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Vá ž ení č t e ná ř i ,
předkládáme Vám v ýroční zprávu Zlínského kraje za rok 2011, v níž alespoň v základních přehledech
shrnujeme a připomínáme nejv ýznamnější události, momenty a investiční akce tohoto roku.
Vypracovat detailní v ýčet všech aktivit Zlínského kraje nebylo naším cílem, neboť by to ani nebylo možné
v rámci daného rozsahu. Spíše šlo o to zaznamenat hlavní skutečnosti a trendy, které s sebou rok 2011
ve fungování krajské samospráv y přinesl.
Život kraje je mnohem obsáhlejší a rozmanitější, než se vejde do přehledů, tabulek a krátkých komentářů
na stránkách této brožur y. Přesto máme zkušenost, že materiál tohoto typu je potřebný už i vzhledem k tomu,
že veřejnosti stále není zcela jasné, co vlastně dělá kraj, v čem se jeho kompetence liší od samospráv měst
a obcí, o jaké oblasti se stará a kam investuje finanční prostředky.
Pokud alespoň trochu následující stránky přispějí k objasnění těchto otázek, splní to svůj účel.
Znovu však podtrhuji, že život Zlínského kraje coby jednoho ze čtrnácti územních celků Čech, Morav y
a Slezska, je mnohem pestrobarevnější a „šťavnatější “, než může zachytit jakákoliv v ýroční zpráva.
A tak mi dovolte, abych Vás pozval poznat a zamilovat si Zlínský kraj, v němž se snoubí valašská pracovitost
s hanáckou rozvážností a se slováckým temperamentem. K raj, kde voda teče nejen v řekách a v potocích, ale
také v podobě vína, které rozveseluje, slivovice, která rozehřívá a minerálních pramenů, které léčí a uzdravují!

M V D r. S t a n i s l a v M i š á k
hejtman
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Samospráva a krajský úřad

S a m o s p r á v a a k r a j s k ý ú ř ad
Základní charakteristika kraje
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej
okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Kraj je svou rozlohou 3 963 km2
čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5% její plochy.
Rozprostírá se ve východní části střední Moravy a východní okraj Zlínského kraje tvoří
hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí Zlínský kraj s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.
Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami.
Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty. Největším
a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím.
Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové
výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. Nejvíce
zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58% výměry okresu), zcela opačné
postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55% celkové výměry okresu zabírá lesní
půda.
Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního.
Na území Zlínského kraje žilo k 31. 12. 2011 588 990 obyvatel, což představuje
5,6% celkového počtu obyvatel České republiky. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2
významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km2). Vývoj věkového složení
obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku,
přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá.
V kraji je celkem 305 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno
přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž
každé má 25–30 tisíc obyvatel.

Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství
přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze
najít oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí,
pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb,
jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost,
že se zde setkávají tři národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko – také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.

Správní charakteristika
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z hlediska
spádovosti území i dějin samosprávy nebyl ovšem nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické návaznosti.
Zlínský kraj je územním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má
vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří podle vlastního
rozpočtu. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je
zřizovatelem nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, dále pak
příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, správy silnic
aj. Hlavním právním předpisem, kterým se řídí postavení a působnost kraje, je zákon
č. 129/2000 Sb. o krajích.
Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje, svoji činnost vykonává v samostatné a přenesené působnosti.
Jak už název napovídá, samostatnou působnost vykonává kraj tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem např. vydávání obecně závazných vyhlášek kraje,
stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty, zřizování a rušení příspěvkových organizací
nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné
působnosti jsou rozhodování o nakládání s majetkem kraje a poskytování dotací obcím,
občanským sdružením, humanitárním organizacím a dalším subjektům. Kraj může pro

< Fotograe na předchozí straně: Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje (2×) | Společné zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města K roměříže
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výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky
kraje.
Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, v tom případě mluvíme o tzv.
přenesené působnosti. Kraj je v tomto případě jakousi prodlouženou rukou státu a ze
státního rozpočtu tak dostává na tuto svou činnost  nanční prostředky. Do přenesené působnosti spadá např. přezkoumávání rozhodnutí vydaných obcemi, kontrola
činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání sankcí podle zákona.
Pro představu lze z celé řady dalších činnosti vykonávaných v přenesené působnosti
zmínit třeba organizování integrovaného záchranného systému na území kraje, udělování státního občanství, registraci zájmových sdružení, přezkoumávání výsledků
maturit a závěrečných zkoušek nebo posuzování projektů z hlediska vlivu na životní
prostředí.
Hlavními orgány Zlínského kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad.
Politickou reprezentaci kraje tvoří zastupitelstvo v čele s hejtmanem a radou, jež určují
směr, kterým se bude kraj po celé volební období ubírat. Krajský úřad pak vše na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady realizuje.
Zastupitelstvo Zlínského kraje je nejvyšším orgánem samosprávy. Má 45 členů a je voleno na čtyřleté funkční období. Členové volí ze svého středu radu kraje. Zastupitelstvo
zasedá minimálně jednou za tři měsíce a jeho jednání jsou veřejná. Zastupitelstvu je ze
zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy
Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní
spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních
úkonech atd. Rada Zlínského kraje má devět členů, kteří jsou voleni zastupitelstvem.
Schůze rady jsou neveřejné a konají se zpravidla každých 14 dní.
Hejtman Zlínského kraje zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení
zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení. Hejtman jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu. Svolává a zpravidla i řídí
zasedání zastupitelstva a rady.
Krajský úřad Zlínského kraje započal svou činnost k 1. 1. 2001 v návaznosti na volby do krajského zastupitelstva. Krajský úřad je výkonným orgánem kraje. Plní úkoly
v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a radou, napomáhá činnosti výborů
zastupitelstva a komisí rady. V přenesené působnosti vykonává činnosti vyplývající
z právních předpisů na jednotlivých úsecích veřejné správy (např. doprava, životní
prostředí, školství). Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. V jeho čele stojí ředitel,
který je za plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi. K 31. 12. 2011 měl
Krajský úřad Zlínského kraje 473 zaměstnanců.
Kontakt:
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, P. O. Box 220, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Telefon: +420 577 043 111, Fax: +420 577 043 152
E-mail: posta@kr-zlinsky.cz
Více aktuálních a zajímavých informací o kraji a krajské správě lze vyhledat na ociálních webových stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz.

