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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 04.07.2022

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R20/22

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0606-22-P01;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0834/R26/21 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucí Odboru
Kancelář hejtmana zajistit činnosti související s aktivací nové vizuální identity dle
přílohy č. 0913-21-P01, v termínu do 30.06.2022.“ - na termín plnění 07.11.2022;
2. usnesení č. 1042/R31/21 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru informačních a komunikačních technologií vypracovat koncepci rozvoje
krajské sítě 21Net v termínu do 30.06.2022.“ - na termín plnění 03.10.2022;
3. usnesení č. 0653/R20/20 – písm. a) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
Odboru investic v termínu do 04.07.2022 zpracovat a předložit ke schválení
investiční záměr na akci "Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s."- na termín
plnění 22.08.2022;
ukládá
ředitelce krajského úřadu a vedoucímu Útvaru interního auditu zkontrolovat smluvní
vztahy uzavřené ve volebním období a týkající se gesce člena rady Mgr. Petra
Gazdíka v návaznosti na informace z veřejně dostupných zdrojů a předložit informaci
radě kraje na zasedání dne 22.08.2022.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R20/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
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1) konáním Jízdy králů Kunovice 2022 pořádanou městem Kunovice, se sídlem
náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČO 00567892;
2) krajským předkolem soutěže ZLATÝ OŘÍŠEK ZLÍNSKÝ KRAJ 2021 pořádaným
Střediskem volného času, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01
Holešov - Všetuly, IČO 75088606;
3) 7. ročníkem Národní soutěže České republiky v kybernetické bezpečnosti
pořádaným Centrem kybernetické bezpečnosti, z. ú., se sídlem Dopravní 500/9,
Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČO 10787895;
4) konferencí ZLINTECH 2022 pořádanou Technologickým inovačním centrem s. r.
o., se sídlem Vavrečkova 5275, 760 01 Zlín, IČO 26963574;
5) festivalem Hortus Magicus - Za zrcadlem pořádaným spolkem Kulturní Morava z.
s., se sídlem Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, IČO 03077373;
6) slavnostním Večerem lidí dobré vůle 2022 pořádaným Arcibiskupstvím
olomouckým, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO 00445151.

3

Kompenzační příspěvek Ukrajina III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R20/22

schvaluje
1. podání Žádostí III. Zlínského kraje o poskytnutí kompenzačního příspěvku na
zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v období od 24.02.2022 do 31.03.2022, od
01.04.2022 do 30.04.2022 a od 01.05.2022 do 31.05.2022 dle příloh č. 0650-22-P01
až č. 0650-22-P06.
2. rozpočtové opatření č. RZK/0140/2022, dle přílohy č. 0650-22-P07.

4

Aktualizace příloh směrnice SM/10/04/21 - Směrnice o poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R20/22

schvaluje
aktualizaci příloh č. 1 a č. 2 směrnice SM/10/04/21 - Směrnice o poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů, dle příloh č. 066422-P01 a č. 0664-22-P02, s mimořádnou účinností od 01.08.2022.
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5

Uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě televizního pořadu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R20/22

schvaluje
1. uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě televizního pořadu „Plné hnízdo, díl č.
12" mezi Českou televizí, se sídlem Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70
Praha 4, IČO 00027383, a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761
90, IČO 70891320, dle přílohy č. 0611-22-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2022 dle přílohy č. 0611-22-P02.

6

Veřejná zakázka "Plány péče pro ZCHÚ ve Zlínském kraji - 2022" - výběr
dodavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R20/22

bere na vědomí
protokoly o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Plány péče pro ZCHÚ ve Zlínském kraji - 2022",
dle přílohy č. 0612-22-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 1, 2, 5 a 7 RNDr. Vojtěcha Sedláčka, se sídlem Sušice
139, 571 01 Moravská Třebová, IČO 75296209;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem RNDr. Vojtěchem Sedláčkem, se sídlem
Sušice 139, 571 01 Moravská Třebová, IČO 75296209, dle příloh č. 0612-22-P02,
č. 0612-22-P03, č. 0612-22-P06, č. 0612-22-P08;
3. výběr dodavatele pro část 3, 6, 8, 9 a 10 Ing. Darka Lacinu, se sídlem Ondráčkova
556/199, 628 00 Brno, IČO 70450641;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Darkem Lacinou, se sídlem
Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, IČO 70450641, dle příloh č. 0612-22-P04, č.
0612-22-P07, č. 0612-22-P09, č. 0612-22-P10, č. 0612-22-P11;
5. výběr dodavatele pro část 4 Ing. Viléma Jurka, se sídlem Šumice 482, 687 31
Šumice, IČO 75338378;
6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Vilémem Jurkem, se sídlem Šumice
482, 687 31 Šumice, IČO 75338378, dle přílohy č. 0612-22-P05.

