R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 25.04.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R14/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0387-22-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0110/R03/22 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
řediteli krajského úřadu zajistit předložení komplexně novelizované směrnice SM/41
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku odborem investic v termínu do
30.04.2022.“ - na termín plnění 06.06.2022;
ukládá
1) ředitelce krajského úřadu ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zajistit, před
podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci investiční akce kraje a předložit radě
kraje k projednání ekonomický provozní model příslušné investiční akce v souladu
s platnými vnitřními normami kraje;
2) vedoucímu odboru řízení dotačních projektů předkládat průběžně radě kraje
finanční alokaci Zlínského kraje u dotačních projektů Zlínského kraje v rámci
Regionálních akčních plánů, pro které budou otevřeny výzvy k podání žádostí.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R14/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) prvomájovými oslavami ve Zlíně 2022 pořádanými spolkem AVION BIG BAND z.
s., se sídlem Tř. T. Bati 204, 760 01 Zlín, IČO 22735305;
2) 23. ročníkem hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž, léto
2022 pořádaným Domem kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, se sídlem
Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž, IČO 70962642;
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3) Distriktní konferencí Rotary pořádanou spolkem Rotary klub Zlín, z. s., se sídlem
Gahurova 292, Baťova vila, 760 01 Zlín, IČO 48473707;
4) slavnostním předáváním ocenění pro "Osobnost neziskového sektoru za rok
2021" pořádaným spolkem ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVYCH
ORGANIZACÍCH ZLÍNSKÉHO KRAJE z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760
01 Zlín, IČO 75144778;
b) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad:
1) krajskou konferencí na téma "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením"
pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., se
sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7 - Holešovice, 170 00 Praha, IČO 70856478;
2) akcemi - Zemědělská výstava 2022 a Dožínky Zlínského kraje pořádanými
Okresní agrární komorou Kroměříž, se sídlem Kollárova 634/6, 767 01 Kroměříž,
IČO 49435418;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0076/2022, dle přílohy č. 0392-22-P02.

5

Veřejná zakázka "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21" výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R14/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Výroba a
distribuce krajského periodika Magazín 21" a protokoly z jednání hodnoticí komise,
dle přílohy č. 0383-22-P01 a č. 0383-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele GRASPO CZ, a. s., se sídlem Zlín, Pod Šternberkem 324, PSČ
763 02, IČO 25586092;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem GRASPO CZ, a. s., se sídlem Zlín, Pod
Šternberkem 324, PSČ 763 02, IČO 25586092, dle přílohy č. 0383-22-P03.
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RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R14/22

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu RP0422 Podpora ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0363-22-P01
a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle příloh č. 0363-22-P01 a č.
0363-22-P03;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu RP04-22 Podpora
ekologických aktivit v kraji v členění dle přílohy č. 0363-22-P01 z důvodu nízkého
bodového hodnocení nebo nedostatečného počtu bodů dle Programu, bod 8.3.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R14/22

bere na vědomí
poskytnutí dotace z MPSV dle dodatku č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace na
výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, dle přílohy č. 0364-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0079/2022, dle přílohy č. 0364-22-P01.

8

Doprava - Dohoda o postupu dotčených stran ve věci stavby "Modernizace
trati Brno - Přerov, 5 stavba Kojetín - Přerov"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R14/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit "Dohodu č. E 617-S-4327/2021" mezi
Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320; Městem
Chropyní, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČO 00287245 a Správou
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Organizační jednotka Stavební správa východ, IČO 70994234 uvedené v příloze č.
0365-22-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R14/22