Rada Zlínského kraje je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada
připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva, je jí vyhrazeno zabezpečovat
a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí
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Zastupitelé Zlínského kraje (k 1. 1. 2011)

Vlastislav Antolák

Ondřej Benešík

Jiří Částečka

Josef Čejka

Hana Doupovcová

Jaroslav Drozd

Bronislav Fuksa

Petr Gazdík

Alena Hanáková

Pavel Horák

Petr Hradecký

Miroslav Chumchal

Vojtěch Jurčík

Libor Karásek

Petr Kochwasser

Milena Kovaříková

Romana Kozáková

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kubín

Jaroslav Kučera

Zbyněk Kudera

Dagmar Lacinová

Roman Lebloch

Libor Lukáš

Miloš Malý

Ivan Mařák

Václav Mikušek

Stanislav Mišák

Petr Navrátil

Taťána Nersesjan

Jindřich Ondruš

Jan Pijáček

Hana Příleská

Vladimír Řihák

Olga Sehnalová

Rudolf Seifert

Josef Slovák

Hynek Steska

Pavel Studeník

Tomáš Šimčík

Ludmila Štaudnerová

Květoslav Tichavský

Richard Tomek

Jan Uherka

Ludvík Urban

ČSSD
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ODS

KDU–ČSL

KSČM

STAN
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Radní Zlínského kraje (k 1. 1. 2011)
Finance, vnější vztahy

Strategický rozvoj
a investice

Kultura, památková péče,
cestovní ruch a církve

Doprava, hospodaření
organizací v oblasti dopravy

Zemědělství, životní
prostředí a rozvoj venkova

Stanislav Mišák
Hejtman

Libor Lukáš
Statutární náměstek hejtmana

Jindřich Ondruš
Náměstek hejtmana

Jaroslav Drozd
Náměstek hejtmana

Milena Kovaříková
Členka rady

Sociální věci, národnostní
otázky a menšiny

Zdravotnictví

Školství, mládež a sport

Územní plánování
a veřejná správa

Ta ť á n a N e r s e s j a n
Členka rady

Hana Příleská
Členka rady

Josef Slovák
Člen rady

Petr Hradeck ý
Člen rady

ČSSD

ODS

KDU–ČSL
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Hospodaření kraje

Ho s poda ř e ní k r a je
Jednou z významných kompetencí kraje je sestavování krajského rozpočtu. Rozpočet je
vlastně bilancí, která stanovuje příjmy a výdaje na období jednoho kalendářního roku.
Je závazným nančním plánem, podle něhož se v daném rozpočtovém období hospodaří. Veškeré výdaje kraje v rozpočtovém roce musí být rozpočtem kryty. Co se týče
příjmové stránky rozpočtu, ta je závislá na státním rozpočtu a výběru daní. Ze zákona
je rozpočet sestavován jako vyrovnaný. Může být i schodkový, ale pouze v případě, že
je kryt úvěrem nebo přebytkem z minulých let.
Rozpočet je schvalován zastupitelstvem kraje. Podrobné informace o skutečném čerpání rozpočtu za uplynulý rok pak podává tzv. Závěrečný účet kraje.
Mimo rozpočtu tvořeného na jeden kalendářní rok se ještě využívá rozpočtových výhledů, jejichž trvání přesahuje dobu jednoho roku.

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje skončilo k 31. 12. 2011 přebytkem ve výši
162 858 tis. Kč. Přebytek pokryl úvěrové splátky a kurzovou ztrátu.
Pobrobně zpracovaný rozpočet i závěrečný účet kraje pro rok 2011 je možno najít
na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Ekonomika.
Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2011 Ministerstvem nancí nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Co se dělo v roce 2011
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2011 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu
příjmů 8 187 562 tis. Kč a výdajů 8 665 312 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen
čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 584 000 tis. Kč smluvně zajištěného
u Evropské investiční banky. Součástí nancování roku 2011 byly také splátky úvěrů
čerpaných v předešlých letech ve výši 106 250 tis. Kč.
Celkové příjmy byly pozdějšími úpravami navýšeny na 8 730 478 tis. Kč. K 31. 12. 2011
dosáhly skutečné příjmy výše 8 717 566 tis. Kč, což je 99,85% upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje Zlínského kraje byly průběžně upraveny na 9 032 097 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2011 činila 8 554 707 tis. Kč, tj. 94,71% upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu oproti rozpočtu došlo zejména z důvodu nižšího čerpání havarijního
fondu a zaměstnaneckého fondu, posunem realizace některých investičních akcí
a projektů do následujícího roku a částečně také nečerpáním běžných výdajů kraje
v předpokládané výši.
Pozdější úpravy rozpočtu tedy měly dopad na celkový rozdíl příjmů a výdajů, které se
z původního decitu 477 750 tis. Kč snížily na 301 618 tis. Kč.
Podrobnější strukturu příjmů a výdajů najdete v tabulce nacházející se v příloze této
výroční zprávy věnované hospodaření Zlínského kraje, kde je možno najít i další informace ohledně hospodaření kraje.
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Za hospodař ení kraje zodpov ídá

