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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 20.06.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R19/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0566-22-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0383/R16/22 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy, kultury,
sociálních služeb a zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 8.860.558,55 Kč, dle
přílohy č. 0441-22-P02, v termínu do 31.05.2022.“ - na termín plnění 04.07.2022.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R19/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) příměstskými letními tábory a branným táborem pořádanými Brannými oddíly
mládeže z. s., se sídlem č.p. 267, 687 12 Bílovice, IČO 05995957;
2) slavnostním závěrečným koncertem XXVII. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae pořádaným Mezinárodním centrem slovanské hudby
Brno, o. p. s., se sídlem Polní 6, 639 00 Brno, IČO 26235064;
3) akcí "Memoriál Jana Blahy" pořádanou příspěvkovou organizací Muzeum Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě, se sídlem Přemysla Otakara II./37, 688 12
Uherský Brod, IČO 00092142, s cimbálovou muzikou CM Strýci ze Strání;
b) záštitu Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana, nad:
1) XXI. Krajskou konferencí o EVVO pořádanou spolkem LÍSKA, z. s., Dolní náměstí
429, 755 01 Vsetín, IČO 28558863;
2) konferencí "Křižovatky ADHD" pořádanou Unií Kompas, z. s., se sídlem Pod
Stráněmi 2505, 760 01 Zlín, IČO 67028144.
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3

Aktualizace Edičního plánu Zlínského kraje 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R19/22

schvaluje
aktualizovaný Ediční plán Zlínského kraje na rok 2022, dle přílohy č. 0589-22-P01.

4

Kompenzační příspěvek Ukrajina II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R19/22

bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva financí čj. MF-15336/2022/1201-3 ze dne 31.05.2022 dle
přílohy č. 0601-22-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0117/2022, dle přílohy č. 0601-22-P05;
2. podání Žádostí II. Zlínského kraje o poskytnutí kompenzačního příspěvku na
zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v období od 24.02.2022 do 31.03.2022 a od
01.04.2022 do 30.04.2022 dle příloh č. 0601-22-P03 až č. 0601-22-P06.

5

Sociální služby - změny plánů tvorby a čerpání fondů investic pro rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R19/22

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb na rok 2022:
a) změna č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763
17 Lukov, IČO 70850941, dle přílohy č. 0568-22-P01;
b) změna č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Loučka, Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 70850895, dle přílohy č. 0568-22-P02;
c) změna č. 1 příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla, Husova 1165,
763 61 Napajedla, IČO 70850976, dle přílohy č. 0568-22-P04;
d) změna č. 5 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0568-22-P05.
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6

Sociální oblast - platový výměr ředitele příspěvkové organizace, odměny
ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R19/22

stanovuje
1. s účinností od 01.07.2022 plat řediteli Domova pro seniory Napajedla, p. o., IČO
70850976, dle přílohy č. 0567-22-P01.
2 mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 0567-22-P02.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R19/22

schvaluje
s platností od 01.07.2022 změnu Tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDKZ)
dle příloh č. 0569-22-P01a až č. 0569-22-P01g a Smluvních a přepravních
podmínek Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) dle příloh č. 0569-22-P02a
až č. 0569-22-P02e.

8

Doprava - změna struktury nákladů IZ, aktualizace Plánu přípravy
investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R19/22

schvaluje
A. změnu struktury nákladů č. 4 investiční akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, č.
1764/110/06/21-04/06/22/S k provedení díla "Silnice II/432: Jestřabice - hr kraje
ZL/JM“, o celkových nákladech 41.517.000 Kč, dle příloh č. 0570-22-P01a až č.
0570-22-P01b;
B. aktualizaci Plánu přípravy investičních akcí příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, dle přílohy č. 0570-22-P02.
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9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R19/22

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
pozemku p. č. 2505, v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 417-16/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 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 v
pozemku p. č. 1376/2, v k. ú. Petrůvka u Slavičína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 319-6935/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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. 1604, v k. ú. Chropyně, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1903-5757/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 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. 736/17, v k. ú. Kostelec u Holešova, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2821-128/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
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5. 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 pozemku p.
č. 693/2, v k. ú. Juřinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 443-45/2022,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.600 Kč + DPH;
6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Zlínským krajem a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za podmínek dle příloh č. 0596-22-P07 a č.
0596-22-P08;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČO
00098574, formou fyzické likvidace, a to:
- malotraktoru MTD13A, inventární číslo 1V102085, rok pořízení 2001, pořizovací
cena 377.735 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla,
IČO 70850976, formou fyzické likvidace, a to:
- konvektomatu Retigo, inv. č. 343000000051, rok pořízení 2005, poř. cena 299.880
Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, IČO 70850917, a to:
- schodolezu T 08 S, inventární číslo 11300044, rok pořízení 2004, pořizovací cena
134.400 Kč, zůstatková cena k 30.06.2022 činí 6.160 Kč, do hospodaření
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096;
4. vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, IČO 70850917, formou prodeje minimálně za cenu 6000 Kč,
a to:
- elektrické komorové pece KE 90 N, inventární číslo 11300035, rok pořízení 2001,
pořizovací cena 120.650 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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10