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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 1174/1 a p. č. 1238/73, v k. ú. Vrbka u Sulimova, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 252-5769/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
2. 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 včetně
1 ks pilíře, vše na pozemku p. č. 3557/11, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1831-6169/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN včetně 1 ks pilíře,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 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. 1509/76, v k. ú. Kvasice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1401-5773/2021,
- 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 1.400 Kč + DPH;
4. 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. 1178/10, v k. ú. Vrbka u Sulimova, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 251-5766/2021,
- 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 3.200 Kč + DPH;
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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. 4813/1, v k. ú. Zděchov,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 837-40/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, Libeň, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 4117/5 a p. č. 4118/10 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1484-249/2021,
- 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;
7. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Valašská Bystřice, se
sídlem 756 27 Valašská Bystřice 316, IČO 00304352, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování dešťové kanalizace v pozemcích p. č. 3585/7 a p. č. 3585/14,
v k. ú. Valašská Bystřice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2672-7154/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou dešťové kanalizace,
na dobu existence stavby;
8. uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 400044704 mezi Zlínským krajem a
společností Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
IČO 47115971, za podmínek dle přílohy č. 0390-22-P09;
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:
- Signalizace, inventární číslo 3130118, rok pořízení 2002, pořizovací cena
1.642.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
- Dorozumívací zařízení, inventární číslo 3130018, rok pořízení 1999, pořizovací
cena 100.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
2. 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:
- mycího stroje na nádobí, inventární číslo 31-25, rok pořízení 2002, pořizovací cena
155.085 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R14/22

schvaluje
záměry
A. bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 2453/21, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice;
2. pozemků
- p. č. 978/7, ostatní plocha, o výměře 219 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
978/1,
- p. č. 978/8, ostatní plocha, o výměře 988 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
978/2,
- p. č. 978/9, ostatní plocha, o výměře 110 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
978/2,
geometrickým plánem č. 559-34/2021 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kostelany;
3. pozemků
- p. č. 2918/7, ostatní plocha, o výměře 7 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2918/2,
- p. č. 2918/8, ostatní plocha, o výměře 27 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2918/1
geometrickým plánem č. 2681-292/2021 odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod
Hostýnem;
4. pozemků
- p. č. 2920/2, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 2920/5, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
- p. č. 2920/6, ostatní plocha, o výměře 222 m 2,
- p. č. 2920/9, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem;

B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemku
- p. č. 937/11 ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 937/4 geometrickým plánem č. 415-18/2022
pro obec a k. ú. Seninka;
2. pozemku
- p. č. 12/4 ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 12 geometrickým plánem č. 849-2/2022 pro
obec Pržno a k. ú. Pržno u Vsetína;
3. pozemku
- p. č. 8405/2 ostatní plocha, o výměře 174 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 8405 geometrickým plánem č. 328715/2022 pro obec a k. ú. Velké Karlovice;
4. pozemku
- p. č. 1272/8 ostatní plocha, o výměře 114 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1272/1 geometrickým plánem č. 386379/2021 pro obec a k. ú. Stupava.
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Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R14/22

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0366-22-P01;
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. 0366-22-P02.
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RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování - hodnocení programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R14/22

bere na vědomí
hodnocení Programu RP19-21 Program na podporu škol a školských zařízení v
oblasti prevence rizikových typů chování, dle přílohy č. 0368-22-P01.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R14/22

bere na vědomí
poskytnutí dotací z MŠMT dle rozhodnutí, avíza a oznámení uvedených v příloze č.
0369-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0081/2022 dle přílohy č. 0369-22-P01.
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Školství - fondy investic, vyřazení majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R14/22

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného majetku formou likvidace z vlastnictví Zlínského
kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547, a to silážního žlabu, inventární číslo
1013, pořizovací cena 134.060 Kč, zůstatková cena 93.313 Kč, rok výroby 1970, dle
přílohy č. 0370-22-P02;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku formou fyzické likvidace z
vlastnictví Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, a to:
a) serveru DELL PE T300 E3113, inventární číslo 200145, pořizovací cena 119.850
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2008, dle přílohy č. 0370-22-P03;
b) fotovoltaického systému, inventární číslo 200061, pořizovací cena 562.240 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2005, dle přílohy č. 0370-22-P03;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku formou fyzické likvidace z
vlastnictví Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČO 00128198, a to kopírovacího stroje CANON, inventární číslo 1274_vs 65,
pořizovací cena 309.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006, dle přílohy č.
0370-22-P04;
schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové organizace Vyšší
odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, se
sídlem Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž, IČO 47935936, dle přílohy č. 037022-P05;
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
se sídlem Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, IČO 00843407, dle přílohy č. 0370-22P06;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, se
sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, dle přílohy č. 0370-22-P07;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 00843474, dle přílohy č. 0370-22-P08.