MVDr. Stanislav Mišák
I přes hospodářskou krizi, která navázala na krizi nanční a ta
na krizi morálky, můžeme rok 2011 hodnotit jako rok dobrý. Kraji se
podařilo investovat a přispět tak mimo jiné i ke snížení nezaměstnanosti.
Přestože Zlínský kraj počítal původně s čerpáním úvěru ve výši
584 milionů korun, nakonec nevzal z půjčky ani korunu. Navíc ze
starého dluhu splatil 106 milionů korun. A po sečtení zůstatků
na účtech včetně účelově vázaných a programových fondů měl
vlastních 504 milionů korun.
K tomu je však nutné dodat, že navzdory přesunutí některých
investic do roku 2012, a tím i příslušných nančních prostředků,
Zlínský kraj velmi významně investoval. Šlo o investice ve výši půl
miliardy korun – bez nancí vyčleněných do dopravní infrastruktury,
kam šla další půl miliarda korun. Tyto prostředky byly směřovány
do realizace staveb, což jistě přispělo ke zvýšení zaměstnanosti
obyvatel regionu.

Hospodaření kraje
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Investice

Investice
Zlínský kraj je v regionu významným investorem, který tak vytváří pracovní příležitosti
pro řadu svých obyvatel. Stavební investiční akce prováděné na majetku Zlínského
kraje zajišťuje Odbor investic krajského úřadu, anebo – v případě dopravních staveb –
příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Kraj zpracovává a aktualizuje střednědobý plán reprodukce svého majetku. Garantuje
technickou přípravu a realizaci schválených investičních záměrů. Odbor investic také
zajišťuje administraci veřejných zakázek Zlínského kraje. Zabývá se i strategickými
rozvojovými investičními projekty, v současné době například Strategickou průmyslovou zónou v Holešově.

Co se dělo v roce 2011
Zlínským krajem byly realizovány investiční akce za 497,553 milionu Kč.
Z toho (v tisících Kč):
resort kultury a památkové péče
celkem
z toho podíl kraje
z toho dotace
90 330
54 659
35 671
resort školství, mládeže a sportu
celkem
z toho podíl kraje
216 611
120 273

z toho dotace
96 338

sociální služby
celkem
47 999

z toho podíl kraje
41 896

z toho dotace
6 103

zdravotnictví
celkem
111 721

z toho podíl kraje
98 452

z toho dotace
13 269

ostatní
celkem
30 892

z toho podíl kraje
30 892

z toho dotace
-

celkem
celkem
497 553

z toho podíl kraje
346 172

z toho dotace
151 381

Nově zateplené budovy škol zřizovaných krajem

Obchodní akademie Kroměříž

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p. Radh.

Střední škola inf., elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radh.

Dotace byly čerpány zejména z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP) a státního rozpočtu.
Kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje rovněž
výrazně investoval v oblasti dopravy, konkrétně do výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic ve vlastnictví kraje. Šlo o celkovou částku 521 milionů Kč (včetně dotací).

< Nový pavilon patologie ve Vsetínské nemocnici | Vznik 14|15 BAŤOVA INSTITUTU | Gymnázium a Jazyková škola Zlín
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Za investice zodpov ídá

Zámek Lešná

Slavnostní otevření opraveného zámku Lešná

V resortu kultury byly dokončeny dvě významné akce: stavební obnova a modernizace
zámku Lešná u Valašského Meziříčí (34,228 milionu Kč, spolunancování z ROP) a první etapa přístavby muzejního depozitáře v Otrokovicích (31,303 milionu Kč).
Byla zahájena stavba Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně pod názvem
„14|15 BAŤŮV INSTITUT“ (900 milionů Kč, spolunancování z ROP). Dále byly zahájeny
přípravy na opravu hradu Malenovice a vybudování multimediální expozice Slováckého
muzea v Uherském Hradišti.
V oblasti školství se realizovalo šest akcí spolunancovaných z OPŽP, jejichž cílem
bylo dosažení úspor energie v budovách, a dvě akce spolunancované z ROP, které
řešily modernizaci středních průmyslových škol. Mezi nejvýznamnější akce uskutečněné z vlastních prostředků Zlínského kraje patřily stavební úpravy Domova mládeže
na Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích (9,963 milionu Kč), stavební úpravy
Gymnázia a Jazykové školy Zlín (25,424 milionu Kč) a nástavba budovy školy Střední
odborné školy Luhačovice (24,169 milionu Kč).
V resortu sociálních služeb byly uskutečněny dvě významné akce spolunancované
z OPŽP, které měly za cíl dosažení úspor energie v budovách. Dále byla dokončena přístavba Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, která přinesla zlepšení
kvality zdejšího bydlení (27,153 milionu Kč, spolunancování ze státního rozpočtu).
Z vlastních prostředků Zlínského kraje byly nejvýznamnější stavební úpravy Domova
pro osoby se zdravotním postižením Zborovice (19,777 milionu Kč).
Ve zdravotnictví mezi nejvýznamnější akce patřilo zateplení objektů Uherskohradišťské
nemocnice (41,2 milionu Kč, spolunancování z OPŽP), centralizace vybraných objektů
Vsetínské nemocnice, díky níž zde vznikl nový pavilon patologie a centralizovaných
laboratoří (79,064 milionu Kč, spolunancování z ROP) a vybudování pracoviště angiograe v Krajské nemocnice T. Bati (16,797 milionu Kč).