3/42

R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7

Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R20/22

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, příjemcům:
1) 10.000 Kč Marii Valchářové, nar. ***1954, bytem ***, 755 01 Vsetín (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Mokřady
Vesník (u točny) na ploše 0,25 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací a ručním odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného území
2) 40.000 Kč Ladislavu Martinkovi, nar. ***1946, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha spočívající v pokosení trávy ručně či ručně
vedenou mechanizací a ručním odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného
území
3) 21.000 Kč Vítězslavu Staroštíkovi, nar. ***1968, bytem ***, 756 25 Růžďka
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Růžděcký Vesník na ploše 1,25 ha spočívající v pastvě ovcí, pokosení trávy
ručně vedenou mechanizací a odstranění sena
4) 18.000 Kč Milanu Rožnovjákovi, nar. ***1959, bytem 756 21 *** (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR
Dubcová na ploše 0,5 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací
a odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného území
5) 11.000 Kč Jaromíru Bednářovi, nar. ***1962, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,42 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací, odstranění sena a průběžném čištěním plochy od odpadků
6) 2.600 Kč Drahomíře Kašparovské, nar. ***1951, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,15 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací a odstranění sena
7) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, nar. ***1962, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly spočívající v pokosení trávy s odstraněním sena na ploše 0,4 ha a
likvidaci náletových dřevin.
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8) 7.000 Kč Ing. Ireně Varmužové, nar. ***1960, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací a odstranění sena
9) 35.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, nar. ***1956, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Ježůvka na ploše 1,1 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací s odstraněním sena, rozrušení mechových porostů a odstranění
vývratů.
10) 8.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, nar. ***1966, bytem 756 12 *** (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Lačnov a
ochranném pásmu PP Lačnov spočívající v pokosení trávy max. 2x ročně a to ručně
vedenou mechanizací a ve shrabání sena na ploše 0,35 ha.
11) 12.000 Kč Pavle Mikulíkové, nar. ***1967, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Kotrlé na ploše 0,34 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací
a ručním odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného území
12) 45.500 Kč Bohumilu Zbrankovi, nar. ***1969, bytem ***, 756 21 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Zbrankova
stráň spočívající v ručním pokosení trávy na ploše 1,5 ha včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území a odstranění křovin a náletových
dřevin na ploše 0,2 ha.
13) 7.000 Kč Zdeňku Vejpustkovi, nar. ***1949, bytem ***, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky – Díly na ploše 0,1 ha spočívající v odstranění náletových dřevin s
odklizením dřevní hmoty mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
14) 3.000 Kč Haně Hatlapatkové, nar. ***1979, bytem ***, 756 06 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk v ochranném pásmu zvláště chráněného
území PP Vršky – Díly spočívající v pokosení trávy max. 2x ročně a to ručně
vedenou mechanizací a ve shrabání sena na ploše 0,185 ha.
15) 20.000 Kč Bohumilu Kusákovi, nar. ***1980, bytem ***, 687 22 Ostrožská Nová
Ves (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Lázeňský mokřad na ploše 2,99 ha spočívající v sečení lehkou
mechanizací a ve shrabání sena s odstraněním mimo plochu zvláště chráněného
území.
16) 15.000 Kč Aleně Dolákové, nar. ***1955, bytem ***, 768 72 Chvalčov
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Pod Kozincem na ploše 1,6 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
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17) 80.000 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČO 70322872
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Mokřady Vesník (Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44 ha
spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací a křovinořezem a ručním
shrabání sena s odstraněním mimo plochu zvláště chráněného území.
18) 85.000 Kč Daně Smílkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČO
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,303
ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou mechanizací s a ručním shrabání
sena s odstraněním mimo plochu zvláště chráněného území.
19) 40.000 Kč Haně Molkové, bytem Horní Lideč 248, 756 12, IČO 73871311
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Hrádek spočívající v sečení a extenzivní pastvě ovcemi na ploše 2,17 ha.
20) 45.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná 51, 756 41 Lešná, IČO 41018303
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 2,3 ha spočívající v pokosení trávy ručně vedenou
mechanizací a ručním odstraněním sena mimo plochu zvláště chráněného území
21) 25.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec 176, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 1,2 ha spočívající v pokosení trávy
ručně vedenou mechanizací a ručním odstraněním sena mimo plochu zvláště
chráněného území.
22) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva 243, 755 01 Vsetín, IČO:
73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením
nedopasků
23) 15.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí,
sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123693
(nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněném území
PP Jasenice spočívající v pokosení trávy na ploše 0,14 ha včetně odstranění sena
mimo vlastní plochu zvláště chráněného území a provádění ochranného dozoru v
letním období
24) 47.000 Kč spolku Rosička z. s. se sídlem Jarcová 102, 756 24 p. Bystřička, IČO
01438158 (nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Louky pod Štípou spočívající v ručním mozaikovitém sečení
trávy na ploše 1,2 ha včetně odstranění sena mimo luční plochu.
25) 15.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČO
61945897, na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Sucháčkovy
paseky spočívající ve strojním sečení na ploše 0,6 ha s odstraněním sena a v ručním
pokosení trávy na ploše 0,1 ha s ručním odstraněním sena.
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26) 25.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
27) 30.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,19 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
28) 55.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČO
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Včelín. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 2,5 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
29) 55.200 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení louky křovinořezem na ploše 1,1 ha (bude provedeno fázově) a v sečení
sekačkou na ploše 0,7 ha, včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště
chráněného území
30) 31.600 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v sečení plochy 0,1 ha s obrůstajícím náletem křovinořezem, včetně
odstranění biomasy a v posečení plochy o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy.
31) 26.320 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy křovinořezem ve svahu se skalkami na ploše 0,29 ha,
včetně odstranění biomasy a v sečení louky na ploše 0,22 ha, včetně odstranění
sena a v ořezu přesahujících větví.
32) 12.000 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČO 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Loučka pod Bukovinou.
Údržba spočívá v posečení plochy 0,3 ha křovinořezem, včetně odstranění biomasy
a v instalaci pachových repelentů proti poškozování území a okusu zvěře
a uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0607-22-P01.
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Sociální služby - žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
období roku 2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R20/22

schvaluje
podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku 2023
ve výši 1.922.667.229 Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb.

9

Sociální služby - zrušení a zřízení sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R20/22

schvaluje
1. zrušení sociální služby odborné sociální poradenství (identifikátor 5261987)
poskytované v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková
organizace, IČO 70850992, k 31.12.2022;
2. zrušení sociální služby intervenční centra (identifikátor 1831726) poskytované v
Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, IČO
70850992, k 31.12.2022;
3. zřízení sociální služby odborné sociální poradenství, jejímž poskytovatelem je
Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace, IČO 00839281, se sídlem
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, s účinností od 01.01.2023;
4. zřízení sociální služby intervenční centra, jejímž poskytovatelem je Poradenské a
krizové centrum, příspěvková organizace, IČO 00839281, se sídlem U Náhonu
5208, 760 01 Zlín, s účinností od 01.01.2023.

10

Sociální služby - odvolání ředitele p. o., vyhlášení výběrového řízení na pozici
ředitelky/ředitele Poradenského a krizového centra, p. o. a ředitelky/ředitele
Sociálních služeb Haná, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R20/22

odvolává
k 31.12.2022 Mgr. Marka Mikláše, ředitele Dětského centra Zlín, příspěvková
organizace, IČO 00839281, dle přílohy č. 0608-22-P01;
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schvaluje
a) vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Poradenského a
krizového centra, příspěvková organizace, IČO 00839281, dle přílohy č. 0608-22P02;
b) vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Sociálních služeb
Haná, příspěvková organizace; dle přílohy č. 0608-22-P03;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: Bc. Hana Ančincová, Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D.,
MBA, Mgr. Tomáš Bernatík, Ing. Petr Valášek, náhradníci: Ing. Lenka Kapustová,
Ing. Petr Kedra, Ing. Radim Holiš.

11

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 02/2022/DOP na
stavební a strojní investice - změna č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R20/22

schvaluje
změnu č. 2 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku č. 02/2022/DOP na
stavební a strojní investice pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K
Majáku 5001, IČO 70934860, dle příloh č. 0613-22-P01a a č. 0613-22-P01b.