15

Školství – souhlas s vydáním stipendijního řádu vyšší odborné školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R14/22

vyjadřuje souhlas
s vydáním stipendijního řádu vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČO 00226319, dle
přílohy č. 0372-22-P02.
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Školství - výsledek konkursního řízení a jmenování ředitele Gymnázia
Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R14/22

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Uherské Hradiště, IČO 60371684, dle přílohy č. 0373-22-P01;
jmenuje
s účinností od 01.07.2022 pana ***na pracovní místo ředitele Gymnázia Uherské
Hradiště, IČO 60371684, dle přílohy č. 0373-22-P03;
stanovuje
s účinností od 01.07.2022 plat řediteli Gymnázia Uherské Hradiště, IČO 60371684,
dle přílohy č. 0373-22-P04.
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - platový výměr ředitele příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R14/22

stanovuje
s účinností od 01.05.2022 plat řediteli Základní školy a Mateřské školy při
zdravotnickém zařízení Kroměříž, p. o., IČO 70842884, dle přílohy č. 0371-22-P01.
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Projekt "Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích" projektový rámec

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R14/22

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v
Rymicích", dle přílohy č. 0367-22-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0077/2022, dle přílohy č. 0367-22-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve výši
251.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, na
přípravu akce "Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích", dle
přílohy č. 0367-22-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, IČO
00091138, dle přílohy č. 0367-22-P05;
souhlasí
se zahájením přípravných prací (zpracováním studie proveditelnosti a žádosti o
dotaci) pro projekt "Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích";
ruší
ke dni 25.04.2022 za podmínky schválení bodu 1. a 3., část schvaluje, tohoto
usnesení:
a) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 06.12.2022 č. 0983/R30/21 – část
schvaluje, bod 1., kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 65.000 Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 105.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska,
příspěvková organizace, se sídlem Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž, IČO
00091138, na dokončení projektové dokumentace akce „Muzeum Kroměřížska –
Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích", dle přílohy č. 1070-21P02;
10/20
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 28.03.2022 č. 0278/R09/22 – část
schvaluje, bod 6., písm. e), kterým Rada Zlínského kraje schválila změnu č. 1
Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz č.
51/2020/INV z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 na přípravu akce " Muzeum
Kroměřížska - Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicich ", dle
přílohy č. 0272-22-P12.
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Projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji - Veřejná zakázka
"Dodávka hardware pro Digitální technickou mapu ZK" - zahájení veřejné
zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R14/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávka hardware pro Digitální
technickou mapu Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh
č. 0384-22-P02 až č. 0384-22-P08;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Ing. Andrea Kaspřáková, Mgr. Libor Fusek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš
Janča, Ing. Lukáš Valouch, Martina Chovancová, DiS., Mgr. Radim Nuc, Mgr. Irena
Křeková, a náhradníky: Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Zimáček, Mgr. Libor Fusek, Ing.
Martin Kobzáň, Bc. Jaroslav Šena.
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Veřejná zakázka „Výběr dodavatele IT techniky“ - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R14/22