Vkladový účet zajištěný státními cennými papíry, změny příloh Rámcových
smluv v souvislosti s personálními změnami

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R19/22

schvaluje
1. smlouvu o vkladovém účtu "Spořicí účet Výhoda+" mezi Trinity bankou a. s., se
sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO 25307835, a
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0597-22-P01, č. 0597-22-P04 a č. 0597-22-P05 a
uložení finančních prostředků na tomto účtu ve výši 300 mil. Kč;
2. rámcovou smlouvu o zajištění depozita státními cennými papíry mezi Trinity
bankou a. s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město,
IČO 25307835, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0597-22-P02, č. 0597-22-P05 a č.
0597-22-P06;
3. smlouvu o poskytování internetového bankovnictví mezi Trinity bankou a. s., se
sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO 25307835, a
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0597-22-P03, č. 0597-22-P04, č. 0597-22-P05, č.
0597-22-P07;
4. změnu přílohy "Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta",
určené na základě Rámcové smlouvy č. TMA/0001/APR402/01/70891320 ze dne
19.06.2017 mezi Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO
49240901, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0597-22-P08;
5. změnu přílohy "Doručování dokumentů" na základě Rámcové smlouvy o
platebních a bankovních službách ze dne 16.12.2019 mezi PPF bankou, a.s., se
sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO 47116129, a Zlínským krajem, dle
přílohy č. 0597-22-P09;
6. změnu přílohy "Oznámení o změně kontaktních údajů a oprávněných osob" v
souvislosti s Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu ze dne
17.03.2021 mezi Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova1929/62, 140 00 Praha 4, IČO
45244782 a Zlínským krajem dle přílohy č. č. 0597-22-P10;
pověřuje
Ing. Leonu Kočařovou, k uzavírání depozitních a spotových obchodů na základě
Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 16.12.2019 mezi PPF
bankou, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO 47116129, a
Zlínským krajem, dle přílohy č. č. 0597-22-P11;
svěřuje
Ing. Leoně Kočařové, rozhodování o změnách, zvyšování, snižování a ukončování
termínovaného vkladu vedeného na základě Rámcové smlouvy o platebních a
bankovních službách ze dne 16.12.2019 mezi PPF bankou, a. s., se sídlem
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO 47116129, a Zlínským krajem.
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11

Harmonogram přípravy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu ZK na
rok 2023, rozpočtová strategie ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R19/22

bere na vědomí
1. harmonogram přípravy střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje dle
přílohy č. 0600-22-P01;
2. harmonogram přípravy rozpočtu Zlínského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 060022-P02;
3. rozpočtovou strategii Zlínského kraje 2022-2027 dle přílohy č. 0600-22-P03.

12

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R19/22

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu s názvem "Zvyšování znalostí
organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky", dle přílohy č. 0593-22P01;
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu
malých projektů v rámci programu spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika na projekt "Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti
nových trendů cykloturistiky", kód projektu: CZ/FMP/11b/10/141, mezi Zlínským
krajem a Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín,
IČO 70849153, ve znění příloh č. 0593-22-P02 až č. 0593-22-P05;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2022, dle přílohy č. 0593-22-P06;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů zajistit realizaci projektu „Zvyšování
znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“ v souladu se
Smlouvou o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů
v termínu do 31.03.2023.
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13

Případová studie ORP Bystřice pod Hostýnem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R19/22

bere na vědomí
případovou studii hospodářsky a sociálně ohroženého území pro obvod obce s
rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem dle přílohy č. 0594-22-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit případovou studii
hospodářsky a sociálně ohroženého území pro obvod obce s rozšířenou působností
Bystřice pod Hostýnem k projednání Regionální stálé konferenci Zlínského kraje.

14

Regionální akční plán Zlínského kraje pro období 2021 - 2027

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R19/22

souhlasí
s Regionálními akčními plány pro oblasti silnic II. třídy, středních a speciálních škol,
zdravotnické záchranné služby a deinstitucionalizace sociálních služeb dle příloh č.
0595-22-P02 až č. 0595-22-P05.