12

Doprava - smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti (Uh. Hradiště, Kunovice, St. Město) na II. pol.
roku 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R20/22

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na II. pololetí roku 2022 mezi Zlínským krajem a městem
Uherské Hradiště, IČO 00291471, městem Staré Město, IČO 00567884, a městem
Kunovice, IČO 00567892, dle příloh č. 0614-22-P01a až č. 0614-22-P01b.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R20/22

bere na vědomí
rozhodnutí č. 298D246000016 o poskytnutí účelové investiční dotace z Ministerstva
financí ČR ve výši 792.509,80 Kč v souvislosti s refundací výdajů na výkupy
pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy dle přílohy č. 0660-22-P10;
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 - 2 x kabel NN v
pozemku p. č. 720/1, v k. ú. Rymice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 865-130/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - 2 x kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 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 - 2 x kabel NN v
pozemcích p. č. 720/3 a p. č. st. 2/1, v k. ú. Rymice, včetně uzemnění a 1 ks pilíře
na pozemku p. č. st. 2/1, v k. ú. Rymice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 865-130/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - 2 x kabel NN včetně uzemnění a 1 ks
pilíře,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - kabel NN v
pozemcích p. č. 1520/1, p. č. 1520/3, p. č. 1520/26, p. č. 1520/27, p. č. 1520/66, p.
č. 1520/76, p. č. 1520/77, v k. ú. Velký Ořechov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 610-6912/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy - kabel NN,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 18.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného AVONET, s. r. o., Krátká 219, 763 26
Luhačovice, IČO 25322478, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 602/2, v k. ú. Mladcová, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1696-22/2021,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.830 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizace včetně jejích součástí a příslušenství v
pozemcích p. č. 922/1, p. č. 923, p. č. 943/1, v k. ú. Hlinsko pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 213-125/2019, č. 226-49/2021,
č. 225/48/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizace včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 21.760 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, Libeň, IČO 04084063, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 4117/5 a p. č. 4118/10 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1487-249/2021,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0128/2022, dle přílohy č. 0660-22-P09;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.04.2022, č. 0346/R14/22, část
schvaluje, bod č. 6;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.06.2022, č. 0535/R19/22, část souhlasí,
bod č. 3;
souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, IČO 708 509 17, a to:
- schodolezu T 08 S, inventární číslo 11300044, rok pořízení 2004, pořizovací cena
134 400 Kč, zůstatková cena k 30.06.2022 činí 5.880 Kč, do hospodaření
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R20/22

schvaluje
A. záměry bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 1528/33, ostatní plocha,
- p. č. 1528/34, ostatní plocha,
- p. č. 1530/39, ostatní plocha,
- p. č. 1530/40, ostatní plocha,
- p. č. 1530/41, ostatní plocha,
- p. č. 1530/42, ostatní plocha,
- p. č. 1530/43, ostatní plocha,
- p. č. 1530/44, ostatní plocha,
- p. č. 1534/18, ostatní plocha,
- p. č. 1534/19, ostatní plocha,
- p. č. 1534/20, ostatní plocha,
- p. č. 1147/264, ostatní plocha,
- p. č. 1147/265, ostatní plocha,
- p. č. 1528/35, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1489 pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště;
2. pozemků
- p. č. 3451/24, ostatní plocha,
- p. č. 3452/27, ostatní plocha,
- p. č. 3452/28, ostatní plocha,
- p. č. 3452/29, ostatní plocha,
- p. č. 3452/31, ostatní plocha,
- p. č. 3453/3, ostatní plocha,
- p. č. 3454/66, ostatní plocha,
- p. č. 3456/1, ostatní plocha,
- p. č. 3456/25, ostatní plocha,
- p. č. 3457/14, ostatní plocha,
- p. č. 3457/19, ostatní plocha,
- p. č. 3457/31, ostatní plocha,
- p. č. 3457/32, ostatní plocha,
- p. č. 3457/33, ostatní plocha,
- p. č. 3457/34, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 583 pro obec a k. ú. Nedašov;
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3. stavby
tělesa pozemní komunikace (nyní označena jako silnice III/43218) uzlový úsek 1
Nivky v délce 0,495 km, ve staničení 0,000 – 0,495 od uzlového bodu 2531A121
(vyústění ze silnice III/43215 v Ratajích) po uzlový bod 2442A132 (zaústění silnice
III/43217 v Popovicích zprava od rozcestí na Rataje a Sobělice), nacházející se na
pozemcích p. č. 829, p. č. 134/5 a p. č. 134/6 všechny v k. ú. Rataje u Kroměříže,
na pozemku p. č. 692/1 (vzniklém sloučením původního pozemku p. č. 692/1 a dílu
„a“ z p. č. 693/1) dle geometrického plánu č. 442-334/2021 odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže, na pozemku p. č. 191/2 odděleném z původního
pozemku p. č. 191 geometrickým plánem č. 1347-334/2021 odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Rataje a k. ú. Popovice u Kroměříže, a na pozemku p. č. 2391/4 odděleném z
původního pozemku p. č. 2391 geometrickým plánem č. 1347-334/2021
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Popovice u Kroměříže. Zákres převáděné
komunikace tvoří přílohu č. 0661-22-P06;
4. pozemků
- p. č. 134/6, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 134/5, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže;
5. pozemku
- p. č. 692/1, ostatní plocha, o výměře 3015 m 2, vzniklého sloučením původního
pozemku p. č. 692/1 a dílu „a“ z p. č. 693/1,
geometrickým plánem č. 442-334/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pro obec Rataje a k. ú. Rataje u
Kroměříže;
6. pozemků
- p. č. 191/2, ostatní plocha, o výměře 1441 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 191,
- p. č. 2391/4, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2391,
geometrickým plánem č. 1347-334/2021, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pro obec Rataje a k. ú. Popovice u
Kroměříže.

B. úplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. části pozemku
- p. č. 640/1, ostatní plocha, do výměry 1.100 m 2, dle přílohy č. 0661-22-P03
odděleného z původního pozemku následně zpracovaným geometrickým plánem
pro obec a k. ú. Kroměříž.
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Změna č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na
období 2021-2025

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R20/22

schvaluje
změnu č. 2 Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2021-2025, dle přílohy č. 0662-22-P01.
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Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - personální změny v orgánu
společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R20/22

bere na vědomí
odstoupení Jiřího Částečky, bytem Oznice 135, 756 24 Oznice, nar. 20.05.1961 z
funkce člena Správní rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o. p.
s., IČO 27688313 dle přílohy č. 0657-22-P01;
schvaluje
v souladu s ustanovením oddílu 3 čl.1 odst. 15 zakl. listiny skončení výkonu funkce
člena Správní rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČO
27688313 Jiřího Částečky ke dni 04.07.2022;
jmenuje
do funkce člena Správní rady společnosti Energetická agentura Zlínského kraje, o.
p. s., IČO 27688313 ke dni 05.07.2022 Lubomíra Trauba MSc., ***
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Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R20/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/2452/2021/STR uzavřené s organizací Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.,
IČO 27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, ve znění přílohy
č. 0615-22-P02;
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0138/2022 dle přílohy č. 0615-22-P03.

