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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 06.06.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R18/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0512-22-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. 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
06.06.2022.“ - na termín plnění 20.08.2022;
2. usnesení č. 0388/R16/22 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá ředitelům
dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok 2021,
přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 384.000 Kč a do
rezervních fondů ve výši 9.471.571,96 Kč, dle přílohy č. 0408-22-P02, nejpozději
však v termínu do 31.05.2022.“ - na termín plnění 04.07.2022.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R18/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) XIV. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2022 pořádaným
spolkem Solisko, z. s., se sídlem č.p. 128, 763 19 Držková, IČO 26571579;
2) XXIX. Mezinárodním dětským festivalem "KUNOVSKÉ LÉTO" 2022 pořádaným
Občanským sdružením "Kunovjan", z. s., se sídlem Záchalupčí 952, 686 04
Kunovice, IČO 62831585;
3) akcí Slovácké léto 2022 pořádanou spolkem "Staroměští šohajíci" se sídlem
Klukova 830, 686 03 Staré Město, IČO 22739050;

1/27

R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4) 14. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Léto na Soláni 2022 pořádaným
Sdružením pro rozvoj Soláně, z. s., se sídlem Karolinka, Bzové 325, IC Zvonice
Soláň, IČO 26589532;
5) Krajskou výstavou drobného zvířectva - králíků, holubů a drůbeže pořádanou
pobočným spolkem Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace HutiskoSolanec, se sídlem Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO 68898312;
6) akcí Noc kostelů 2022 pořádanou Arcibiskupstvím olomouckým, se sídlem
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 00445151;
7) XIX. ročníkem Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice pořádaným
Folklorní agenturou Buchlov, se sídlem Rechtorka 544, 687 08 Buchlovice, IČO
26608499;
8) XXIII. ročníkem Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát
pořádaným spolkem JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., se sídlem Chodská 2829/19I,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 22830260;
b) záštitu Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., členky Rady Zlínského kraje, nad:
1) druhým ročníkem vzdělávací akce určené pro žáky MŠ, ZŠ a širokou veřejnost s
názvem "Stavíme budoucnost aneb inspirujeme se v přírodě" pořádaným Střední
odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČO 60371790;
b) 7. ročníkem trienále Prostor Zlín 2022 pořádaným Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 00094889;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0115/2022, dle přílohy č. 0549-22-P03.

3

Sportovní hala Valašské Meziříčí - nová dohoda o přerušení plnění závazku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R18/22

schvaluje
uzavření Nové dohody o přerušení plnění závazku na projektu sportovní haly ve
Valašském Meziříčí mezi Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387, dle přílohy č. 0547-22-P01.
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4

Smluvní vztahy - právní zastupování Kruták & Partners - dodatek č. 1 ke
smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R18/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování právních služeb č. D/0976/2020/PŘ
mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, a
společností Kruták & Partners, advokátní kancelář s. r. o., IČO 29415349, se sídlem
Revoluční 724/7, Praha 1, PSČ 110 00, dle přílohy č. 0546-22-P01.

5

Zákonodárná iniciativa Zlínského kraje - novela zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit ve smyslu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění přílohy č. 0548-22-P02 Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR;
2. pověřit ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Radima Holiše, hejtmana kraje,
a jako náhradníky pana Ing. Stanislava Blahu a pana Mgr. Roberta Stržínka, členy
zastupitelstva, k jednání za Zastupitelstvo Zlínského kraje před Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR a jejími orgány ve věci návrhu zákona, ve znění dle
přílohy 0548-22-P02.

6

Odbor KH - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt
domovnictví ve vybraných lokalitách ZK v roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R18/22

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0098/2022/KH se spolkem ARGO,
Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Tř. 3. května č. 325, 763 02 Zlín, IČO 00568813,
dle přílohy č. 0514-22-P02.
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7

Dodatek č. 2 k Programu priority 2020-2022, dodatek č. 2 a přílohy k
Programu pro sociální služby 2020-2022, výzvy pro rok 2022 a dodatek č. 1 k
pověření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R18/22

schvaluje
1. dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 20202022, dle přílohy č. 0513-22-P02;
2. výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2022, dle přílohy č. 0513-22-P03;
3. dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, dle přílohy
č. 0513-22-P04;
4. výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022,
dle přílohy č. 0513-22-P05;
5. přílohu č. 1 Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, dle přílohy
č. 0513-22-P06;
6. přílohu č. 2 Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, dle přílohy
č. 0513-22-P07;
7. přílohu č. 3 Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, dle přílohy
č. 0513-22-P08;
8. přílohu č. 4 Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, dle přílohy
č. 0513-22-P09;
9. dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro poskytovatele Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO
00092096, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 6, dle přílohy č. 0513-22-P10;
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bere na vědomí
1. úplné znění Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 20202022 vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, dle přílohy č. 0513-22-P11;
2. úplné znění Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022 vč.
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, dle přílohy č. 0513-22-P12.