Investice

Libor Lukáš
I přes turbulentní ekonomické prostředí Zlínský kraj v roce 2011
rozhýbal několik významných rozvojových projektů s výrazným
příspěvkem strukturálních fondů. Za nejvýznamnější počiny považuji
nastartování konverze historicky cenné 14. a 15. budovy bývalého
areálu rmy Baťa na moderní 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Velké investice se týkaly také zdravotnické infrastruktury, především Záchranné
služby i krajských nemocnic. Modernizovali jsme školská zařízení,
sociální ústavy a další instituce zajišťující veřejné služby pro občany.
Pro budoucnost Zlínského kraje je důležitý rovněž projekt Průmyslové zóny v Holešově, jehož jednoznačnou ambicí je pomáhat
podnikům rozvinout jejich výrobní a obchodní potenciál za vytvoření
předpokladů pro tvorbu pracovních míst.
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Krizové řízení

K r i z o v é ř í z ení
Krizovým řízením se rozumí jednak analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, ale
především plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Jednoduše jde o to připravit kraj jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou postihnout jeho území. Krizové situace
jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, sněhové
kalamity), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody
a ovzduší, narušení dodávek ropy, plynu nebo elektrické energie, migrační vlny velkého
rozsahu, terorismus).
Hejtman a starostové obcí jsou zmocněni vykonávat zásadní rozhodnutí při řešení
mimořádných událostí a krizových situací. Hejtman a starostové určených obcí si pro
přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán
a pro řešení krizových situací si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.
Krizové řízení má na krajském úřadě na starosti oddělení pro zvláštní úkoly, které
také zajišťuje poskytování dotací na jednotky požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů a na vyrozumívací systémy, stejně jako na činnost Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Ze zákona se toto oddělení věnuje i péči o válečné hroby a pietní
místa.

Ocenění hasičů za zásah v Chropyni

Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj nebyl postižen žádnou mimořádnou událostí, která by vyústila ve vyhlášení
stavu nebezpečí. V červenci a srpnu však byla část území Zlínského kraje zasažena
povodněmi z přívalových dešťů. Rozvodnily se menší toky vlivem místních přívalových
srážek, na hlavní vodní toky však neměly tyto deště podstatný vliv a nebylo nutné aktivovat Povodňovou komisi Zlínského kraje. Místní povodně způsobily škody na majetku
obcí a Zlínského kraje ve výši asi 34 milionů Kč, z toho na majetku obcí 16 milionů Kč
a na majetku kraje 18 milionů Kč. K částečné úhradě způsobených škod poskytl Zlínský
kraj obcím Zlínského kraje nanční výpomoc formou daru ve výši 2,2 milionu Kč.
Došlo ke zvýšení počtu organizací, u kterých je sledováno a kontrolováno řízení rizik
a přijímání preventivních a bezpečnostních opatření podle zákona, a to na celkových
šestnáct. Byla stanovena jedna nová zóna havarijního plánování a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje byly postupně zpracovávány vnější hava-

Slavnostní poděkování hasičům za jejich činnost

Ocenění hasičů za zásah v Chropyni

Předávání cen Salvator – ocenění za hrdinský čin (2×)

< Ocenění hasičů za zásah v Chropyni | Slavnostní poděkování hasičům za jejich činnost
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Za krizové ř ízení zodpov ídá
rijní plány. Vydána a následně veřejnosti distribuována byla brožura v zóně havarijního
plánování Zeveta Bojkovice.
V oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy dále pokračoval rozvoj softwarového zabezpečení systému nezbytných dodávek pro případ řešení krizové situace. Podařilo se zajistit zvládnutí tohoto systému všemi pracovišti krizového řízení ve třinácti
obcích s rozšířenou působností. Obdobný trend se daří prosazovat i při zpracovávání
Dílčího plánu obrany Zlínského kraje.
Kraj se nadále věnoval péči o válečné hroby a pietní místa, kterých se na jeho území
nachází více než jeden tisíc. Na jejich údržbu bylo celkově vynaloženo 2,8 milionu Kč.
Za péči o válečné hroby byly Ministerstvem obrany uděleny pamětní plakety obcím
Rusava a Pitín a paní Martě Novákové z Českého svazu bojovníků za svobodu.
Formou dotací kraj ze svého rozpočtu podpořil budování varovacích systémů částkou
1,9 milionu Kč, vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů sumou 5 milionů Kč a činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska částkou 1,5 milionu Kč.

Povodňová komise Zlínského kraje

Sněhová kalamita (foto z roku 2010)

Cvičení Trauma (foto z roku 2010)

Pojízdné pracoviště K rizového štábu Zlínského kraje

K rizové řízení

MVDr. Stanislav Mišák
Rok 2011 byl sice relativně klidný co do přírodních podmínek – alespoň v tom smyslu, že nás nepotrápily vydatné povodně jako v roce
2010. Napětí se však přesunulo spíše do jiných oblastí – zejména
ve zdravotnictví jsme na začátku roku zažívali situaci, kvůli níž nejednou zasedala bezpečnostní rada kraje a bylo třeba promýšlet varianty
krizového scénáře související s možným hromadným odchodem lékařů
z krajem zřizovaných nemocnic. Situaci v krajských nemocnicích se
nám podařilo stabilizovat.
V dubnu vzplál rozsáhlý ničivý požár v průmyslovém areálu v Chropyni, při němž se vedle profesionálních hasičů příkladně osvědčily
jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje.
Pokračovali jsme v odstraňování následků povodní, které Zlínský kraj
postihly v roce 2010 a způsobily zde škody ve výši téměř 1,3 miliardy
korun, z toho 377 milionů korun na majetku kraje a obcí. Část škod
byla hrazena přímo z rozpočtu kraje, z programu obnovy Ministerstva
pro místní rozvoj vyhlášeného pro postižená území, z plateb pojišťoven, ale také z darů krajů, obcí, rem, nančních ústavů a jiných
dárců.
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Strategický rozvoj