18

Projekt "Kreativní vzdělávání - paměťové instituce a školství v 21. století"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R20/22

bere na vědomí
vyhlášení výzvy č. 4 - otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro
bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 dle přílohy č. 0622-22P01;
schvaluje
projektový rámec "Kreativní vzdělávání - paměťové instituce a školství v 21. století",
dle přílohy č. 0622-22-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru
mládeže a sportu a
"Kreativní vzdělávání
projektovým rámcem,
poskytnutí podpory z
15.10.2022;

řízení dotačních projektů ve spolupráci s Odborem školství,
Odborem kultury a památkové péče dopracovat projekt
- paměťové instituce a školství v 21. století" v souladu s
dle přílohy č. 0622-22-P02, do konečné podoby žádosti o
EHP fondů včetně všech povinných příloh v termínu do

2. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů předložit žádost o poskytnutí
podpory z EHP fondů na projekt "Kreativní vzdělávání - paměťové instituce a školství
v 21. století" do 15.10.2022.

19

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R20/22

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0618-22P02, v rámci:
a) Programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví:
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, ve výši 56.000 Kč;

15/42

R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, ve výši 49.000 Kč;
- Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 35.660 Kč;
b) Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) II v části D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí:
- Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 111.000 Kč;
c) Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové
zóny:
- Muzeum Kroměřížska, IČO 00091138, ve výši 190.000 Kč;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0129/2022, dle přílohy č. 0618-22-P03;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2022, dle přílohy č. 0618-22-P04;
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. 0618-22-P05;
4. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, dle přílohy č.
0618-22-P06.

20

Kultura - dotační projekt kreativního učení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R20/22

bere na vědomí
výzvu č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení k předkládání žádostí o
poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy - iniciativa Status umělce,
komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru dle přílohy č. 0619-22-P01;
schvaluje
projektový rámec projektu "Využití technologií v kreativním vzdělávání kulturních a
pedagogických pracovníků Zlínského kraje" předkladatele Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČO 70947422, dle přílohy č. 0619-22-P02;
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422, dopracovat projekt "Využití
technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků
Zlínského kraje" v souladu s Výzvou č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení
do podoby žádosti o poskytnutí dotace a předložit žádost o poskytnutí dotace v
termínu do 11.07.2022.

21

Kultura - 14|15 BAŤŮV INSTITUT - výměna řídicího systému osvětlení DALI
14. a 15. budova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R20/22

schvaluje
1. zařazení akce „14|15 BAŤŮV INSTITUT – výměna řídicího systému osvětlení
DALI 14. a 15. budova“ příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346,
do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 061722-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1857/090/06/22
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, na akci "14|15 BAŤŮV
INSTITUT – výměna řídicího systému osvětlení DALI 14. a 15. budova" o celkových
předpokládaných nákladech ve výši 1.180.000 Kč, dle přílohy č. 0617-22-P01;
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, IČO 72563346, na rok 2022, dle přílohy č. 0617-22-P02;
4. navýšení příspěvku na provoz o 600.000 Kč na celkovou výši 49.433.000 Kč u
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČO 72563346, na rok 2022 dle přílohy
č. 0617-22-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje 14|15 Baťův institut, IČO 72563346,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "14|15 BAŤŮV INSTITUT – výměna řídicího
systému osvětlení DALI 14. a 15. budova".
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

22

Kultura - vývoz sbírkových předmětů do zahraničí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R20/22

bere na vědomí
vývoz sbírkových předmětů ve správě příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982, za účelem odkyselení knih v odborné
firmě Nitrochemie Aschau GmbH v Aschau am Inn v Německu v termínu od 15.
července 2022 do 31. října 2022 dle přílohy č. 0616-22-P01.

23

Kultura - ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje" v
roce 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R20/22

uděluje
a) ocenění "Knihovna Zlínského kraje" roku 2022, dle přílohy č. 0620-22-P03;
b) ocenění "Knihovník Zlínského kraje" roku 2022, dle přílohy č. 0620-22-P03;
schvaluje
a) poskytnutí finančních darů ve výši 10.000 Kč každé oceněné knihovně, dle přílohy
č. 0620-22-P04;
b) poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih dle
vlastního výběru, dle přílohy č. 0620-22-P04.

24

Kultura - platový výměr ředitele příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R20/22

stanovuje
s účinností od 01.08.2022 plat řediteli Muzea regionu Valašsko, příspěvková
organizace, IČO 00098574, dle přílohy č. 0621-22-P01.
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R20/22
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 - platové výměry ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R20/22

stanovuje
s účinností od 01.08.2022
- plat řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace, IČO 00843369, dle přílohy č. 0626-22-P01;
s účinností od 01.09.2022
- plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle přílohy č. 0626-22-P02.

26

Školství - dotační projekty Národní sportovní agentury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R20/22

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzvy Národní sportovní agentury v rámci Programu
Regionální sportovní infrastruktura;
schvaluje
změny projektových rámců projektů:
1. "DD Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v areálu" pro příspěvkovou organizaci
Dětský domov Liptál, IČO 70238499, dle přílohy č. 0623-22-P02;
2. "Gymnázium Valašské Meziříčí - rekonstrukce sportovního hřiště" pro
příspěvkovou organizaci Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČO
00843369, dle přílohy č. 0623-22-P03;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem 756 31 Liptál 91,
IČO 70238499, dopracovat projekt "DD Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v
areálu" v souladu s aktualizovaným projektovým rámcem do konečné podoby
Žádosti o dotaci v plánované výzvě vyhlášené Národní sportovní agenturou v rámci
Programu Regionální sportovní infrastruktura, včetně povinných příloh v termínu dle
podmínek výzvy;
2. řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Liptál, se sídlem 756 31 Liptál 91,
IČO 70238499, podat projekt "DD Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v areálu" v
souladu s aktualizovaným projektovým rámcem v plánované výzvě vyhlášené
Národní sportovní agenturou v rámci Programu Regionální sportovní infrastruktura,
včetně povinných příloh v termínu dle podmínek výzvy;
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369,
dopracovat projekt "Gymnázium Valašské Meziříčí - rekonstrukce sportovního
hřiště" v souladu s aktualizovaným projektovým rámcem do konečné podoby Žádosti
o dotaci v plánované výzvě vyhlášené Národní sportovní agenturou v rámci
Programu Regionální sportovní infrastruktura, včetně povinných příloh v termínu dle
podmínek výzvy;
4. řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí, se sídlem Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00843369, podat
projekt "Gymnázium Valašské Meziříčí - rekonstrukce sportovního hřiště" v souladu
s aktualizovaným projektovým rámcem v plánované výzvě vyhlášené Národní
sportovní agenturou v rámci Programu Regionální sportovní infrastruktura, včetně
povinných příloh v termínu dle podmínek výzvy.