8

Sociální věci - Dotace na výkon sociální práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R18/22

bere na vědomí
poskytnutí dotace z MPSV dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na výkon sociální
práce podle ustanovení § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v celkové výši 1.146.000 Kč, dle přílohy č. 0517-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0112/2022 dle přílohy č. 0517-22-P01.

9

Dotační projekty v oblasti sociálních služeb - rozhodnutí, partnerské smlouvy
a změny v projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R18/22

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. OPZ/03/018/0015477 ze dne 15.02.2020 na zabezpečení
realizace projektu "Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve
Zlínském kraji", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních
věcí, dle přílohy č. 0516-22-P01;
2. s podmínkami v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce č.
013D312007802 ze dne 16.05.2022 "Sociální služby Uherské Hradiště - DS
Buchlovice - rekonstrukce výtahů", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
práce a sociálních věcí, dle přílohy č. 0516-22-P07;
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schvaluje
1. změnu č. 3 projektového rámce projektu "Využívání sociálních inovací za pomocí
asistivních technologií ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0516-22-P02;
2. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství č. D/0334/2020/PŘ v rámci projektu
"Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji",
mezi Zlínským krajem a Diakonií Valašské Meziříčí, se sídlem Žerotínova 1421,
Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČO 73632783, dle přílohy č. 0516-22-P03;
3. uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o partnerství č. D/0331/2020/PŘ v rámci projektu
"Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji",
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 600, Zlín, PSČ 762 75, IČO 27661989, dle přílohy č. 0516-22-P04;
4. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství č. D/0332/2020/PŘ v rámci projektu
"Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji",
mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, se sídlem
Záviše Kalandry 1353, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 49562827, dle přílohy č. 0516-22P05;
5. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství č. D/0333/2020/PŘ v rámci projektu
"Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji",
mezi Zlínským krajem a Českým vysokým učením technickým v Praze, se sídlem
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00, IČO 68407700, dle přílohy
č. 0516-22-P06.

10

Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji" licenční smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R18/22

schvaluje
1. uzavření licenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Českou republikou Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha
2, IČO 00551023, v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve
Zlínském kraji dle přílohy č. 0515-22-P01;
2. pověření k podpisu licenčních a podlicenčních smluv za Zlínský kraj pro Ing.
Martina Kobzáně, vedoucího Odboru řízení dotačních projektů, dle přílohy č. 051522-P03.
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11

Doprava - Integrovaný regionální operační program (IROP) - Plán čerpání
financí z IROP na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R18/22

bere na vědomí
IROP Tabulka - předpokládané čerpání v roce 2022, dle přílohy č. 0518-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2022, dle přílohy č. 0518-22-P03.

12

Doprava - investiční záměry, dodatky k inv. záměrům, změna č. 3 fondu
investic ŘSZK, závěrečné zprávy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R18/22