15

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - zařazení
investičních akcí do střednědobého plánu, investiční záměr, změna plánu
tvorby a použití fondu investic na rok 2022, změna závazných ukazatelů na
rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R19/22

schvaluje
1. zařazení akce:
a) "ZZS ZK - technologické vozidlo pro oblast Uherské Hradiště" zdravotnické
záchranné služby do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2021-2025, dle přílohy č. 0592-22-P01,
b) "ZZS ZK - vozidlo RV 2022" zdravotnické záchranné služby do Střednědobého
plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2021-2025, dle přílohy č. 059222-P02,
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137,
a) č. 1851/170/06/22 na akci "ZZS ZK - technologické vozidlo pro oblast Uherské
Hradiště" zdravotnické záchranné služby o celkových nákladech 957.000 Kč, dle
přílohy č. 0592-22-P03,
b) č 1853/170/06/22 na akci "ZZS ZK - vozidlo RV 2022" zdravotnické záchranné
služby o celkových nákladech 1.426.000 Kč, dle přílohy č. 0592-22-P04,
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČO 62182137, dle
přílohy č. 0592-22-P05,
4. rozpočtové opatření č. RZK/0123/2022, dle přílohy č. 0592-22-P06;
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:
a) "ZZS ZK - technologické vozidlo pro oblast Uherské Hradiště",
b) "ZZS ZK - vozidlo RV 2022";
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 ve výši
466.500 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČO 62182137, dle přílohy č. 0592-22-P08.

16

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R19/22

bere na vědomí
Osvědčení o způsobilých výdajích v projektu z Ministerstva pro místní rozvoj a
Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektů z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy uvedená v příloze č. 0573-22-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0122/2022 dle přílohy č. 0573-22-P01.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - investiční záměr, fondy investic, převod z rezervního fondu,
investiční příspěvek, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R19/22

schvaluje
1. zařazení akce "Základní umělecká škola Uherský Ostroh - pořízení klavírního
křídla" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0574-22-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
č. 1854/150/06/22 na akci "Základní umělecká škola Uherský Ostroh - pořízení
klavírního křídla", dle přílohy č. 0574-22-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Uherský Ostroh, se sídlem Šance
166, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 46254277, ve výši 400.000 Kč na přípravu a
realizace akce "Základní umělecká škola Uherský Ostroh – pořízení klavírního
křídla", dle přílohy č. 0574-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2022, dle přílohy č. 0574-22-P05;
5. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2022 příspěvkových organizací
zřizovaných Zlínským krajem:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherský Ostroh, se
sídlem Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 46254277, dle přílohy č. 0574-22P07;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se
sídlem Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00851574, dle přílohy č.
0574-22-P08;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, se sídlem Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČO 70238898, dle přílohy
č. 0574-22-P09;
d) změnu č. 2 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, se sídlem
Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60371731, dle přílohy č. 0574-22-P10;
e) změnu č. 2 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, se
sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČO 00128198, dle přílohy č. 057422-P11;
f) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Valašské
Meziříčí, Křižná 782, se sídlem Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 00 Valašské
Meziříčí, IČO 70238928, dle přílohy č. 0574-22-P12;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
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souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Uherský Ostroh, se sídlem Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh, IČO
46254277, k posílení fondu investic ve výši 185.000 Kč, dle přílohy č. 0574-22-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Základní
umělecká škola Uherský Ostroh - pořízení klavírního křídla" příspěvkovou organizaci
Základní uměleckou školu Uherský Ostroh, se sídlem Šance 166, 687 24 Uherský
Ostroh, IČO 46254277.
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Školství - pohledávky u příspěvkových organizací Dětský domov, Mateřská
škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Dětský domov Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R19/22

souhlasí
s prominutím pohledávek u příspěvkové organizace Zlínského kraje:
1) Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČO
61716464, se sídlem Lazy 3695, 760 01 Zlín v celkové výši 20.780 Kč vůči
Lubomírovi Žáčkovi, dle přílohy č. 0577-22-P02;
2.) Dětský domov Uherské Hradiště, IČO 60371773, se sídlem, 687 24 Uherský
Ostroh v celkové výši 112.815 Kč vůči Libuši Klimkové, dle přílohy č. 0577-22-P03.
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Školství - Souhlas zřizovatele s realizací projektů "Šablony" v Operačním
programu Jan Amos Komenský

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R19/22

vyjadřuje souhlas
s realizací projektů škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem, dle
přílohy č. 0579-22-P02, v rámci výzev Operačního programu Jan Amos Komenský
„Šablony“ vyhlášených v programovém období 2021-2027.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Školství - jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky SŠ - COPT Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R19/22

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy - Centra odborné přípravy technické Uherský Brod,
IČO 15527816, ve složení: předseda komise - Mgr. Lubomír Doležel, členové
komise - Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., Ing. Radek Doležel, Ing. Bc. Jiří Charvát,
Mgr. Marek Hajžman, Ing. Ladislav Kryštof, Ing. Zuzana Mücková, Helena
Bernátková.