27

Školství - fondy investic, vyřazení majetku, převody z rezervního fondu,
závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R20/22

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného majetku formou fyzické likvidace z vlastnictví
Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní
akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČO 63458730,
a to:
a) varného elektrického kotle KE 150 O, inventární číslo 4233_I 874, pořizovací cena
149.950 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2008, dle přílohy č. 0624-22-P02;
b) kopírovacího stroje AFICIO 1022, inventární číslo 4233_I 864, pořizovací cena
158.173 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2003, dle přílohy č. 0624-22-P02;
2. s vyřazením přebytečného majetku formou fyzické likvidace z vlastnictví Zlínského
kraje předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČO
60371790, a to osobního automobilu Škoda Fabia, inventární číslo 200 198,
pořizovací cena 281.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2004, dle přílohy č.
0624-22-P03;
3. s převodem prostředků z rezervního fondu:
a) příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, se sídlem
Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, k posílení fondu investic ve výši 50.000
Kč, dle přílohy č. 0624-22-P04;
b) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46254323, k posílení fondu
investic ve výši 250.000 Kč, dle přílohy č. 0624-22-P05;
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2022:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola Holešov,
se sídlem Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, IČO 47935910, dle přílohy č. 0624-22P06;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště,
se sídlem Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46254323, dle
přílohy č. 0624-22-P07;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje "ZUŠ Uherské
Hradiště – pořízení klavíru", dle přílohy č. 0624-22-P08.

28

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R20/22

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství, dle
přílohy č. 0628-22-P02.

29

Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R20/22

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení na rok 2022 dle
příloh č. 0627-22-P01 až č. 0627-22-P04;
bere na vědomí
Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu z MŠMT uvedené v
příloze č. 0627-22-P06;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0130/2022, dle přílohy č. 0627-22-P05.
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

30

Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetní závěrky
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2021

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R20/22

bere na vědomí
1) hodnocení hospodaření Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČO
47935910, příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti školství za
rok 2021, dle přílohy č. 0625-22-P03a;
2) hodnocení hospodaření Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391, příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti školství za rok 2021, dle přílohy č.
0625-22-P03a;
neschvaluje
1) účetní závěrku Odborného učiliště a základní školy Holešov, IČO 47935910,
příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti školství, za rok 2021, z
důvodů uvedených v příloze č. 0625-22-P01;
2) účetní závěrku Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391, příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti školství, za rok 2021, z důvodů
uvedených v příloze č. 0625-22-P01;
ukládá
1) řediteli příspěvkové organizace Odborného učiliště a základní školy Holešov, IČO
47935910, realizovat nápravná opatření z kontroly hospodaření za roky 2020-2021
včetně podrobného komentáře a doložení účetních dokladů prokazujících jejich
realizaci v termínu do 30.11.2022;
2) řediteli příspěvkové organizace Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391,
realizovat nápravná opatření z kontroly hospodaření za roky 2021-2022 včetně
podrobného komentáře a doložení účetních dokladů prokazujících jejich realizaci v
termínu do 30.11.2022;
2) řediteli příspěvkové organizace Základní školy Zlín, Mostní, IČO 61716391,
realizovat nápravná opatření z kontroly hospodaření za roky 2021-2022 včetně
podrobného komentáře a doložení účetních dokladů prokazujících jejich realizaci v
termínu do 30.11.2022.
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

31

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R20/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. D/0983/2022/ŠK o poskytnutí dotace z Fondu
Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A SPORT) uzavřené s HIPOCENTRUM
KORYČANY, v. o. s., IČO 18188869, se sídlem Zámecká 432, 768 05 Koryčany,
kterým dochází ke změně dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 065322-P01.

32

Program MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R20/22

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v
členění, dle přílohy č. 0655-22-P02, a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0655-22-P06 a č. 0655-22-P01b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a
sportu z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0655-22-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce Mládež a sport)
v rámci Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v
členění, dle přílohy č. 0655-22-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace, dle vzoru v příloze č. 0655-22-P06 a č. 0655-22-P01b;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje (sekce MLÁDEŽ A
SPORT) v rámci Programu MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a
sportu z důvodu a v členění, dle přílohy č. 0655-22-P05.
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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.

33

IROP 2021-2027 - projekty v oblasti IT II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R20/22

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Kybernetická bezpečnost ZZS
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0654-22-P02;
2. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Digitalizace a centrální repozitář nové
generace Zlínského kraje", dle přílohy č. 0654-P22-03;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČO 62182137, předložit žádost o podporu včetně povinných příloh dle podmínek
výzvy na projekt "Kybernetická bezpečnost ZZS Zlínského kraje" do připravované
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v termínu
stanoveném připravovanou výzvou;
2. řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČO 62182137, předložit žádost o podporu včetně povinných příloh dle podmínek
výzvy na projekt "Modernizace informačního systému a technologií zdravotnického
operačního střediska a technologická připravenost na další projekty eHealth" do
připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v
termínu stanoveném připravovanou výzvou;
3. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů předložit žádost o podporu včetně
povinných příloh dle podmínek výzvy na projekt "Digitalizace a centrální repozitář
nové generace Zlínského kraje" do připravované výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu 2021-2027 v termínu stanoveném připravovanou výzvou;
4. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů předložit žádost o podporu včetně
povinných příloh dle podmínek výzvy na projekt "ePortál Zlínského kraje" do
připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v
termínu stanoveném připravovanou výzvou;
5. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů předložit žádost o podporu včetně
povinných příloh dle podmínek výzvy na projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Zlínského kraje II do připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu 2021-2027 v termínu stanoveném připravovanou výzvou.
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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.

34

Projekt DTM ČR ve ZK - Veřejná zakázka "Dodávka hardware pro Digitální
technickou mapu ZK" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R20/22

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Dodávka hardware
pro Digitální technickou mapu ZK", dle přílohy č. 0656-22-P02;
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 příloh č. 0656-22-P03 a č. 0656-22-P04.

35

Veřejná zakázka "Automatizace procesů Zlínského kraje včetně podpory schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R20/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Automatizace procesů Zlínského kraje včetně podpory" a související dokumenty,
dle přílohy č. 0665-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Ernst & Young, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 26705338;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem Ernst & Young, s. r. o., se sídlem Na Florenci
2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26705338, dle přílohy č. 0665-22-P03.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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SPZ Holešov – smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R20/22

schvaluje
1) uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o provedení záchranného archeologického
výzkumu č. D/0297/2012/INV ze dne 29.05.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne
01.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 08.12.2017 na akci „Investiční příprava území
průmyslové zóny Holešov II. Etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura
uvnitř PZ - 1. část", mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01
Zlín, IČO 70891320, a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná
výzkumná instituce, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno– sever, Husovice, IČO
48511005, dle přílohy č. 0637-22-P02;
2) uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci
„SPZ Holešov - Stavba 10, Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část",
mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320,
a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, se
sídlem Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno– sever, Husovice, IČO 48511005, dle
přílohy č. 0637-22-P03.