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
A1) investiční záměr č. 1848/110/05/22 k provedení díla „Silnice III/4943: Valašské
Klobouky“, o celkových nákladech 7.379.000 Kč, dle přílohy č. 0519-22-P02;
A2) investiční záměr č. 1822/110/02/22 k provedení díla „Silnice III/0498:
Pozděchov, zajištění silničního tělesa“, o celkových nákladech 3.126.000 Kč, dle
přílohy č. 0519-22-P03;
A3) investiční záměr č. 1820/110/02/22 k provedení díla „Silnice III/43223: Rataje“,
o celkových nákladech 9.238.000 Kč, dle příloh č. 0519-22-P04a a č. 0519-22-P04b;
B. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860:
B1) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1733/110/01/21-03/05/22 k provedení díla
„Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 1“, o celkových nákladech
4.192.000 Kč, dle přílohy č. 0519-22-P05;
B2) dodatek č. 4 k investičnímu záměru č. 1732/110/01/21-04/05/22 k provedení díla
„Silnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď“, o celkových nákladech
20.047.000 Kč, dle přílohy č. 0519-22-P06;
B3) dodatek č. 5 k investičnímu záměru č. 1726/110/01/21-05/05/22 k provedení díla
"Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď", o celkových nákladech 20.633.000
Kč, dle přílohy č. 0519-22-P07;
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B4) dodatek č. 3 k investičnímu záměru č. 1766/110/06/21-03/05/22 k provedení díla
„Silnice II/493, II/495: Slavičín, Hrádek n.Vl., OK“, o celkových nákladech 7.152.000
Kč, dle přílohy č. 0519-22-P08;
B5) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1818/110/02/22-01/05/22 k provedení díla
„Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vl.dráze“, o celkových nákladech 20.060.000 Kč,
dle přílohy č.0519-22-P09;
B6) dodatek č. 1 k investičnímu záměru č. 1819/110/02/22-01/05/22 k provedení díla
„Silnice III/4922: Pozlovice, sesuv“, o celkových nákladech 17.108.000 Kč, dle
přílohy č. 0519-22-P10;
C. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, na rok 2022, dle příloh č. 0519-22P11a až č. 0519-22-P11e;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle příloh
č. 0519-22-P12 až č.0519-22-P14.

13

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R18/22

stanovuje
mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 0520-22-P01.

14

Úprava rozpočtu Zlínského kraje, rozdělení přebytku hospodaření za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R18/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0111/2022, dle přílohy č. 0562-22-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2022, dle
přílohy č. 0562-22-P02.
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

15

Úprava č. 3 Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 20212025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Úpravu č. 3 Střednědobého výhledu rozpočtu
Zlínského kraje na roky 2021-2025, dle přílohy č. 0561-22-P01.

16

Projekt "Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R18/22

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu "Strategické řízení a chytrá veřejná správa
ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0558-22-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0107/2022, dle přílohy č. 0558-22-P02.

17

RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu dohoda o ukončení smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R18/22

schvaluje
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/1652/2021/STR uzavřenou se společností Radniční
catering, s. r. o., IČO 05844649, Stoličkova 2069/80, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č.
0559-22-P02.
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R18/22
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 - návrh na uzavření darovací smlouvy mezi ministerstvem
zdravotnictví a ZK (obdarovaný), a darovacích smluv mezi ZK a KNTB, a. s.,
UHN a. s., KMN a. s., VSN a. s. a Nemocnicí AGEL VM a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R18/22

schvaluje
a) uzavření darovací smlouvy mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví,
se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, IČO 00024341, a Zlínským
krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, IČO 70891320, týkající se převedení 5 kusů
videolaryngoskopů, dle přílohy č. 0554-22-P01,
b) uzavření darovacích smluv mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, IČO
70891320, a:
1. Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČO 27661989, dle přílohy č. 0554-22-P02,
2. Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0554-22-P03,
3. Kroměřížskou nemocnicí a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČO 27660532, dle přílohy č. 0554-22-P04,
4. Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO
26871068, dle přílohy č. 0554-22-P05.
5. Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a. s., se sídlem U Nemocnice 980, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 26822105, dle přílohy č. 0554-22-P06;
pověřuje
Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČO 27661989, aby za Zlínský kraj převzala od České republiky - Ministerstva
zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, IČO 00024341,
v areálu Fakultní nemocnice Bulovka, se sídlem Budínova 67/2, Libeň, 180 00
Praha, 5 ks videolaryngoskopů McGrath, které stát daruje Zlínskému kraji za účelem
naplnění veřejného zájmu na ochraně zdraví osob ve Zlínském kraji na základě
darovací smlouvy uvedené v příloze č. 0554-22-P01.

19

Zdravotnictví - vybrané ukazatele obchodních plánů nemocnic založených
Zlínským krajem pro rok 2022 a přehled veřejných zakázek roku 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informace vybraných ukazatelů z
obchodních plánů a přehledy veřejných zakázek nemocnic založených Zlínským
krajem pro rok 2022 dle příloh č. 0555-22-P1 až č. 0555-22-P08.
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R18/22
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 - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - zařazení
investiční akce do SDP, investiční záměr, změna plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R18/22

schvaluje
1. zařazení akce "ZZS ZK - 15 kusů tabletů pro posádky RV" zdravotnické záchranné
služby do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2021-2025, dle přílohy č. 0556-22-P01,
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, č.
1839/170/04/22 na akci "ZZS ZK - 15 kusů tabletů pro posádky RV" zdravotnické
záchranné služby o celkových nákladech 1.868.000 Kč, dle přílohy č. 0556-22-P02,
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle
přílohy č. 0556-22-P03 a č. 0556-22-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČO 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akcí: "ZZS ZK - 15 kusů tabletů
pro posádky RV" zdravotnické záchranné služby.