21

Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R19/22

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0576-22-P02.

22

Kultura - platový výměr ředitele příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R19/22

stanovuje
s účinností od 01.07.2022 plat řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace, IČO 00098639, dle přílohy č. 0599-22-P01.

23

Kultura - dotace Ministerstva kultury ČR, změna závazných ukazatelů
rozpočtu a plánů tvorby a čerpání fondu investic na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R19/22

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0572-22P02:
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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.

- Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 70.000 Kč;
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 70891320, ve výši 70.000 Kč;
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČO 70947422, ve výši 167.000 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0116/2022 dle přílohy č. 0572-22-P03 a rozpočtové
opatření č. RZK/0119/2022 dle přílohy č. 0572-22-P04;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0572-22-P05;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2022, dle přílohy
č. 0572-22-P06;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČO 00098574, dle přílohy č. 0572-22-P07a a č. 0572-22-P07b;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.906.276,16 Kč pro Muzeum regionu
Valašsko, p. o., IČO 00098574, v rámci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic", dle přílohy č. 0572-22-P08;
6. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO
72563346, dle přílohy č. 0572-22-P09.

24

KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu, 2. kolo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R19/22

rozhodla
v souladu s čl. 7.2 KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu, o krácení dotací ve výši 5,5 %;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce
KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2022 z
KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2.
kolo v členění:
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1. Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO 70238642, ve výši 51.900 Kč na akci:
Letní filmový festival na Rožnovsku
2. "Fotoklub DK Kroměříž", z. s., Tovačovského 2828/22,
767 01 Kroměříž,
IČO 22854185
ve výši 17.400 Kč na akci:
Fotobraní 2022
3. Kulturní Luhačovice z. s., nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
IČO 01875906
ve výši 56.700 Kč na akci:
Písní a tancem 2022
4. IMATECH GROUP, s. r. o., Revoluční 1403/28, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO 26974011, ve výši 56.700 Kč na akci:
Charitativní folklový a country festival BUNDY ZELENÝ - 4. ročník
5. Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s., tř. Masarykova 119, 698 01
Veselí nad Moravou
IČO 07889763, ve výši 47.200 Kč na akci:
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině v roce 2022
6. Spolek přátel hradu Lukova, č. ev. 38, 763 17 Lukov,
IČO 49158295, ve výši 21.700 Kč na akci:
Den hradu Lukov 2022
7. Pěvecký sbor DVOŘÁK Uherský Brod, z. s., Mariánské nám. 2187,
688 01 Uherský Brod, IČO 48491390
ve výši 24.500 Kč na akci:
Vánoční koncert
8. Kaboo Agency s. r. o., Bartošova 219, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
IČO 03625630
ve výši 56.700 Kč na akci:
STETSON AND BOURBON - 15. ročník Visegrádského festivalu
blues a jižanského rocku
9. Matice velehradská, z. s., U Lípy 302, 687 06 Velehrad, IČO 27049825
ve výši 28.000 Kč na akci:
Šroubek 2022 - XVI. ročník hudebního festivalu s bazilikou v zádech
10. Stonavská Barborka, z. s., č. p. 55, 735 34 Stonava
IČO 03876306, ve výši 47.200 Kč na akci:
Leo Clemens - Stonavská Barborka 2022
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11. spolek Zlínský Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov, IČO 07099541
ve výši 56.700 Kč na akci:
Třetí divadelně-koncertní sezóna Zlínského spolku Zvěřinec
12. Divadelní Luhačovice, z. s., Masarykova 185,
763 26 Luhačovice, IČO 27023036
ve výši 56.700 Kč na akci:
22. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2022
13. SPOLEK AMFOLKFEST, č. p. 291, 756 12 Horní Lideč
IČO 26644584, ve výši 18.900 Kč na akci:
Malý festival na Konci světa "Pulčínský Amfolkfest"
14. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
IČO 47972114
ve výši 56.700 Kč na akci:
28. Vsetínský jazzový festival
15. Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, Komenského 67/1,
757 01 Valašské Meziříčí
IČO 68898746, ve výši 20.700 Kč na akci:
Mezinárodní festival Podzimní varhany 2022
16. DUŠE ZPÍVEJ, z. s., centrum pro podporu kulturních aktivit
A. Randýskové 1733, 760 01 Zlín, IČO 01966405
ve výši 47.200 Kč na akci:
Gospel Zlín 2022
17. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha, IČO 65399447, ve výši 56.700 Kč
na akci: Festival zájmové umělcké činnosti osob
se zrakovým postiženímTyfloart 2022
18. Tradiční výrobek Slovácka, z. s., Masarykovo náměstí 21,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 03674029
ve výši 41.500 Kč na akci:
13. ročník Přehlídka Slovácko v tradici
19. CANTICUM CAMERALE z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČO 46276980
ve výši 49.100 Kč na akci:
Canticum Camerale - od renesance po současnost - hudba stará i nová
20. Téčko, příspěvková organizace, 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 44740743, ve výši 47.200 Kč na akci:
Valašské zkušebny 6
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21. Svah Zlín s. r. o., Hradecká 105/6a, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO 09130241 ve výši 42.500 Kč na akci:
Svah Žije
22. Czech Ensemble Baroque, z. s., Loučka u Valašského Meziříčí
Lázy 14, 756 44 Valašské Meziříčí
IČO 22674209, ve výši 56.700 Kč na akci:
Bacha na Mozarta! 2. polovina 5. sezóny koncertního cyklu ve ZK
23. Dokopy, zapsaný spolek, č. p. 115, 763 24 Vlachovice
IČO 22870652
ve výši 23.600 Kč na akci:
Putování nejen po vlachovských sušírnách ovoce
24. Letní škola barokní hudby, z. s., Lázy 14, 756 44 Loučka
IČO 09560459, ve výši 56.700 Kč na akci:
"Triumf času a pravdy" oratorium G. F. Händela
25. Divadlo v Lidovém domě, z. s., Vsetín, Mostecká č. p. 326
755 01 Vsetín, IČO 26583283
ve výši 56.700 Kč na akci:
Divadlo v Lidovém domě Vsetín - sezóna 22/23
26. Klub vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem z. s.,
Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 22880119
ve výši 55.700 Kč na akci:
NAPOLEON v Bystřici
27. Park Rochus, o. p. s., Studentské náměstí 1531, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 29234387
ve výši 56.200 Kč na akci:
Radostný čas prožíváme zas
28. OUTDOOR FILMS s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28614593
ve výši 56.700 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 20. ročník
29. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 304,
763 61 Napajedla,
IČO 70286736, ve výši 56.700 Kč na akci:
XXII. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích
30. Mgr. Tomáš Gross, bytem ***,
***
nar. *** ve výši 11.300 Kč na akci:
Při Betlémě na salašu - vánoční koncert citeristy Michala Müllera
a cimbálové muziky Soláň
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