bere na vědomí
zprávy o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Výběr
dodavatele IT techniky“ a protokoly z jednání hodnoticí komise, dle příloh č. 038522-P01 a č. 0385-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele NEXTCOMP, spol. s r.o. se sídlem Stodolní 851/4, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25392204, pro část 1 veřejné zakázky s názvem
Dodávka 15,6“ notebooků typu A a dokovacích stanic USB-C (včetně příslušenství);
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem NEXTCOMP, spol. s r.o. se sídlem
Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25392204, pro část 1
veřejné zakázky s názvem Dodávka 15,6“ notebooků typu A a dokovacích stanic
USB-C (včetně příslušenství), dle přílohy č. 0385-22-P03;
3. výběr dodavatele AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
- Moravská Ostrava, IČO 04308697, pro část 2 veřejné zakázky s názvem Dodávka
13,3“ notebooků typu B a dokovacích stanic USB-C (včetně příslušenství);
4. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 04308697, pro část 2 veřejné
zakázky s názvem Dodávka 13,3“ notebooků typu B a dokovacích stanic USB-C
(včetně příslušenství), dle přílohy č. 0385-22-P04;
5. výběr dodavatele NEXTCOMP, spol. s r.o. se sídlem Stodolní 851/4, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25392204, pro část 3 veřejné zakázky s názvem
Dodávka LCD monitorů (včetně příslušenství);
6. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem NEXTCOMP, spol. s r.o. se sídlem
Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25392204, pro část 3
veřejné zakázky s názvem Dodávka LCD monitorů (včetně příslušenství), dle přílohy
č. 0385-22-P05.
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SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - dodatek č. 1 kupní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R14/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy č.
O/0354/2020/INV mezi Zlínským krajem a společností EVC Group, s. r. o., se sídlem
Nádražní 1383, 768 24 Hulín, IČO 27720870, dle příloh č. 0376-22-P02 až č. 037622-P03, 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 s dispozicí v SPZ
Holešov podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov, dle přílohy č. 0376-22-P06.
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R14/22
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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Zdravotnictví - změna č. 1 plánu oprav a technického zhodnocení na majetku
Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2022 a závěrečné zprávy u
akcí za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R14/22

vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2022 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0381-22-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0381-22-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0381-22-P07;
2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 9
(dle přílohy č. 0381-22-P02) s názvem "Stavební úprava prokládacího boxu
radiofarmak v budově ONM p. č. st. 2279" v celkové výši 149.568 Kč vč. DPH;
3) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 8
(dle přílohy č. 0381-22-P03) s názvem "Severní přístavba východního křídla budovy
A" v celkové výši 208.000.000 Kč vč. DPH;
4) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 9
(dle přílohy č. 0381-22-P03) s názvem "Modernizace bazénu" v celkové výši
2.035.000 Kč vč. DPH;
schvaluje
1) investiční záměr č.1831/170/04/22 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice
– PGO nový zdroj chladu" dle přílohy č. 0381-22-P09;
2) investiční záměr č. 1832/170/04/22 na akci: "Kroměřížská nemocnice a.
Severní přístavba východního křídla budovy A" dle přílohy č. 0381-22-P10;
3) investiční záměr č. 1833/170/04/22 na akci: "Kroměřížská nemocnice a.
modernizace bazénu" dle přílohy č. 0381-22-P11;
4) investiční záměr č. 1834/170/04/22 na akci: "Kroměřížská nemocnice a.
modernizace rozvaděčů RH (budova A, B)" dle přílohy č. 0381-22-P12;
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a. s.
s. –
s. –
s. –