21

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R18/22

stanovuje
mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 0553-22-P01.
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

22

Odměny ředitelů příspěvkových organizací, platový výměr ředitele
příspěvkové organizace - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R18/22

stanovuje
1. mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0522-22-P01;
2. s účinností od 01.07.2022 plat řediteli Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně, p. o., IČO 70947422, dle přílohy č. 0522-22-P02.

23

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R18/22

schvaluje
1. změnu závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0521-22-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. 0521-22-P02.

24

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R18/22

bere na vědomí
Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu uvedené v příloze č.
0523-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0109/2022 dle přílohy č. 0523-22-P01.
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

25

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R18/22

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022:
a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem Liptál č. p.
91, 756 31 Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0524-22-P02;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Uherské Hradiště, se sídlem
Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371684, dle přílohy č. 052422-P03;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř.
Spojenců 907, 765 02 Otrokovice, IČO 61716693, dle přílohy č. 0524-22-P04;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, se sídlem Masarykovo
náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž, IČO 70843309, dle přílohy č. 0524-22-P05.

26

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R18/22

schvaluje
podání návrhů na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843474:
- výmaz místa u domova mládeže na adrese Zemědělská 1077, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, s účinností od 01.09.2022;
- snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek u domova mládeže z 310 na 150 s
účinností od 01.09.2022;
2. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČO 46254323:
- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Salašská 300, 687 06
Velehrad, s účinností od 01.09.2022;
- zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese náměstí Hrdinů 1000, 686
03 Staré Město, s účinností od 01.09.2022;
ukládá
Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph.D., člence Rady Zlínského kraje, podat u Krajského
úřadu Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených schválených změn v rejstříku
škol a školských zařízení v termínu do 30.06.2022.
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R18/22

bere na vědomí
vzdání se funkce paní ***, členky školské rady při základní škole, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČO
70238928;
jmenuje
pana ***, ***, členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČO 70238928, s účinností
od 07.06.2022 do 11.07.2024.

28

Školství - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky SŠ - COPT Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R18/22

bere na vědomí
uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele Střední školy
- Centra odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO 15527816, ke dni
31.10.2022;
schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední
školy - Centra odborné přípravy technické Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy
č. 0526-22-P02;
odvolává
*** z pracovního místa ředitele Střední školy - Centra odborné přípravy technické
Uherský Brod, IČO 15527816, dle přílohy č. 0526-22-P03, ke dni 31.10.2022.
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R18/22
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 - výsledek konkursního řízení a jmenování ředitelky DD Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R18/22

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Dětského domova Vizovice, IČO 61716651, dle přílohy č. 0527-22-P01;
jmenuje
s účinností od 01.08.2022 paní ***na pracovní místo ředitelky Dětského domova
Vizovice, IČO 61716651, dle přílohy č. 0527-22-P03;
stanovuje
s účinností od 01.08.2022 plat ředitelce Dětského Domova Vizovice, IČO 61716651,
dle přílohy č. 0527-22-P04.

30

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R18/22

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT)
pro Krajskou radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského
kraje, pobočný spolek, IČO 70930139, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov, ve
výši 50.000 Kč na projekt Školní sportovní soutěže realizované ve Zlínském kraji v
roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle
přílohy č. 0551-22-P02.

31

Veřejná zakázka „Podpora technologického centra Zlínského kraje“ - výběr
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R18/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Podpora
technologického centra Zlínského kraje" a související dokumenty, dle příloh č. 055222-P02 až č. 0552-22-P05;
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
1. výběr dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída
Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO 46992308, dle přílohy č. 0552-22-P06.