37

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy - záměr prodeje pozemku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R20/22

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejich součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to pozemku:
- p. č. 2760/153, ostatní plocha o výměře 5 663 m 2, odděleného z pozemků p. č.
2760/40, ostatní plocha o výměře 61 840 m 2, p. č. 2341/3, ostatní plocha o výměře
24 931 m2, p. č. 2339/1, ostatní plocha o výměře 453 m 2 v k. ú. Holešov, obci
Holešov,
- pozemku p. č. 2341/33, orná půda o výměře 2 354 m 2, odděleného z pozemku p.
č. 2341/1, orná půda o výměře 66 082 m 2,
oba dle geometrického plánu č. 2667-168/2021 – přílohy č. 0636-22-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

38

Veřejná zakázka "Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov –
západ a střed – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti" - schválení výběru zhotovitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R20/22

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Technická a
dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed – zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti" dle přílohy č. 0641-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167,
760 01 Zlín, IČO 01643541;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem CENTROPROJEKT GROUP a. s., se
sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO 01643541, dle přílohy č. 0641-22-P03;
zmocňuje
společnost CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01
Zlín, IČO 01643541, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) „Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ
Holešov – západ a střed“ dle přílohy č. 0641-22-P04.

39

Správa majetku - BIM model Čiperova vila - podlicenční smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R20/22

schvaluje
uzavření podlicenční smlouvy s Asociací podnikatelů v geomatice, z.s., se sídlem
Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 613 85 751, dle přílohy č.
0634-22-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.

40

Kultura - investiční záměr akce "Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce
elektrického požárního systému (EPS)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R20/22

schvaluje
1. investiční záměr č. 1855/090/06/22 na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. rekonstrukce elektrického požárního systému (EPS)", podle přílohy č. 0630-22-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČO 00092126, podle přílohy č.
0630-22-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 310.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2022 příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, na realizaci projektu
„Slovácké muzeum UH, p. o. - rekonstrukce elektrického požárního systému (EPS)“,
podle přílohy č. 0630-22-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0139/2022, podle přílohy č. 0630-22-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady
179, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00092126, výkonem funkce investora a
zajištěním úkonů souvisejících s dokončením projektové přípravy, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Slovácké
muzeum UH, p. o. - rekonstrukce elektrického požárního systému (EPS)".

41

Sociální služby - dodatek investičního záměru Chráněné bydlení, Pod
Vodojemem Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R20/22

schvaluje
dodatek č. 6 investičního záměru č. 1575/100/07/19 – 06/06/22 akce "SSL OZP, p.
o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín", dle přílohy č. 0631-22-P02.
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

42

Sociální služby - dodatek smlouvy o dílo akce "DS Buchlovice - rekonstrukce
výtahů" a "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R20/22

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na kompletní zhotovení výtahů na akci "DS
Buchlovice - rekonstrukce výtahů" mezi Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČO 70891320, a dodavatelem Schindler CZ, a. s., se sídlem Walterovo náměstí
329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 27127010, dle přílohy č. 0632-22-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci "„Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem" mezi Zlínským
krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, a dodavatelem HLAVA-STAVBY
s. r. o., se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČO
26950421, dle přílohy č. 0632-22-P05.

43

Sociální služby - investiční záměr Domov pro seniory Loučka, p. o. - DS a
DZR Loučka – oplocení areálu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R20/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem "Domov pro
seniory Loučka, p. o. - DS a DZR Loučka – oplocení areálu" evidovaný pod č.
1863/100/06/22, dle přílohy č. 0651-22-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, IČO 70850895, se sídlem Loučka 128, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, dle přílohy č. 0651-22-P03.

44

Sociální služby - Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kvasice –
napojení na veřejnou kanalizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R20/22

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1856/100/06/22 na
akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kvasice – napojení na veřejnou
kanalizaci", dle přílohy č. 0633-22-P02;
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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. zařazení níže uvedených akcí dle přílohy č. 0633-22-P07 do Střednědobého plánu
akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - pořízení EPS a
evakuačního rozhlasu",
b) akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad – Buchlovská –
vybudování WC a přebudování prosklené příčky",
c) akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.– DZP Velehrad – Buchlovská –
rozšíření areálového oplocení";
3. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022, příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČO 00092096, dle přílohy č. 0633-22-P03;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akce reprodukce majetku Zlínského kraje před
schválením investičního záměru, a tím se zahájením realizace akce "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - pořízení EPS a evakuačního rozhlasu";
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Štěpnická
1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 00092096:
a) výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací
a zpracováním závěrečné zprávy akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DZP Kvasice - napojení na veřejnou kanalizaci";
b) výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
– DS Buchlovice - pořízení EPS a evakuačního rozhlasu".

45

Správa majetku, sociální služby - nájemní smlouva hraniční přechod, dodatek
ke smlouvě o realizaci stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R20/22

schvaluje
1. smlouvu o nájmu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21,
760 01 Zlín, a obcí Střelná, IČO 00304310, Střelná 38, 756 12, dle přílohy č. 0635P01;
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci stavby mezi Obcí Kvasice, IČO 00287385, A.
Dohnala 18, 768 21 Kvasice, Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČO 00092096, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, a Zlínským
krajem, IČO 70891320, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0635-22P02.
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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.

46

Školství - dodatky investičních záměrů SŠGaO Zlín - vybudování posluchárny
pro výuku informatiky a přírodních věd, SPŠ a OA Uherský Brod - celková
rekonstrukce školní tělocvičny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R20/22

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1798/150/12/21-03/06/22 akce "SPŠ a OA Uherský Brod – Celková rekonstrukce
školní tělocvičny", dle přílohy č. 0638-22-P02;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1775/150/07/21 – 02/06/22 akce "Střední škola gastronomie a obchodu Zlín vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd", dle přílohy č. 063822-P03;
3. Změnu č. 2 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČO 00545121, dle přílohy č.
0638-22-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.083 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2022 příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČO
00545121 na realizaci projektu „Střední škola gastronomie a obchodu Zlín –
vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd“, dle přílohy č. 063822-P05;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 559 tis. Kč z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2022 příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie a obchodu Zlín,
IČO 00545121 na realizaci projektu „Střední škola gastronomie a obchodu Zlín –
vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd“, dle přílohy č. 063822-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2022, dle přílohy č. 0638-22-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2022 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.642.000 Kč příspěvkové organizace
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, IČO 00545121 na realizaci projektu
„Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – vybudování posluchárny pro výuku
informatiky a přírodních věd“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0638-22-P08.
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Školství - investiční záměr akcí Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Střední odborné učiliště Uherský Brod, SŠPHZ Uherské Hradiště

