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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 01.08.2022
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R21/22

bere na vědomí
a) záštitu Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, nad:
1) "Festivalem židovské kultury Holešov 2022" pořádaným Městem Holešov, se
sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČO 00287172;
2) 28. ročníkem mezinárodního festivalu Romská píseň 2022 pořádaným
Demokratickou aliancí Romů ČR z. s., se sídlem Náměstí 8/6, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 60042249;
3) 3. ročníkem Městského letního biatlonového závodu ve Vsetíně pořádaným
Klubem biatlonu WOCO Vsetín, z. s., se sídlem Tyršova 1328, 755 01 Vsetín, IČO
08977186;
4) akcí "Templářské slavnosti" pořádané Muzeem regionu Valašsko, příspěvkovou
organizací, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574;
5) 22. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2022 pořádaným spolkem Divadelní Luhačovice, z. s., se sídlem Masarykova 185,
763 26 Luhačovice, IČO 27023036;
6) akcí "Dny zdravého pohybu" pořádanou Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm,
z. s., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49562878;
7) 20. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae 2022
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem nám. T. G. Masaryka
5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286;
8) kulturně-společenskou akcí "Valašská veselice" pořádaná městem Fryšták, se
sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČO 00283916;
9) regionálním kolem soutěže EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje pořádaným
společností Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 26705338;
10) XV. ročníkem Truck Sraz Zlín pořádaným Radkem Topičem, ***, IČO 07234759;
b) záštitu Ing. Radka Doležela, náměstka hejtmana, nad Dopravní konferencí s
BESIPEM & FZŠ 2022 pro Zlínský kraj pořádanou společností RSE Project s. r. o.,
se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 29398266.
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Kompenzační příspěvek Ukrajina IV

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R21/22

schvaluje
1. podání Žádostí IV. 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, od 01.05.2022 do 31.05.2022 a od 01.06.2022 do
30.06.2022, dle příloh č. 0679-22-P01 až č. 0679-22-P08;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2022, dle přílohy č. 0679-22-P09;
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. 0679-22-P10.

3

Sociální věci - finanční vypořádání dotace pro příspěvkovou organizaci
Domov pro seniory Lukov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R21/22

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2022, dle přílohy č. 0671-22-P01;
bere na vědomí
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o schválení zprávy o realizaci
projektu "Aktivně i ve stáří" příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, IČO
70850941 a spolu s ní předložené žádosti o platbu, dle přílohy č. 0671-22-P03.
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Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - dodatečné projednání dědictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R21/22

bere na vědomí
nabytí dodatečně najevo vyšlého dědictví po Emílii Bartošíkové, narozené dne
04.01.1903, r. č. 035104/432, svobodné, naposledy trvale bytem Buchlovice č. p.
470, zemřelé dne 02.12.1980, Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou
organizací, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, PSČ 686 01, IČO
00092096, dle přílohy č. 0682-22-P01.
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Školství - dotační projekty Center odborné přípravy - dodatky investičních
záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R21/22

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1828/150/03/22 - 01/07/22 akce "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek IV",
dle přílohy č. 0673-22-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1826/150/03/22 - 01/07/22 akce "SOU
Uherský Brod - modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV", dle přílohy č.
0673-22-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0143/2022, dle přílohy č. 0673-22-P04;
4. Změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
00843547, dle přílohy č. 0673-22-P05;
5. Změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2022 pro příspěvkovou
organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svatopluka Čecha
1110, 688 01 Uherský Brod, IČO 00055107, dle přílohy č. 0673-22-P06.
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Veřejná zakázka "SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní
infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a
dešťové kanalizace"- schválení výběru dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R21/22

bere na vědomí
protokoly z jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „SPZ Holešov –
Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu,
plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace“, dle přílohy č. 0677-22-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele "Společnost SPZ Holešov-Stavba 10", správce společnosti
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO
60838744, druhý společník QUANTUM, a.s., se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka,
682 01 Vyškov, IČO 25307762;
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2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem "Společnost SPZ Holešov-Stavba 10",
správce společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČO 60838744, druhý společník QUANTUM, a.s., se sídlem Brněnská
122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, IČO 25307762, dle přílohy č. 0677-22-P03.

