) "14|15 Baťův institut - odvětrání restaurátorské dílny" pro příspěvkovou organizaci
14/15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346;
c) "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace" pro příspěvkovou
organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616;
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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) "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava hydroizolace teras" pro příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 60371731;
e) "Střední zdravotnická škola Kroměříž - vybudování nových učeben" pro
příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova
4261/25a,76701 Kroměříž, IČO 00637939;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akce, příspěvkovou organizaci:
a) Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574; pro
akci „Muzeum regionu Valašsko, zámek Lešná - bezbariérový přístup“;
b) 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 72563346; pro akci
„14|15 Baťův institut - odvětrání restaurátorské dílny“;
c) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČO 65269616; pro akci "VOŠPS a
SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace";
d) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
60371731; pro akci "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava hydroizolace teras";
e) Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a,76701 Kroměříž, IČO
00637939; pro akci "Střední zdravotnická škola Kroměříž - vybudování nových
učeben".

40

Kultura, školství, sociální služby - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R11/22

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, IČO 72563346, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, a nájemcem
Edhouse s. r. o.***IČO 27690083, Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 032022-P01;
2. s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi podnajímatelem ZOT CZ s. r. o., IČO
49971654, Sady 28. října 592/15, 690 02 Břeclav, a podnájemcem Centrem
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, IČO
70850992, U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0320-22-P02 a č. 0320-22P03,
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320,
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Střední školou informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, a městem Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle příloh č. 0320-22-P04 a č. 032022-P05.

41

Školství - dodatek č. 1 investičního záměru "SPŠ a OA Uherský Brod Celková rekonstrukce školní tělocvičny"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R11/22

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1798/150/12/21-01/03/22 akce "SPŠ a OA Uherský Brod – Celková rekonstrukce
školní tělocvičny", dle přílohy č. 0322-22-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0067/2022, dle přílohy č. 0322-22-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 s příspěvkovou
organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČO
14450437, na základě kterého se zvyšuje návratná finanční výpomoc o částku
1.500.000 Kč z původní výše 4.134.000 Kč nově na výši 5.634.000 Kč, na přípravu
a realizaci akce "SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny",
dle přílohy č. 0322-22-P04.

42

Školství - úprava financování akce ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí –
Odstranění ekologické zátěže

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R11/22

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 31.01.2022 č. 0091/R02/22 - část „schvaluje“,
bod 1. písmeno c), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí účelového
příspěvku na provoz ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se sídlem
Palackého 239, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, na akci "Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí – Odstranění ekologické zátěže", dle přílohy č. 0070-22P04;
schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2022 příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se
sídlem Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, na dopracování
projektové dokumentace akce "Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí –
Odstranění ekologické zátěže", dle přílohy č. 0323-22-P02.

43

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu č.
14 – stavba - dodatek smlouvy, dodatek inv. záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R11/22

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1497/170/02/19 – 09/03/22 akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 0327-22-P02,
2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14" s dodavatelem "Společnost UHN G+Z", kterou tvoří GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U
Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 28169522, a Zlínstav a. s., se sídlem
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669, dle přílohy č. 0327-22-P03 a č. 032722-P04,
3. rozpočtové opatření č. RZK/0064/2022, dle přílohy č. 0327-22-P05,
bere na vědomí
žádost Uherskohradišťské nemocnice a. s., o dodatečnou úpravu probíhající stavby
akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14, dle přílohy č.
0327-22-P06.
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

44

Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza" schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R11/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Vsetínská
nemocnice a. s. – Objekt K – Hemodialýza“ a protokoly o jednání hodnoticí komise
dle přílohy č. 0326-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO
28315669;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Zlínstav a. s., se sídlem Bartošova 5532,
760 01 Zlín, IČO 28315669, dle přílohy č. 0326-22-P03.

45

Veřejná zakázka "Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová" - zahájení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R11/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dětské centrum Zlín –
ZDVOP Zlín – Mladcová – stavební práce“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0324-22-P02 až č. 0324-22-P07, uveřejněním výzvy a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
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, Mgr. Marek Mikláš, Ing. Petr Valášek, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Pavel Pecha, Ing. Petr Burša, Ing. Dagmar
Kalová, Ing. Jiří Huňka, Mgr. Libor Fusek.
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R11/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

46

Dohoda o ukončení rámcové dohody na dodávku kancelářského papíru náhradní plnění

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R11/22

schvaluje
uzavření dohody o ukončení rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru - s
požadavkem na poskytování náhradního plnění s dodavatelem SMERO, spol. s r.
o., se sídlem Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61, IČO 25527886, dle přílohy č.
0318-22-P02.

47

Záměr pronájmu nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R11/22

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čp/če vedené pod číslem 1, na
pozemku p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo
263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0337-22-P01.

50

Odbor KH - dotace z Fondu ZK - 100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU - podpora
rozvoje podnikání a podnikavosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R11/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální dotace z
Fondu Zlínského kraje - Individuální podpora KH ve výši 250.000 Kč spolku Zlínský
kreativní klastr, z. s., se sídlem Univerzitní 2431, 760 01, Zlín, IČO 01365258, na
realizaci projektu "100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU - podpora rozvoje podnikání a
podnikavosti" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.
0356-22-P02.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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