S t r at egic k ý r o z v oj
Slovo „strategie“ má svůj základ v řeckých slovech „strategos“, což znamená generál,
a „agein“, čili vést. Je to tedy dlouhodobý plán činnosti, zaměřený na dosažení určitého cíle.
Bez strategie se neobejde nikdo, kdo chce něčeho dosáhnout. Bez strategie se neobejde
ani Zlínský kraj, pokud se má rozvíjet jako perspektivní region uprostřed moderní Evropy.
Strategický rozvoj zahrnuje širokou škálu aktivit, které podporují nejen rozvoj kraje
jako celku, ale i vyvážený rozvoj jeho jednotlivých oblastí. To je cesta ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů a zlepšování podmínek života zdejších obyvatel.

Co se dělo v roce 2011
Byly vypracovány a příslušnými orgány kraje schváleny mimo jiné následující analýzy
a koncepce Zlínského kraje: Analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech
Zlínského kraje nad 5 000 obyvatel, Analýza zpracovatelského průmyslu ve Zlínském
kraji, Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje, Analýza
problémových okruhů Zlínského kraje, Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje, Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje, Plán dopravní obslužnosti území – Zlínský
kraj na léta 2012–2016 nebo Strategie rozvoje marketingu a propagace příspěvkových
organizací v oblasti kultury Zlínského kraje 2012–2016. Při jejich tvorbě se vycházelo
ze základních strategických dokumentů kraje, kterými jsou Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2009–2020 a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010–2012.
I v roce 2011 se Zlínský kraj snažil o zvyšování schopnosti využívat prostředky poskytované ze strukturálních fondů EU (tzv. zvýšení absorpční kapacity regionu) a připravoval se na nové programovací období v letech 2014–2020.
Částku 2 miliony Kč rozdělil Zlínský kraj mezi šest vlastníků areálů brownleds. Brownelds jsou nevyužívané plochy a objekty sloužící dříve pro průmyslové, zemědělské
nebo třeba vojenské účely, které ztratily původní funkci a zatěžují své okolí. Zároveň
však mají potenciál stát se po revitalizaci atraktivní lokalitou vzhledem ke své poloze
v blízkosti městských center či díky napojení na hlavní komunikační tepny. Krajské dotace úspěšným žadatelům posloužily na předprojektovou přípravu brownelds, nutnou
k regeneraci těchto lokalit.
Pokračovala přeměna budov 14 a 15 v bývalém továrním areálu ve Zlíně na nové
krajské kulturní a vzdělávací centrum s názvem 14|15 BAŤŮV INSTITUT, v němž

14|15 BAŤŮV INSTITUT – vizualizace (4×)

< Strategická průmyslová zóna Holešov | 14|15 BAŤŮV INSTITUT – vizualizace
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najdou své nové sídlo Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Byla dopracována projektová
dokumentace stavby i interiéru. Ve výběrových řízeních byl vybrán dodavatel stavby
a dodavatel marketingových aktivit. Stavební práce započaly pod dohledem technického dozoru v září 2011. Dále byl vypracován jednotný vizuální styl, marketingová
strategie a zahájena realizace marketingové kampaně, jejíž součástí bylo spuštění
webu www.14-15.cz.
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí Zlínského kraje ve výši 900
milionů Kč, přičemž 500 milionů Kč činí výše dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava a 400 milionů Kč je výše spolunancování Zlínského kraje. Celý
komplex budov 14|15 má být pro veřejnost otevřen v roce 2013.
V září byl spuštěn pilotní projekt Inovační vouchery ve Zlínském kraji zaměřený
na podnikatele, kteří mají zájem navázat spolupráci s vybranými vědeckovýzkumnými
organizacemi. Do projektu se zapojilo pět vysokých škol, mimo jiné i Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně či Vysoké učení technické Brno. Projekt funguje tak, že rma žádající
o inovační voucher se musí nejprve na spolupráci dohodnout s konkrétní školou, poté
vyplní žádost o inovační voucher a společně se zpracovanou nabídkou školy ji předloží
na Úřad regionální rady ve Zlíně. Po úspěšné realizaci služby ze strany vysoké školy
a úhradě ceny je její část ve výši maximálně 75% rmě proplacena. Firmy mohou získat
inovační voucher v hodnotě až 150 tisíc Kč. Pro proplácení voucherů kraj vyčlenil
celkově 4,5 milionu Kč.
V říjnu bylo vyhlášeno první řízení k předkládání žádostí o inovační voucher, kterému
předcházela komunikační kampaň zaměřená na potenciální zájemce z řad rem. Výsledkem bylo celkem 51 předložených žádostí. Více informací je možno najít na webu www.
objevtesmer.cz.
Začala příprava projektu Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského
kraje (IV VS ZK ), jehož cílem je vybudování páteřní komunikační infrastruktury
Zlínského kraje. Bude tím zajištěno propojení všech obcí s rozšířenou působností
a krajské nemocnice, stejně jako modernizace jednotlivých varovacích a informačních systémů zapojených obcí a jejich napojení na systém IVVS ZK. Projekt je
připravován ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností a je tvořen 12 individuálními projekty.