31. Spolek Almara, č. p. 36, 756 31 Liptál
IČO 10861921, ve výši 20.700 Kč na akci:
Ovčácké slavnosti na Santově
32. Zlínský zámek o. p. s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511
ve výši 56.700 Kč na akci:
Cyklus výstav na zlínském zámku
33. Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO 04671503
ve výši 26.400 Kč na akci:
Divadelní fujaré 2022 (2. část)
34. bodhi.style s. r. o., Luční 349, 331 01 Plasy
IČO 05526469
ve výši 56.700 Kč na akci:
Jak se mění svět a my s ním: napříč Afrikou inspirováno H+Z
35. SemTamFór z. s., Květná 424, 763 21 Slavičín, IČO 26599252
ve výši 37.800 Kč na akci:
Léto s divadlem 2022
36. Kamarádi Uherský Brod z. s., U Sboru 1293,
688 01 Uherský Brod, IČO 22883878
ve výši 37.800 Kč na akci:
FAJR - Festival Ohně a Meče
37. Zdounečanka, z. s., Nádražní 350, 768 02 Zdounky
IČO 04610130
ve výši 51.900 Kč na akci:
Festival Miroslava Nauče
38. Liselotte Rosalie Fennema, Lhotka 199, 739 47
IČO 76633179, ve výši 56.700 Kč na akci:
Mezinárodní hudební festival Božská flétna 2022
39. Inspirace Zlín, z. s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín
IČO 04535341, ve výši 38.200 Kč na akci:
Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti
40. Sdružení přátel lidové kultury Míkovice, z. s., Tyršovo náměstí 440,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 01797204
ve výši 17.000 Kč na akci:
Míkovské Dožínky 2022
41. ARTEM UH z. s., Pod Zahrady 345, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
IČO 09404058
ve výši 42.500 Kč na akci:
ARTem festival současného umění
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