32

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit odstoupení od kupní smlouvy č. O/0393/2019/INV ze dne 06.02.2020
uzavřené mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320,
a společností MRB Sazovice, spol. s r.o., se sídlem U dubu 691/48, Braník, 147 00
Praha 4, IČO 63488051, dle přílohy č. 0530-22-P03;
2. vzít na vědomí nesouhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se
změnou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. O/0106/2018/INV ve znění dodatku č.
1 uzavřené 13.07.2018 mezi Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČO 70891320 a společností taneco, a.s., se sídlem nám. Minoritů 128/18 Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 02721341, dle přílohy č. 0530-22-P09;
3. schválit zamítnutí žádosti společnosti taneco, a.s., se sídlem nám. Minoritů 128/18
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 02721341 na změnu Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní č. O/0106/2018/INV ze dne 13.07.2018 ve znění dodatku č.
1 uzavřené mezi Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, a společností taneco a.s., se sídlem nám. Minoritů 128/18 Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 02721341, dle přílohy č. 0530-22-P10;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0114/2022, dle přílohy č. 0530-22-P04.
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R18/22
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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SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R18/22

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě č. D/1507/2011/INV na výkon
Technického dozoru stavebníka na akci „SPZ Holešov Stavba 10. Technická a
dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část", mezi Zlínským krajem, se sídlem třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a společností AIP, spol. s r.o., se
sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO 46902481, dle přílohy č. 0531-22-P02.

34

Kultura - investiční záměr akce "Hrad Malenovice - revitalizace památky a
inovativní využití kulturního dědictví"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R18/22

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1614/090/02/20 – 02/05/22 na akci "Hrad
Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví", dle přílohy
č. 0529-22-P02;
2. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., IČO 00089982, dle přílohy č. 052922-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0110/2022, dle přílohy č. 0529-22-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022 ve výši
56.000 Kč příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 089982, na přípravu akce "Hrad Malenovice revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví", dle přílohy č. 0529-22P05;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2022
ve výši 70.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o., IČO
00089982, na přípravu akce "Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní
využití kulturního dědictví", dle přílohy č. 0529-20-P06;
souhlasí
se zahájením přípravných prací (zpracováním studie proveditelnosti a žádosti o
dotaci) pro projekt "Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití
kulturního dědictví".
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

35

Školství - investiční záměr akce "OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava
hydroizolace teras"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R18/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "OA, VOŠ a
JŠ Uherské Hradiště – oprava hydroizolace teras" č. 1849/150/05/22, dle přílohy č.
0532-22-P01;
2. změnu č. 1 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 60371731, dle přílohy č. 0532-22-P02;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 1.607.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 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 přípravu a
realizaci akce „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – oprava hydroizolace teras", dle
přílohy č. 0532-22-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "OA, VOŠ a
JŠ Uherské Hradiště – oprava hydroizolace teras" 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.

36

Školství - investiční záměr akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěmrekonstrukce střechy hlavní budovy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R18/22

schvaluje
1. zařazení akce "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy hlavní
budovy" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "SŠIEŘ
Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy hlavní budovy" č. 1844/150/04/22,
dle přílohy č. 0533-22-P02;
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. změnu č. 2 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, dle
přílohy č. 0533-22-P03;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3.433.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
v roce 2022 příspěvkové organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 00843474, na přípravu a realizaci akce „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce střechy hlavní budovy", dle přílohy č. 0533-22-P04;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0113/2022, dle přílohy č. 0533-22-P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474, na
akci "SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy hlavní budovy".

37

Školství, sociální služby - smlouva o výsadbě, smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R18/22

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výsadbě a údržbě zeleně mezi Střední
uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště, IČO 60371749, Všehrdova 267,
686 01 Uherské Hradiště a Městem Uherské Hradiště, IČO 00291471, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0534-22-P01,
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce 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. 0534-22-P02.

19/27

R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

38

Zdravotnictví - „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
č. 11 - interny" – zpracování projektové dokumentace - dodatek smlouvy a
zahájení projektové přípravy akce "ZZS ZK - výjezdová základna Luhačovice"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R18/22

bere na vědomí
žádost Uherskohradišťské nemocnice a. s., o dodatečnou úpravu projektové
dokumentace akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu č.
11 - interny", dle přílohy č. 0536-22-P02;
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo mezi Zlínským krajem a dodavatelem Atelier
99 s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 02463245,
dle přílohy č. 0536-22-P03;
2. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
s názvem „ZZS ZK – výjezdová základna Luhačovice“, dle přílohy č. 0536-22-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce s názvem „ZZS
ZK – výjezdová základna Luhačovice“ příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží
434, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 62182137, dle příloh č. 0536-22-P04 až č. 0536-22P05;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akce, příspěvkovou organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží
434, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 62182137.