R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – PGO nový zdroj chladu", mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,
IČO 27660915, dle přílohy č. 0381-22-P13;
6) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. modernizace rozvaděčů RH (budova A, B)" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou
nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č.
0381-22-P14;
7) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Poplachový a zabezpečovací systém - protialkoholní záchytná stanice" mezi
Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0381-22-P15;
8) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. Vybudování zpevněných ploch v areálu na parcele č. 3247/1, 3238/1 a 15011,
přeložky a oprava veřejného osvětlení (VO)" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou
nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 038122-P16;
9) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. severní přístavba východního křídla budovy A" mezi Zlínským krajem a
Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532,
dle přílohy č. 0381-22-P27;
10) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. modernizace bazénu" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0381-22-P28;
11) rozpočtové opatření č. RZK/0078/2022, dle přílohy č. 0381-22-P17;
bere na vědomí
1) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - oprava hydroizolace jižního křídla
budova A", dle přílohy č. 0381-22-P18;
2) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - modernizace rozvaděče RM01.1. na
odd. ARO", dle přílohy č. 0381-22-P19;
3) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce dorozumívacího zařízení",
dle přílohy č. 0381-22-P20;
4) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických výtahů č. K1094
a č. 1095 v budově B", dle přílohy č. 0381-22-P21;
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Kroměřížská nemocnice a.s. - úprava porodního oddělení", dle přílohy
č. 0381-22-P22;
6) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Vsetínská nemocnice a.s. - Budova M přemístění a přepojení hlavní
serverovny", dle přílohy č. 0381-22-P23;
7) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Předhavarijní oprava rozvodů
TUV v budově PGO, p. č. st. 2472", dle přílohy č. 0381-22-P24;
8) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - chlazení 1.NP a úprava vstupu v
budově izolačního pavilonu", dle přílohy č. 0381-22-P25;
9) závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Demolice bývalého zauhlování
kotelny", dle přílohy č. 0381-22-P26.

23

Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – rekonstrukce objektu
14 – Fotovoltaická elektrárna II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R14/22

bere na vědomí
odstoupení vybraného dodavatele AEKO s.r.o., se sídlem: Špitálka 461/21a, Trnitá,
602 00 Brno, IČO 28347200 dle přílohy č. 0380-22-P02 a rozhodnutí zadavatele o
vyloučení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, dle přílohy č. 0380-22-P03;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – rekonstrukce objektu 14 – Fotovoltaická elektrárna II", za
podmínky zániku účasti v zadávacím řízení dodavatele AEKO s. r. o., se sídlem:
Špitálka 461/21a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 28347200, dle přílohy č. 0380-22-P04.
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Kultura - dodatek investičního záměru akce "Slovácké muzeum UH, p. o. Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R14/22

schvaluje
1. dodatek č. 10 investičního záměru č. 1182/3/090/067/04/16 – 10/04/22 na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy", dle přílohy č. 0374-22-P02;
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 00092126, dle přílohy č. 0374-22-P03.
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Školství - investiční akce - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Dětský domov,
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R14/22

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0377-22-P02:
a) "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Oprava školního hřiště",
b) "DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín - Výměna schodišťové plošiny;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1830/150/03/22 na akci "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Oprava školního
hřiště", dle přílohy č. 0377-22-P03;
b) č. 1837/150/04/22 na akci "DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín - Výměna schodišťové plošiny",
dle přílohy č. 0377-22-P04;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 76.000 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť se sídlem
Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, na akci "Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť – Oprava školního hřiště", dle přílohy č. 0377-22-P05;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 407.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Zlín se sídlem Lazy VI 3695, 760 01 Zlín, IČO
61716464, na akci "DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín - Výměna schodišťové plošiny", dle přílohy
č. 0377-22-P06;
5. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkových organizací:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť se sídlem Lesní
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO 00559105, dle přílohy č. 0377-22-P07;
b) změna č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín se sídlem Lazy VI 3695, 760 01 Zlín, IČO 61716464, dle
přílohy č. 0377-22-P08;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Oprava školního hřiště" příspěvkovou organizaci
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČO
00559105;
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) "DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín - Výměna schodišťové plošiny" příspěvkovou organizaci
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín se sídlem Lazy
VI 3695, 760 01 Zlín, IČO 61716464.
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Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R14/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1824/100/03/22 s
názvem: "Sociální služby Uherské Hradiště - DZP Kunovice – Na Bělince –
dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení", dle přílohy č. 0375-22-P02;
2. zařazení akce s názvem: "Domov pro seniory Burešov - rozšíření parkovacích
míst" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0375-22-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1816/100/02/22 s
názvem: "Domov pro seniory Burešov, p. o. – rozšíření parkovacích míst", dle přílohy
č. 0375-22-P03;
4. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkových organizací:
a) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČO 00092096, na rok 2022, dle přílohy č. 0375-22-P04;
b) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČO 70851042, na rok 2022, dle přílohy č. 0375-22-P05;
c) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Dětské
centrum Zlín, IČO 00839281, na rok 2022, dle přílohy č. 0375-22-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
1. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686
06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, pro akci "Sociální služby Uherské Hradiště DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení";
2. Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, Burešov 4884, 760 01 Zlín,
IČO 70851042, pro akci "Domov pro seniory Burešov - rozšíření parkovacích míst".
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R14/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství, sociální služby - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R14/22