42. Základní umělecká škola B-Art, o. p. s., č. p. 43, 756 51 Zašová
IČO 29396662, ve výši 56.700 Kč na akci:
Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TanecValmez 2022
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0-22-P02 a č. 0-22-P04;

b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na
podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu v roce 2022 z KUL01-22
Program na podporu kulturních aktivit regionálního významu, 2. kolo, z důvodu
dosažení nižšího počtu bodů, získaného v průběhu hodnocení ve vazbě na
alokované prostředky vyčleněné na Program, dle přílohy č. 0571-22-P03:
1. Jiří Strážnický, Františka Kožíka 2639, 688 01 Uherský Brod
IČO 69670145, ve výši 60.000 Kč na akci:
Uherskobrodská pouť 2022
2. Společnost pro duchovní hudbu, z. s. Kolejní 676/4
Dejvice, 160 00 Praha
IČO 00409812, ve výši 60.000 Kč na akci:
Mezinárodní letní škola duchovní hudby Convivium 2022
3. Folklorní soubor Míkovjan z. s., Hlavní 233, Míkovice,
686 09 Uherské Hradiště, IČO 22758437
ve výši 33.000 Kč na akci:
Premiéra Folklorního souboru Míkovjan
4. SKLÁDANKA, z. s., Tyršova 750, Malenovice, 763 02 Zlín,
IČO 04644450
ve výši 30.000 Kč na akci:
Benefice pro Skládanku
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu v roce 2022 z KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu, 2. kolo v členění:
1. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace,
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 00368946, ve výši 51.900 Kč na akci:
Moravský festival poezie 2022
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín, IČO 00851817
ve výši 28.300 Kč na akci:
Literární Vsetín
3. obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Stříbrnice, IČO 00542229
ve výši 28.300 Kč na akci:
Než zapálíme vánoční svíce
4. obec Strání, Na kopci 321, 687 65, IČO 00291340
ve výši 28.300 Kč na akci:
Letní filmový festival
5. Místní akční skupina Hříběcí hory, z. s., č. p. 27,
768 02 Zdounky, IČO 27002594, ve výši 14.600 Kč na akci:
Den MAS Hříběcí hory
6. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 287113, ve výši 56.700 Kč na akci:
Letní alternativa 2022
7. město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice,
IČO 00567892
ve výši 28.300 Kč na akci:
Kurz verbuňku - škola lidových tanců 2022
8. Charita Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 504, 756 04, IČO 48773514
ve výši 36.800 Kč na akci:
Adventní koncert Charity Nový Hrozenkov
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu, 2. kolo s výše uvedenými osobami dle příloh č. 0571-22-P02 a č. 057122-P04.
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Školství - projekty "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" a "Krajský akční plán
III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R19/22

schvaluje
1. uzavření Dodatků Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu
"Obědy do škol ve Zlínském kraji V", který je realizován na základě výzvy č.
30_21_011 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci,
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

dle vzoru v příloze č. 0578-22-P02 a č. 0578-22-P03, a to se základními a
mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0578-22-P05;
2. uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do
škol ve Zlínském kraji V", který je realizován na základě výzvy č. 30_21_011 z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci, dle vzoru v příloze č. 057822-P04, a to se základními a mateřskými školami uvedenými v příloze č. 0578-22P05;
3. rozpočtové opatření projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území Zlínského kraje II č. RZK/0120/2022, dle přílohy č. 0578-22P07;
souhlasí
s Rozhodnutím č. 20_082/0022842-02 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
20_082/0022842-01 k projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje III", vydaným dne 03.06.2022, dle přílohy č. 0578-22-P06.
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Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných
Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R19/22

schvaluje
1. změnu projektového rámce č. 1 projektu Zlínského kraje s názvem "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem
II, dle přílohy č. 0591-22-P02;
2. zařazení projektu "Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve
vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem" do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0591-22-P05;
3. za podmínky schválení bodu 2 projektový rámec projektu Zlínského kraje s
názvem "Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 0591-22-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0127/2022, dle přílohy č. 0591-22-P04;
souhlasí
1. s pokračováním přípravných prací na projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti
ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II“, který bude určen pro
organizace, ve kterých se bude kyberbezpečnost zavádět;
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. se zahájením přípravných prací na projektu "Rozvoj a zvýšení úrovně
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“,
který bude určen pro organizace, které byly zapojeny v letech 2018-2019 do
realizovaného projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ zaměřeného na kyberbezpečnost a
realizovaného v letech 2018-2019;
ukládá
1. vedoucímu Odboru projektového řízení dopracovat projekty "Zvýšení
kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem
II“ a "Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných Zlínským krajem“ dle projektových rámců do konečné podoby žádostí o
dotaci včetně všech povinných příloh v termínu a dle podmínek předpokládané výzvy
zaměřené na kybernetickou bezpečnost z Integrovaného regionálního operačního
programu 2021-2027;
2. vedoucímu Odboru projektového řízení předložit žádosti o dotaci pro projekty
"Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským
krajem II“ a "Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ včetně povinných příloh v termínu a dle
podmínek předpokládané výzvy zaměřené na kybernetickou bezpečnost z
Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R19/22

schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 147/1 na LV 339 v katastrálním území Zahnašovice, obci Zahnašovice, mezi
Zlínským krajem, jako budoucím povinným, a společností EG. D, a.s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:280 85 400, jako budoucím
oprávněným, ve znění dle přílohy č. 0582-22-P02, za podmínky vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
2. Rozpočtové opatření č. RZK/0125/2022, dle přílohy č. 0582-22-P08;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov, dle příloh č. 058222-P03.
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R19/22
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

0554/R19/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu
Zlínského
kraje
schválit
uzavření
smlouvy
č.
1000001021/2022/4000239583 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na akci „Investiční
příprava území průmyslové zóny Holešov ll. etapa, Stavba 10: Technická a dopravní
infrastruktura uvnitř PZ, l. část - Centrální část; SO 422 – Plynovod okruh, SO 423 –
Plynovod propoj I“ mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem Třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín a společností GasNet s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská
940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 0583-22-P02, za podmínky
vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s touto dispozicí podle
Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
bere na vědomí
žádost o vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov, dle přílohy č. 058322-P04.
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SPZ Holešov - záměry převodu nemovitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R19/22

schvaluje
1. záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a
příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku p. č. 4001/24, ostatní
plocha, v k. ú. Holešov, obci Holešov, o výměře 922 m 2 a pozemku p. č. 4001/36,
ostatní plocha, v k. ú. Holešov, obci Holešov, o výměře 128 m 2, vše zapsané na LV
1590;
2. záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku p. č. 2760/166, ostatní plocha o výměře 23
031 m2, odděleného z pozemku p. č. 2760/1 o výměře 368 439 m 2 v k. ú. Holešov,
obci Holešov, dle geometrického plánu č. 2793-116/2022 – přílohy č. 0584-22-P06.
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R19/22
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 - „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
č. 14“ – dodatky smluv a dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R19/22

schvaluje
1. dodatek č. 10 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1497/170/02/19 – 10/05/22 akce "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 0587-22-P02;
2. uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14" s dodavatelem "Společnost UHN G+Z", kterou tvoří GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U
Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 28169522, a Zlínstav a. s., se sídlem
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669, dle příloh č. 0587-22-P03 a č. 058722-P04;
3. uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy na akci "Uherskohradišťská nemocnice a.
s. - rekonstrukce objektu 14" mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín jako příkazcem, a Ing. Jindřichem Navrátilem, Slovácká 1712,
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČO 12415685, jako příkazníkem, dle přílohy č.
0587-22-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0124/2022, dle přílohy č. 0587-22-P06.
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Školství - dodatky k nájmu, nájemní smlouvy, smlouva o umístění zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R19/22

souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi Střední průmyslovou školou
Zlín, IČO 00559482, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, a Marcelou Jakešovou,
IČO 10690654, ***, 763 45 Doubravy, dle přílohy č. 0585-22-P02,
b) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi Gymnáziem Uherské
Hradiště, IČO60371684, Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště, a Lenkou
Šímovou, *** 686 03 Staré Město, dle přílohy č. 0585-22-P04,
c) s uzavřením nájemní smlouvy o umístění zařízení mezi Střední školou hotelovou
a služeb Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a
KASSEX s. r. o., IČO 46900837, Kojetínská 3368/115, 767 01 Kroměříž, dle přílohy
č. 0585-22-P06,

23/27

R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

d) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Střední školou hotelovou a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a Halynou
Malanchuk, *** 803 14, Ukrajina, dle přílohy č. 0585-22-P07,
e) s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Střední školou hotelovou a služeb
Kroměříž, IČO 47934832, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, a Gabrielou
Křižanovou, ***, 696 62, dle přílohy č. 0585-22-P08;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.04.2022 č. 0364/R14/22 - část souhlasí,
písm. c), kterým Rada Zlínského kraje souhlasila 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;
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10287C o nájmu části nemovitosti mezi pronajímatelem
Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 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 příloh č. 0585-22-P09 a č. 0585-22-P10.
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Školství - investiční záměr akce "SPŠ a OA Uherský Brod - Celková
rekonstrukce školní tělocvičny" - dodatek č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R19/22