39

Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. - Magnetická rezonance" zahájení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R18/22

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Vsetínská nemocnice a. s. Magnetická rezonance", formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č.
0535-22-P02 až č. 0535-22-P07, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na
profilu zadavatele;
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Martina Chovancová DiS., Mgr. Ing.
Simona Hořáková, a náhradníky: Ing. Andrea Kaspřáková, Mgr. Libor Fusek;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Zbyněk
Fojtíček, Ing. Věra Prousková, MBA, Ing. Pavel Pecha, Ing. Karol Muránský, Martina
Chovancová, DiS., a náhradníky: MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Ing. Ladislav
Kašpar, Ing. Petr Burša, Ing. Michal Jašek, Mgr. Libor Fusek.

40

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R18/22

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem
a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČO 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0540-22-P02 až č. 0540-22-P02d a příloha č. 0540-22-P03;
souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční Městské
RZ ve dnech 26.08.-28.08.2022, která povede po komunikacích Zlínského kraje v
bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č. 1119/4, p. č. 1119/244, p. č. 1119/23, p.
č. 1119/24, p. č. 1119/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1112/7, ostatní
plocha, silnice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín,
dle přílohy č. 0540-22-P05;
2) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů ve
dnech 26.08.-28.08.2022, dle přílohy č. 0540-22-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, k umístění stánku s
občerstvením dne 26.-27.08.2022, dle přílohy č. 0540-22-P07;
4) s využitím pozemku v 1. NP budovy č. 11 na p. č. st. 8638 (bez č.p./č.e. garáže),
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro k. ú. a obec Zlín na LV 263 za účelem výstavby 2 mobilních
tribun při VIP programu BCRZ ve dnech 26.08.-27.08.2022, dle přílohy č. 0540-22P08;
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5) s využitím pozemku p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané
na LV č. 263 a pozemků p. č. 1119/16, jiná plocha, ostatní plocha, p. č. 1119/250,
ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na LV č. 27109, to vše pro obec a k. ú. Zlín
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pro VIP program v rámci BCR Zlín dne 26.08.27.08.2022, dle přílohy č. 0540-22-P09.

41

Záměr změny pronájmu parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R18/22

schvaluje
záměr změny Smlouvy č. O/0171/2017/KŘHS o nájmu prostoru sloužícího k
parkování na pozemcích p. č. 1119/28, p. č. 1119/164 a p. č. 6974, vše ostatní
plocha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném příslušným pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k.ú. Zlín, dle přílohy
č. 0543-22-P02, spočívající ve zvýšení nájemného za parkovací místa a prodloužení
nájmu na dobu neurčitou.

42

Ukončení nájemní smlouvy s Komerční bankou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R18/22

souhlasí
s nabídkou Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, Praha 1, PSČ
114 07, IČO 45317054, na předčasné ukončení smlouvy, dle přílohy 0539-22-P01,
a to k 31.08.2022.

43

Veřejná zakázka "Sedací nábytek 2022" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R18/22

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s
názvem "Sedací nábytek 2022", dle přílohy č. 0541-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Multised, spol. s r.o. se sídlem Lubina 433, 74221 Kopřivnice
IČO 26189160, veřejné zakázky s názvem "Sedací nábytek 2022";
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R18/22
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 rámcové smlouvy s dodavatelem Multised, spol. s r.o. se sídlem Lubina
433, 74221 Kopřivnice IČO 26189160, dle přílohy č. 0541-22-P03 a č. 0541-22P03a.

44

Veřejná zakázka „Dodávky kancelářského papíru 2022“ - schválení výběru
dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R18/22

bere na vědomí
protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s
názvem "Dodávky kancelářského papíru 2022", dle přílohy č. 0542-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele SMERO, spol. s r.o. se sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad,
IČO 25527886, veřejné zakázky s názvem "Dodávky kancelářského papíru 2022";
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem SMERO, spol. s r.o. se sídlem
Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČO 25527886, dle přílohy č. 0542-22-P03 a přílohy
č. 0542-22-P03a.

45

Jmenování vedoucího odboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R18/22

jmenuje
na návrh ředitelky Krajského úřadu Zlínského kraje Mgr. Lubomíra Doležela
vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje s
účinností od 01.09.2022.