Strategick ý roz voj

14|15 BAŤŮV INSTITUT – vizualizace (3×)
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Ve své činnosti pokračovalo Kontaktní centrum pro východní trhy (KCVT), založené
v roce 2008 Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Jeho
cílem je pomáhat zvyšovat exportní a importní aktivity místních rem se zaměřením
na východní trhy. V roce 2011 byla činnost KCVT zaměřena na informační a konzultační
činnost a na organizaci seminářů či obchodních a podnikatelských misí.
Kraj podpořil dotací 1,160 milionu Kč aktivity Technologického inovačního centra,
konkrétně projekt Inovačního portálu Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz)
a Inovačního bulletinu, přípravu Katalogu rem Zlínského kraje v anglické a české verzi,
a to v tištěné i elektronické podobě (CD, web – www.katalogremzk.cz) a společné
aktivity subjektů sdružených pod hlavičkou Inovační infrastruktury Zlínského kraje
(www.zk-inovace.cz).
Co se týče Strategické průmyslové zóny Holešov, v průběhu roku 2011 podepsalo se
Zlínským krajem pět společností tzv. Deklaraci o porozumění – jednalo se o společnosti
DENESA s.r.o., Creative Caps s.r.o., NWT a.s., Unimarco, a.s. a AGC Fenestra a.s. Tím se
zvýšil celkový počet vážných zájemců o investování v zóně na 11. V lednu 2011 zahájil
v zóně stavbu první investor – společnost POKART spol. s r. o., vyrábějící lepenkové obaly. Na konci roku již tato společnosti zahájila v zóně výrobu a do budoucna plánuje další
růst v rámci zóny. V únoru 2011 byla zahájena stavba Technologického parku Progress
– komplexu několika budov za zhruba 150 milionů Kč, které mají sloužit jako podnikatelský inkubátor i zázemí pro výzkumně-vývojové aktivity rem. V průběhu března, dubna
a června 2011 probíhaly besedy s občany obcí v blízkosti zóny. Během besed se diskutovalo zejména o ochraně spodních vod, stavbě Technologického parku Progress, investičním záměru společnosti Mitas a předpokládané nabídce pracovních míst u jednotlivých
investorů. V květnu 2011 krajem založená společnost Industry Servis ZK, a.s. (spravující
zónu) jmenovala poradní komisi pro životní prostředí zahrnující přední české odborníky
v dané oblasti. Účast v komisi byla nabídnuta také zástupcům občanských sdružení
kritizujících výstavbu v zóně, ti však tuto nabídku odmítli. V červnu 2011 se zóna v rámci
ociální české delegace představila čínským obchodním partnerům na Ekonomickém
a obchodním fóru v Budapešti, za účasti předsedy vlády Čínské lidové republiky a zástupců více než 50 rem. Zóna získala 1. listopadu 2011 ocenění „Podnikatelská nemovitost
roku 2010“ v soutěži, kterou tradičně pořádá agentura Czechinvest.
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Za strategick ý roz voj zodpov ídá
Důležitým momentem pro strategický rozvoj regionu bylo zprovoznění nové části dálnice D1 mezi Hulínem a Říkovicemi. Zprovoznění nového sedmikilometrového úseku mimo
jiné urychlilo cestování ze Zlínského kraje směrem na Přerov a Olomouc a dále pak
na severní Moravu. Zlínský kraj aktivně podporoval dobudování tohoto nového úseku,
který je součástí stavby Kroměříž východ–Říkovice, jejíž první část byla zprovozněna
již v prosinci 2010. Realizace celého úseku tak byla dokončena po více než třech letech
od svého zahájení a vyžádala si náklady ve výši téměř 5 miliard Kč. Investorem stavby
bylo Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Libor Lukáš
Projekty, které vytvářejí přidanou hodnotu a pomáhají rozvíjet kraj,
obce a města, a které současně generují pracovní příležitosti, považuji pro naši budoucnost za nepostradatelné. Dvojnásobně toto tvrzení
platí v podmínkách, kdy nás globální ekonomická situace nabádá
k obezřetnosti.
I když pojem „strategický rozvoj“ zní možná někomu poněkud obecně,
krajské rozvojové aktivity, které do něj patří, jsou zcela hmatatelné
a prakticky se všichni s nimi mohou setkat ve svém každodenním
životě.
Všechny nové nebo opravené silnice, vybudované cyklostezky, zrekonstruované budovy jsou totiž konkrétním výsledkem dějů, kterým
předcházejí nejrůznější studie, koncepce a analýzy. Někdy se možná
zdá, že už je těch všemožných koncepčních materiálů příliš mnoho, ale
tak jsou prostě věci nastaveny: každý záměr musí mít sostikované
zdůvodnění podložené velmi podrobnou a důkladnou administrativou.
Možná se to jeví složité a zbytečné, ale kdo se těmto nárokům nepřizpůsobí, nemá šanci uspět s žádostmi o dotace ze zdrojů, které jsou
teoreticky k dispozici, a vystavuje se riziku stagnace a zaostávání
nad jinými, dynamičtějšími regiony.

Strategick ý roz voj
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Dopr a v a
Kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje
spravuje celkem 1 767 km silnic II. a III. třídy včetně 714 mostů a mostků, které jsou
jejich součástmi. To znamená, že se stará o průběžnou modernizaci, dílčí opravy i zimní
údržbu těchto komunikací a staveb.
Kromě toho kraj zajišťuje veřejnou dopravu pro své obyvatele. Ve spolupráci se společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje navrhuje jízdní řády a postupně
buduje integrovaný systém dopravy tak, aby byla zaručena jeho maximální možná
efektivita, návaznost spojů i další parametry pohodlného cestování.
Odbor dopravy krajského úřadu také ověřuje nanční a odbornou způsobilost dopravců, uděluje akreditace pro provozování autoškol a vykonává řadu dalších správních
činností.

Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj dosáhl, společně s krajem Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským, na nejvyšší úroveň dopravní obslužnosti hromadnou dopravou v celé České republice. Vyplývá to z „Analýzy dopravní obslužnosti v obcích ČR“, zpracované Centrem
dopravního výzkumu.
Zlínskému kraji se mnohaletou vytrvalou prací podařilo ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy přesvědčit Evropskou komisi a dotáhnout začlenění kombinovaného propojení
České a Slovenské republiky do hlavní evropské dopravní sítě – tzv. TEN-T. Konkrétně
se jedná o 9. železniční koridor Praha–Horní Lideč–Žilina–Čierna nad Tisou a mezinárodní rychlostní silnici R49/R6 Hulín–Púchov. To staví tyto projekty do příznivějšího
světla v diskuzi s Evropskou komisí o nancování rozvoje dopravní infrastruktury
v letech 2014–2020. Pokud vše dobře dopadne, bude na ně možno čerpat významné
nanční prostředky z evropských zdrojů.
Bylo zahájeno kontrolní vážení nákladních automobilů ve Starém Hrozenkově. Vážící
místo vzniklo na bývalém hraničním přechodu, který Zlínský kraj získal do svého vlastnictví. Vážení se týká vozidel, která tudy po silnici I/50 přijíždějí ze Slovenska. Cílem
je zamezit přetěžování nákladních automobilů a následnému nadměrnému poškozování
vozovek a ohrožování bezpečnosti silničního provozu na silnicích v kraji.

Bylo vykonáno celkem dvacet čtyři investičních akcí na komunikacích II. a III. třídy
(nejvýznamnější viz níže), které kraj vlastní a spravuje. Opraveno nebo nově postaveno
bylo dvanáct mostů a dokončeno pět sesuvů po povodních. Na nancování těchto staveb v celkové výši přesahující půl miliardy Kč se významnou měrou podílely prostředky
Evropské unie přidělené z Regionálního operačního programu. Zbývající objem byl poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje a ostatních zdrojů – Ministerstva pro místní rozvoj,
Státního fondu dopravní infrastruktury apod.
Nemalé prostředky byly z krajského rozpočtu vloženy také do menších oprav a údržby
silniční sítě Zlínského kraje, konkrétně šlo o částku přesahující 100 milionů Kč.
Nejvýznamnější investice v roce 2011
• Rekonstrukce a rozšíření silnice II/492 v úseku Horní Lhota–Luhačovice o délce
2,6 km; celkové náklady 89,557 milionu Kč
• Rekonstrukce a přeložka silnice II/497 v úseku Šarovy–Březolupy o délce 1,8 km;
celkové náklady 124,282 milionu Kč
• Směrová úprava silnice II/495 o délce 892 m a přestavba mostu přes železniční
trať u Bylnice; celkové náklady 83,805 milionu Kč
• Rekonstrukce silničního průtahu obce Roštín (silnice II/432) o délce 1,345 km;
celkové náklady 39,390 milionu Kč

< Zrekonstruovaná železniční stanice v Bojkovicích | Nový úsek dálnice D1 | Nový most přes železnici v Brumově-Bylnici
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Za doprav u zodpov ídá

Ing. Jaroslav Drozd
I v roce 2011 jsme se řídili zásadou, že do rozvoje dopravy se vyplácí
investovat, protože tyto výdaje mají řadu efektů zvlášť v době stagnace ekonomiky. Protože právě tak je možné podpořit její opětovné
nastartování. Bez fungujícího dopravního systému se dá obtížně
rozvíjet hospodářství a jeho konkurenceschopnost.
Proto mám radost ze spolupráce Zlínského kraje s městy a obcemi,
kdy se podařilo udržet rozsah investic do silniční sítě i nastavený
systém veřejné drážní a linkové dopravy. Výdaje přitom mají prorůstový a rozvojový efekt. Dopravní dostupnost škol, zaměstnání, zdravotních a dalších potřeb občanů je stále více považována za moderní
a nezbytnou veřejnou službu vyspělých zemí.
Evropská komise v revizi transevropských sítí TEN-T navrhla začlenit
silnice R49 a R6 spojující Zlínský a Trenčínský samosprávný kraj
do prioritní sítě zahrnující nejdůležitější transevropské tahy a spojující Českou republiku se Slovenskem. To je mimořádně pozitivní zpráva
i pro příští generace.
Také nás může těšit výsledek analýzy zpracované v roce 2011 Centrem dopravního výzkumu Brno a Masarykovou univerzitou v Brně,
která potvrdila, že Zlínský kraj systémově a koncepčně řeší veřejnou
dopravu.

Doprava
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Zdravotnictví

Z dr a v ot nic t v í
Zlínský kraj je zakladatelem čtyř nemocnic, akciových společností, u kterých je jediným
akcionářem-majitelem: Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve Zlíně, Uherskohradišťské
nemocnice a.s., Kroměřížské nemocnice a.s. a Vsetínské nemocnice a.s. Tyto nemocnice
tvoří základní páteř lůžkových zdravotnických zařízení a zdravotních služeb, které jsou
občanům kraje poskytovány.
Zlínský kraj je rovněž zřizovatelem tří zdravotnických příspěvkových organizací: Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o., Dětského centra Zlín p.o. a Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. ve Valašském Meziříčí.
U těchto organizací pokrývá náklady na jejich provoz. Záchranná služba poskytuje přednemocniční akutní péči a personál dětských organizací svědomitě pečuje o malé děti, které
do života nevkročily právě šťastně.
Zlínský kraj na svém území organizuje a zajišťuje i lékařskou pohotovostní službu. Pro
osoby intoxikované alkoholem či jinou návykovou látkou je krajem zajišťována protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži.