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1798/150/12/21-02/06/22 akce "SPŠ a OA Uherský Brod – Celková rekonstrukce
školní tělocvičny", dle přílohy č. 0586-22-P01;
2. Změnu č. 3 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČO 14450437, dle přílohy č. 0586-22-P02.
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

34

Objekt horního zámku Zborovice - oprava kotelny, dodatek č. 1 smlouvy o
dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R19/22

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na kompletní zhotovení kotelny na akci "Objekt
horního zámku Zborovice - oprava kotelny" se zhotovitelem BOSS engineering, spol.
s r. o., IČO 03704271, se sídlem Družstevní 184, Vícemilice, 685 01 Bučovice, dle
příloh č. 0581-22-P02 a č. 0581-22-P03.
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Veřejná zakázka "Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do
1. etáže 21. budovy KÚZK - část B - projektová dokumentace" - výběr
zpracovatele PD

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R19/22

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s
názvem "Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21.
budovy KÚZK - část B - projektová dokumentace" - výběr zpracovatele PD“, dle
přílohy č. 0598-22-P02;
schvaluje
1. výběr zpracovatele projektové dokumentace společnost K-ING, projekce a dozor
staveb, s. r. o., se sídlem Lesní čtvrt III/3726, 760 01 Zlín, IČO 25338765;
2. uzavření smlouvy o dílo se společností K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o.,
se sídlem Lesní čtvrt III/3726, 760 01 Zlín, IČO 25338765, dle přílohy č. 0598-22P03;
zmocňuje
společnost K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se sídlem Lesní čtvrt III/3726,
760 01, obec Zlín, IČO 25338765, aby jménem kraje jednala a na účet zmocnitele
prováděla výkon inženýrské činnosti při přípravě akce „Úprava prostor a doplnění
vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy KÚZK – část B“ dle přílohy č.
0598-22-P03.
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R19/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

36

Veřejná zakázka "Zimní údržba chodníků a dalších ploch ve vlastnictví ZK v
roce 2022 - 2026" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R19/22

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zimní údržba chodníků a dalších
ploch ve vlastnictví ZK v roce 2022 – 2026 - II", dle přílohy č. 0588-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele EMSEKO BIKE s. r. o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín,
IČO 26274973;
2. uzavření Smlouvy na zimní údržbu chodníků a dalších ploch ve vlastnictví ZK v
roce 2022 – 2026 s firmou EMSEKO BIKE s. r. o., se sídlem 2. května 3070, 760 01
Zlín, IČO 26274973, dle přílohy č. 0588-22-P03.
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25. aktualizace přílohy č. 3 Dočasná síť Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R19/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 27.06.2022 schválit 25. aktualizaci přílohy č. 3
Dočasná síť Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji dle přílohy č.
0602-22-P04;
schvaluje
Dodatek č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 27.06.2022
schválí aktualizaci Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro poskytovatele
sociální služby Charita Otrokovice, IČO 46276262, Odborné sociální poradenství,
Dluhové poradenství Samaritán, ID 3228586, dle přílohy č. 0602-22-P05.

38

Školství - platový výměr ředitele příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R19/22

stanovuje
s účinností od 01.07.2022 plat řediteli Gymnázia Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 60371684, dle přílohy č. 0603-22-P01.
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R19/22
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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Informace o možnosti zapojení Zlínského kraje do technické pomoci Světové
banky, projekt ERASMUS+

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R19/22

schvaluje
vytvoření pracovní skupiny pro zpracování Akčního plánu ZK na období 2023-2025
pro možnost využití technické pomoci Světové banky ve složení: předseda – Ing.
Radim Holiš, členové - Lubomír Traub, MSc., Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.,
MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Bc. Hana Ančincová, Mgr. Lubomír Doležel, Ing.
Miroslava Knotková, Mgr. Tomáš Bernatík, Ing. Jana Káčerová, Ing. Martin Kobzáň,
Mgr. Milan Filip, Ing. David Mareček, Ing. Martin Prusenovský;
ukládá
a) vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zahájit přípravu zpracování
Akčního plánu ZK na období 2023-2025 pro možnost využití technické pomoci
Světové banky,
b) vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů zahájit přípravu zpracování
projektové žádosti pro předložení projektu v rámci výzvy ERASMUS+ „CENTRA
EXELENTNOSTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY“.

40

Nájemní smlouva budova č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R19/22

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na pozemku p. č. st. 3303,
jehož součástí je stavba č. p. 5520 vše je zapsané v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec a k. ú. Zlín, mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, jako pronajímatelem, a společností Vinařství Strachotín
s. r. o., se sídlem č. ev. 98, 693 01 Strachotín, IČO 29321743, jako nájemcem, dle
přílohy č. 0605-22-P01.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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