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R20/22

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0639-22-P02:
a) "Tauferova SOŠV Kroměříž - Oprava odborné učebny laboratorní techniky",
b) "SOU Uherský Brod – rekonstrukce kanalizace Vazová",
c) "SŠPHZ Uherské Hradiště - oprava WC ve vstupní hale a v 1.PP budovy Z";
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1858/150/06/22 na akci "Tauferova SOŠV Kroměříž - Oprava odborné učebny
laboratorní techniky", dle přílohy č. 0639-22-P03;
b) č. 1852/150/06/22 na akci "SOU Uherský Brod – rekonstrukce kanalizace
Vazová", dle přílohy č. 0639-22-P04;
c) č. 1862/150/06/22 na akci "SŠPHZ Uherské Hradiště - oprava WC ve vstupní hale
a v 1.PP budovy Z", dle přílohy č. 0639-22-P08;
3. změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž se sídlem
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086, dle přílohy č. 0639-22-P05;
4. změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod se sídlem Svat. Čecha 1110, 688
01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0639-22-P06;
5. změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 příspěvkové
organizace Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště se
sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644, dle přílohy č. 063922-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0134/2022, dle přílohy č. 0639-22-P09;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. "Tauferova SOŠV Kroměříž - Oprava odborné učebny laboratorní techniky"
příspěvkovou organizaci Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž se
sídlem Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČO 63459086;
2. "SOU Uherský Brod – rekonstrukce kanalizace Vazová" příspěvkovou organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod,
IČO 00055107;
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3. "SŠPHZ Uherské Hradiště - oprava WC ve vstupní hale a v 1.PP budovy Z"
příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00559644.
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Veřejná zakázka "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - rekonstrukce objektu
14 - Fotovoltaická elektrárna" - schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R20/22

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o jednání komise pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem: „Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– rekonstrukce objektu 14 – Fotovoltaická elektrárna“ a související dokumenty, dle
přílohy č. 0642-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele FMIB, s. r. o., se sídlem: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava –
Jih, IČO 25908898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FMIB, s. r. o., se sídlem: Moravská 758/95,
700 30 Ostrava – Jih, IČO 25908898, dle příloh č. 0642-22-P03 a č. 0642-22-P04.
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Zdravotnictví - změna č. 2 plánu oprav a technického zhodnocení na majetku
Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok 2022 a závěrečná zpráva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R20/22

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.04.2022, č. 0359/R14/22, část "vyjadřuje
souhlas", bod 4), kterým Rada Zlínského kraje vyjádřila souhlas s realizací
technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním technického
zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 9, dle přílohy č. 038122-P03, s názvem "Modernizace bazénu" v celkové výši 2.035.000 Kč vč. DPH;"
vyjadřuje souhlas
1) se změnou plánu oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského
kraje pro rok 2022 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČO 27660915, dle přílohy č. 0643-22-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, dle přílohy č. 0643-22-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, dle přílohy č. 0643-22-P07;
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2) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s., IČO 27660532, a s odpisováním
technického zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č. 09,
dle přílohy č. 0643-22-P03, s názvem "Modernizace bazénu" v budově B, v celkové
výši 2.335.000 Kč vč. DPH;
3) s realizací technického zhodnocení a služeb na majetku Zlínského kraje
pronajatého Vsetínské nemocnici a. s., IČO 26871068, a s odpisováním technického
zhodnocení po dobu nájmu ve smyslu § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu položky č.11, dle přílohy č.
0643-22-P04, s názvem "Doplnění chlazení místnosti skladu" v budově O v celkové
výši 38.000 Kč vč. DPH;
schvaluje
1) investiční záměr č. 1860/170/06/22 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Havarijní oprava páteřních rozvodů ÚT v budově L ( RHB) na p.č.st. 513", dle
přílohy č. 0643-22-P09,
2) investiční záměr č. 1859/170/06/22 na akci: "Uherskohradišťská nemocnice a. s.
– Stavební úpravy centrální laboratoře v budově N (OKB) na p.č.st.1333", dle přílohy
č. 0643-22-P10,
3) dodatek investičního záměru č. 1833/170/04/22-01/06/22 na akci: "Kroměřížská
nemocnice a. s. – modernizace bazénu", dle přílohy č. 0643-22-P11,
4) investiční záměr č. 1861/170/06/22 na akci: "Vsetínská nemocnice a. s. – Budova
T- Modernizace VZT varny a zázemí", dle přílohy č. 0643-22-P12,
5) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice a. s. – Stavební úpravy centrální laboratoře v budově N (OKB) na p.č.st.
1333", mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně
365, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 27660915, dle přílohy č. 0643-22-P13,
6) uzavření dodatku smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. modernizace bazénu" mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s.,
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0643-22-P14,
7) uzavření dodatku smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Kroměřížská nemocnice a. s. Úprava vzduchotechnických jednotek č.15.15. a 20.15. pro operační sály" mezi
Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, IČO 27660532, dle přílohy č. 0643-22-P15,
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8) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. - Budova
H - Doplnění dohledového stanoviště" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou
nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 064322-P16,
9) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku, potřebný k realizaci akce "Vsetínská nemocnice a. s. - Budova
T - Modernizace VZT varny a zázemí" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí
a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO 26871068, dle přílohy č. 0643-22-P17;
10) rozpočtové opatření č. RZK/0135/2022, dle přílohy č. 0643-22-P19;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu dokončení akce reprodukce majetku Zlínského kraje v resortu
zdravotnictví "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Modernizace izolačního pavilonu
", dle přílohy č. 0643-22-P18.
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Záměry pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R20/22

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 5520, na pozemku p. č.
3303, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, dle přílohy č. 0649-22-P02;
2) 9 parkovacích míst na části pozemku p. č. 1119/247, ostatní plocha, manipulační
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, dle přílohy č. 0649-22-P03;
ruší
záměr pronájmu nebytových prostor v budově označené č.1, na p. č. st. 3290,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro
obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0649-22-P04.
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Smluvní vztahy - budova č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R20/22

schvaluje
1. uzavření dodatků smluv:
a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. O/0049/2022/KŘ mezi Zlínským
krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín jako půjčitelem
a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, se sídlem: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO
61716456 jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 0644-22-P02;
b) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. O/0206/2021/KŘ
mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
jako pronajímatelem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., se
sídlem: Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 76090, IČO 27744485 jako nájemcem, dle přílohy
č. 0644-22-P03;
c) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. O/0207/2021/KŘ
mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
jako pronajímatelem a Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem:
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČO 02057531 jako nájemcem, dle přílohy č. 0644-22P04;
d) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. O/0194/2021/KŘ
mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
jako pronajímatelem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., se sídlem:
Zlín, Třída Tomáše Bati 21, PSČ 76190, IČO 27688313 jako nájemcem dle č. 064422-P05;
2. uzavření Dohody o skončení nájmu mezi Zlínským krajem, IČO 70891320, se
sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, jako pronajímatelem, a společností
Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp.969, 114 07 Praha 1, IČO
45317054, jako nájemcem, dle přílohy č. č. 0644-22-P06;
3. 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 Wellness Tour
s.r.o., se sídlem Žitná 639, Kostelec, 763 14 Zlín, IČO: 26298597, jako nájemcem,
za podmínek uvedených v příloze č. 0644-22-P01, dle přílohy č. 0644-22-P07;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0132/2022, dle přílohy č. č. 0644-22-P08.
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Projektová příprava akcí na B21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R20/22