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Základní
školou Zlín, Mostní, IČO 61716391, Mostní 2397, 760 01 Zlín, a nájemcem
ScioŠkola Zlín - základní škola, s. r. o., IČO 05420792, nám. T. G. Masaryka 1281,
760 01 Zlín, dle přílohy č. 0378-22-P02,
b) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu mezi pronajímatelem Základní
školou Zlín, Mostní, IČO 61716391, Mostní 2397, 760 01 Zlín, a nájemcem Základní
škola JINOTAJ Zlín, s. r. o., IČO 08406910, Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín, dle
přílohy č. 0378-22-P04;
c) s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10287C o nájmu části nemovitosti mezi
pronajímatelem 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 nájemcem Vodafone
Czech Republic a. s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00
Praha 5, dle přílohy č. 0378-22-P06;
d) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí práva na umístění
telekomunikačního zařízení č. KMLIN mezi pronajímatelem Střední školu hotelovou
a služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
nájemcem Vodafone Czech Republic a. s., IČO 25788001, náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, dle přílohy č. 0378-22-P08;
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi Statutárním městem Zlín,
IČO 00283924, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, Dětským centrem Zlín, příspěvková
organizace, IČO 00839281, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, a Zlínským krajem, IČO
70891320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0378-22-P10.
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Náhrada platů zaměstnanců v době nemoci - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R14/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2022, dle přílohy č. 0386-22-P01.

18/20

R14/22
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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Věcný návrh zákonodárné iniciativy - změna zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R14/22

schvaluje
věcný návrh změny zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, dle příloh č. 0388-22-P02 a 0388-22-P03;
ukládá
Odboru právnímu a Krajského živnostenského úřadu, oddělení legislativnímu a
právnímu dopracovat a předložit konečné znění návrhu změny zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, k
projednání na Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 27.06.2022.
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Veřejná zakázka "Rekonstrukce Čiperovy vily - zpracování projektové
dokumentace - zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R14/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce Čiperovy vily –
zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby a výkon inženýrské činnosti“
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0379-22-P02 až č. 037922-P08, 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, Ing. Pavel Pecha, Ing. Zbyšek Lukáš, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: Ing. Mgr. Fišerová Zuzana, Ph.D., PhDr.
Habartová Romana, Ing. Marek Knot, Ing. Petra Hospodková, Mgr. Libor Fusek.
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R14/22
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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Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro
rok 2022 - změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R14/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit v usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze
dne 14.04.2022 č. 0288/Z10/22:
1) v části usnesení "schvaluje", písm. B) bod 3. zrušení přílohy č. 0346-22Z-P09 a
nahrazení přílohou č. 0394-22-P01;
2) v části usnesení "schvaluje", písm. B) bod 4. zrušení přílohy č. 0346-22Z-P10 a
nahrazení přílohou č. 0394-22-P02.
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RP02-22 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací, ZOO a
zámek Zlín - Lešná - dodatek č. 2, město Slavičín - individuální dotace změnový list tisku RZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R14/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnový list tisku č. 0339-22Z - RP02-22
Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací, ZOO a zámek Zlín - Lešná
- dodatek č. 2, město Slavičín - individuální dotace, dle příloh č. 0395-22-P01 a 039522-P02.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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