46

Podpora rozvoje území Zlínského kraje - individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje:
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. městu Kroměříž, IČO 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01
Kroměříž, do výše 26.735.000 Kč, současně však max. 25 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0545-22-P03;
2. městu Bystřice pod Hostýnem, IČO 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí
137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, do výše 7.607.000 Kč, současně však max. 35
% celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu „Úprava zpevněných ploch
Masarykova náměstí – 1. etapa“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0545-22-P05;
3. CPA Delfín, příspěvková organizace, IČO 71177108, se sídlem Slovácké náměstí
2377, 688 01 Uherský Brod, do výše 15.358.000 Kč, současně však max. 47 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu „Výstavba nového
vícepodlažního veřejného parkoviště“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0545-22-P07;
4. městu Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské
Meziříčí, do výše 20.836.000 Kč, současně však max. 38 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu „Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0545-22P09;
5. městu Vizovice, IČO 00284653, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763 12
Vizovice, do výše 1.537.000 Kč, současně však max. 31 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu „Vizovice – místní komunikace a zpevněné plochy ulice
Nová“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této, dotace dle přílohy č.
0545-22-P11;
6. statutárnímu městu Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
do výše 45.797.054 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu „Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0545-22-P13;
7. statutárnímu městu Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
do výše 19.202.947 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu „Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda (ulice
Okružní) a točna MHD“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 0545-22-P15;
8. statutárnímu městu Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
do výše 4.999.999 Kč, současně však max. 41 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu „Zlín, Mladcová – oprava silnice III/49016 a chodník z ulice
Vinohrádek ke hřbitovu, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
dle přílohy č. 0545-22-P17;
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9. městu Otrokovice, IČO 00284301, se sídlem Náměstí 3. května 1340, 765 02
Otrokovice, do výše 2.346.574 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu „Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště – II. etapa –
rekonstrukce sportoviště“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0545-22-P19.
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Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
27.06.2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R18/22

schvaluje
návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
27.06.2022, ve znění změn, přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0544-22-P02.

48

Archeologie - germánské žárové pohřebiště - smlouva o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R18/22

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem, Muzeem jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982, Muzeem Kroměřížska, IČO
00091138, Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i. IČO 48511005, a
Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., IČO 68081758, dle příloh č.
0564-22-P01 a č. 0564-22-P02.

49

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského
kraje/v domácnostech Zlínského kraje III/NZÚ-AMO, úprava přílohy
Programu, výpovědi smluv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R18/22

schvaluje
1. výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III č.
D/0639/2020/STR uzavřené s panem Janem Gottwaldem, trvalým pobytem ***, ***
Kateřinice, datum narození ***1982, dle přílohy č. 0557-22-P01;
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
III/podprogramu Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č.
D/3024/2020/STR uzavřené s paní Janou Dlabajovou, trvalým pobytem ***, ***
Veselá, datum narození ***1964, dle přílohy č. 0557-22-P02;
3. výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
III/podprogramu Nová zelená úsporám-Adaptační a mitigační opatření č.
D/3425/2020/STR uzavřené s panem Richardem Purkarem, trvalým pobytem ***, ***
Nový Jičín, datum narození ***1976, dle přílohy č. 0557-22-P03;
4. úpravu postupu zjišťování čistých příjmů přílohy č. 1 Programu výměny zdrojů
tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje dle přílohy č. 0557-22-P04.

50

Zřízení kreditní karty k účtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit vydání nové kreditní karty na jméno ředitelky
krajského úřadu paní Ing. Jitky Hlavačkové, PhD., MBA, k bankovnímu účtu č. 62422066402124/0800 vedeného u České spořitelny a. s. na základě smlouvy o úvěru č.
D/0195/2019/EKO ze dne 12.04.2019.

51

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R18/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
bezúplatným převodem pozemků:
vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. st. 35/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m 2,
- p. č. st. 35/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 302 m 2,
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R18/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

zapsaných na LV č. 10001 od města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice, IČO 00284165, a to za účelem zřízení výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje s podmínkou zahájení stavby do 6 let od data
převodu;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v tomto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží
434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje.
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Stanovení postupu pro uznávání a vyplácení kompenzačního příspěvku změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R18/22

schvaluje
postup Zlínského kraje při poskytování kompenzačního příspěvku - změna číslo 1
dle přílohy č. 0565-22-P01.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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