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
"Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu", dle přílohy č. 0647-22-P02;
2. Rozpočtové opatření č. RZK/0131/2022, dle přílohy č. 0647-22-P03;
3. Rozpočtové opatření č. RZK/0133/2022, dle přílohy č. 0647-22-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, a tím i
se zahájením realizace akcí před schválením investičního záměru:
a) "Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu",
b) "Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. NP";
pověřuje
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce investora
a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a zpracováním projektové
dokumentace pro provedení stavby akcí:
a) "Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu",
b) "Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. NP".
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Projekt "Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R20/22

bere na vědomí
pracovní verzi výzvy Ministerstva kultury k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center z Národního
plánu obnovy dle přílohy č. 0658-22-P02;
schvaluje
projektový rámec projektu "Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské
Meziříčí, p. o." dle přílohy č. 0658-22-P03;
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ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, zajistit dopracování projektu "Kulturní a
kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o." do konečné podoby žádosti
o poskytnutí dotace včetně povinných příloh v souladu s předpokládanou
vyhlášenou výzvou Ministerstva kultury České republiky v rámci Národního
programu obnovy v termínu stanoveném předpokládanou výzvou;
2. řediteli příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČO 00098639, zajistit předložení žádosti o poskytnutí dotace
na projekt "Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o." v
souladu s předpokládanou vyhlášenou výzvou Ministerstva kultury České republiky
v rámci Národního programu obnovy v termínu stanoveném předpokládanou
výzvou;
souhlasí
s realizací projektu "Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.
o." příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00098639;
projednala a bere na vědomí
provoz Kulturního a kreativního centra Hvězdárna Valašské Meziříčí dle provozního
modelu uvedeného v příloze č. 0658-22-P05.

54

Projekt "Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R20/22

bere na vědomí
pracovní verzi výzvy Ministerstva kultury k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center z Národního
plánu obnovy dle přílohy č. 0659-22-P02;
schvaluje
projektový rámec projektu "Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově
vile" dle přílohy č. 0659-22-P03;
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů zajistit dopracování projektu
"Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile" do konečné podoby
žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh v souladu s předpokládanou
vyhlášenou výzvou Ministerstva kultury České republiky v rámci Národního
programu obnovy v termínu stanoveném předpokládanou výzvou;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních projektů zajistit předložení žádosti o
poskytnutí dotace na projekt "Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově
vile" v souladu s předpokládanou vyhlášenou výzvou Ministerstva kultury České
republiky v rámci Národního programu obnovy v termínu stanoveném
předpokládanou výzvou;
projednala
varianty provozního modelu Krajského kulturního a kreativního centra dle přílohy
0659-22-P06;
bere na vědomí
provoz Kulturního a kreativního centra v Čiperově vile dle varianty č. 2 provozního
modelu uvedeného v příloze č. 0659-22-P06.

55

Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál - dodatek smlouvy o
dílo na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R20/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo D/1760/2022/ŘDP/1 na zhotovení projektové
dokumentace a výkonu autorského dozoru na akci "Sociální služby Vsetín, p. o. Domov pro seniory" se společností Energy Benefit Centre, a. s., se sídlem Křenova
438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, dle přílohy č. 0663-22-P02.

56

Jmenování vedoucího odboru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R20/22

jmenuje
na návrh ředitelky Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Leonu Kočařovou vedoucí
Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 04.07.2022.
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

57

Záměr pronájmu budovy č. 22

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R20/22

schvaluje
přípravu materiláů pro budoucí záměr pronájmu nebytových prostor v 1. a 2.
nadzemním podlaží budovy č. p. 5520 na pozemku p. č. st. 3303, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0667-22-P01;
ukládá
ředitelce krajského úřadu připravit podklady pro budoucí vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 5520 na pozemku p.
č. st. 3303, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú.
Zlín, na další zasedání rady kraje.

58

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R20/22

schvaluje
odlišný postup realizace provedení stavebních a montážních prací dle článku 9
odstavec 1 SM/24 za účelem zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
v budově označené č. 1, na p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v
katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín, spočívajícím v zahájení plnění dle
podepsané objednávky se společností FMIB, s. r. o., IČO 25908898, se sídlem
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 0668-22-P02.

59

Pojištění členů Rady Zlínského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R20/22

schvaluje
uzavření pojistné smlouvy na skupinové pojištění úrazu a nemoci mezi Zlínským
krajem, IČO 70891320, a Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČO
04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 04 Nusle, Praha 4, dle příloh č.
0669-22-P01 až č. 0669-22-P03, na dobu určitou do 31.10.2024.
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

60

Výběr administrátora veřejné zakázky, pojišťovacího makléře a pojišťovny
pro pojištění majetku ZK a pojištění odpovědnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R20/22

bere na vědomí
a) přehled způsobů zajištění služby makléře/pojišťovacího zprostředkovatele v
ostatních krajích dle přílohy č. 0648-22-P03;
b) harmonogram průběhu zjednodušeného podlimitního řízení na výběr
pojišťovacího makléře dle přílohy č. 0648-22-P04;
c) harmonogram průběhu otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku, jejíž
předmětem by bylo pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a
jeho organizací od roku 2023 dle přílohy č. 0648-22-P05;
ukládá
1. ředitelce krajského úřadu připravit za Zlínský kraj návrh dopisu k odeslání
společnosti Allianz pojišťovna, a. s., s žádostí o prodloužení smluvního vztahu, který
končí dne 28.02.2023;
2. ředitelce krajského úřadu zajistit poptávkovým řízením služby poskytovatelů
odborného poradenství v oblasti pojišťovnictví a administrátora veřejné zakázky na
služby pojišťovacího makléře;
pověřuje
na dobu určitou, tj. do 31.08.2022 Lubomíra Trauba, MSc., náměstka hejtmana a
Mgr. Simonu Krátkou, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru ekonomického
krajského úřadu zastupovat Zlínský kraj a jednat se společností Allianz pojišťovna,
a. s., za účelem prodloužení smluvního vztahu, který končí dne 28.02.2023.

61

Zajištění ubytovací kapacity pro účely ubytování osob přicházejících z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany od července 2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R20/22

souhlasí
nadále s vyčleněním ubytovacích kapacit pro nouzové ubytování osob přicházejících
po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany u
příspěvkových organizací Zlínského kraje po ukončení nouzového stavu dne
30.06.2022 dle přílohy č. 0670-22-P01;
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R20/22
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o uzavírání smluv a dohod, jejich dodatků
a o jejich zrušení, jejichž předmětem je zajištění ubytovací kapacity, včetně smluv
na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky a služby
související se zajištěným ubytováním v hodnotě vždy maximálně do 2 mil. Kč bez
DPH, pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, a to na dobu určitou do 31.12.2022.

Ing. Radim Holiš v. r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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