8

Sociální služby - výsledky veřejných zakázek a dodatek investičního záměru
akce "Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R21/22

bere na vědomí
1. protokoly z jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Dětské centrum
Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová – stavební práce“, dle přílohy č. 0674-22-P04;
2. protokoly z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová – výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi“, dle přílohy č. 0674-22-P05;
3. závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje: "DS Lukov p. o. –
protipožární opatření – I. etapa", dle přílohy č. 0674-22-P08;
schvaluje
1. výběr dodavatele stavebních prací PaPP, spol. s r.o., se sídlem Za Tratí 1154,
686 01 Uherské Hradiště, IČO 00207608;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací PaPP, spol. s r.o., se
sídlem Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 00207608, dle přílohy č. 067422-P06;
3. výběr dodavatele na výkon funkce TDS a koordinátora BOZP PAVELA s.r.o., se
sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČO 02807351;
4. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem PAVELA s.r.o., se sídlem Česká 4763,
760 05 Zlín, IČO 02807351, dle přílohy č. 0674-22-P07;
5. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1801/100/12/21 – 01/06/22 na akci "Dětské centrum Zlín – ZDVOP Zlín –
Mladcová", dle přílohy č. 0674-22-P02;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0144/2022, dle přílohy č. 0674-22-P03.
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Veřejná zakázka "Rekonstrukce Čiperovy vily" - zrušení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R21/22

schvaluje
zrušení veřejné zakázky na vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby
a výkon inženýrské činnosti "Rekonstrukce Čiperovy vily", zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle přílohy č. 0675-22-P02.

10

Veřejná zakázka "Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa" - zrušení
veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R21/22

schvaluje
zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Revitalizace Baťova
mrakodrapu - 2. etapa III.", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení,
dle přílohy č. 0676-22-P02.

11

Pojištění ZK – poradenství a administrace veřejné zakázky na pojišťovacího
makléře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R21/22

bere na vědomí
a) žádost Allianz pojišťovně, a.s. o posun výpovědi pojistných smluv dle přílohy č.
0681-22-P01,
b) záznam z jednání se společností Allianz pojišťovna, a. s. dle přílohy č. 0681-22P02,
c) zprávu o průběhu a výsledku poptávkového řízení na služby poskytovatelů
odborného poradenství v oblasti pojišťovnictví a administrátora veřejné zakázky na
služby pojišťovacího makléře dle přílohy č. 0681-22-P03;
souhlasí
se zajištěním odborného poradenství v oblasti pojišťovnictví společností JJMC s.r.o.,
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1163, PSČ 110 00, IČO 28435711 a se
zajištěním služeb administrátora veřejné zakázky společností RTS, a.s., se sídlem
Lazaretní 4038/13, Židenice, Brno, PSČ 615 00, IČO 25533843, a to při přípravě a
realizaci výběrového řízení na služby pojišťovacího makléře v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu. Smluvní vztahy s uvedenými společnostmi budou
uzavřeny v kompetenci vedoucího věcně příslušného odboru.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R21/22

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č.
O/0126/2022/KŘ mezi Zlínským krajem a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČO
46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, dle příloh č. 0678-22-P01, č.
0678-22-P01a a č. 0678-22-P01b.

13

Žádosti o využití nebytových prostor ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R21/22

schvaluje
záměr výpůjčky kanceláře č. 342 (24,57m 2) ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p.
5520 na pozemku p. č. st. 3303, (označené jako budova č. 22), 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. 0683-22-P02.

Ing. Radim Holiš, v.r.
hejtman

Bc. Hana Ančincová, v.r.
statutární náměstkyně hejtmana

Vyvěšeno dne: 09.08.2022
Sejmuto dne:
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