Co se dělo v roce 2011
V krajských nemocnicích bylo v roce 2011 zaměstnáno 4 706 zaměstnanců, kteří v ambulancích ošetřili 1 116 155 pacientů a na lůžkových odděleních hospitalizovali 100 335 pacientů.
O zdraví občanů v přednemocniční neodkladné péči, tedy zdravotnické záchranné službě, se
staralo 328 zaměstnanců. Celkově se vyjíždělo k 40 467 pacientům, a to 50 sanitními vozidly.
Lékařská pohotovostní služba byla poskytována na devíti místech pro dospělé, na pěti místech pro děti a dorost a na čtyřech místech fungovala stomatologická pohotovostní služba.
V Krajské nemocnici Tomáše Bati bylo v rekonstruovaných prostorách interní kliniky
otevřeno Kardiovaskulární centrum pro dospělé a vybaveno bylo novými přístroji
za téměř 60 milionů Kč z dotací Evropské unie i Zlínského kraje, jehož příspěvek činil
9 milionů Kč. V nemocnici se rovněž provedla rekonstrukce 10. pavilonu, ve kterém bylo
umístněno 17 lůžek následné péče Gerontologického centra, a zahájila se rekonstrukce
12. pavilonu pro nové pracoviště dlouhodobé intenzivní péče s 10 lůžky.
V Uherskohradišťské nemocnici se začalo s přípravnými pracemi k výstavbě centrálního
objektu, dokončeno bylo zateplení objektů nemocnice a uskutečnila se rekonstrukce
budovy č. 21, kde vzniklo nové oddělení ošetřovatelské péče.
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Nové kardiovaskulární centrum v K rajské nemocnici Tomáše Bati (4×)

Otevření nového pavilonu patologie ve Vsetínské nemocnici
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Za zdravotnict v í zodpov ídá
V Kroměřížské nemocnici došlo k výměně oken hemodializačního střediska a elektroinstalací na operačních sálech. Dokončeno bylo zpracování projektové dokumentace
k rozsáhlé rekonstrukci stravovacího provozu s novou gastrotechnologií.
Ve Vsetínské nemocnici zahájil svůj provoz nově vybudovaný pavilon patologie
a centralizovaných laboratorních provozů. V nových prostorách našly své nové sídlo
i hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení klinické biochemie. Bylo dokončeno
zpracování projektové dokumentace k výstavbě nového interního pavilonu.
V Krajské nemocnici T. Bati a v Uherskohradišťské nemocnici přibyla lůžka dlouhodobé
intenzivní péče, lůžka následné péče i nová lůžka ošetřovatelské péče.
Na dětská oddělení všech krajských nemocnic byly zakoupeny monitory dechu BABYSENZE II.
Co se týče Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, bylo otevřeno nové výjezdové
stanoviště v Uherském Hradišti. Dále byla pořízena dvě vozidla Rendez-vous, tedy doprovodná osobní vozidla určená pro lékaře a řidiče-záchranáře, a rovněž čtyři kusy debrilátorů.
V Dětském centru Zlín došlo k novému oplocení areálu.
Kojenecké a dětské centrum ve Valašském Meziříčí se dočkalo nové sušičky prádla
a rovněž softwaru pro zdravotnicko-ošetřovatelskou dokumentaci.
V průběhu celého roku spolupracovalo několik desítek odborníků z řad lékařů na tvorbě
koncepčního dokumentu nazvaného Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji. Úkolem tohoto dokumentu
je poukázat na silné i slabé stránky poskytování zdravotních služeb ve Zlínském kraji,
provést jejich vzájemné srovnání a stanovit cíle rozvoje na úroveň, která bude minimálně
srovnatelná s průměrnými hodnotami České republiky i Evropské unie.
Zlínský kraj jako zakladatel rozhodl o navýšení základního kapitálu v Krajské nemocnici
T. Bati o téměř 1 360 milionů Kč a Vsetínské nemocnici o téměř 138 milionů Kč.
Výdaje na zajištění provozu příspěvkových organizací zřizovaných krajem v oblasti zdravotnictví a dalších činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění dosáhly výše cca
186 milionů Kč. Kraj rovněž poskytl dotaci 13 milionů Kč na lékařskou službu první pomoci.

Ing. Hana Příleská
Ke zvýšení kvality zdravotnických zařízení založených Zlínským
krajem přispělo v roce 2011 otevření Kardiovaskulárního centra
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, získání statutu Iktového centra
v Uherskohradišťské nemocnici, rekonstrukce zdravotnických objektů
v Kroměřížské nemocnici, dokončení výstavby pavilonu patologie
ve Vsetínské nemocnici, obnova vozového parku Zdravotnické záchranné služby a další významné investiční akce.
Také pokračující restrukturalizace lůžkového fondu v některých
nemocnicích napomohla k jeho lepšímu využití a rovněž umožnila
nabídnout pacientům další služby, kterých se v lůžkové péči zatím
nedostávalo.

Nejvýznamnější investice v roce 2011
• Zateplení objektů Uherskohradišťské nemocnice; celkové náklady 41,2 milionu Kč
• Centralizace vybraných objektů Vsetínské nemocnice; celkové náklady 79,064 milionu Kč
• Vybudování pracoviště angiograe v Krajské nemocnici T. Bati; celkové náklady
16,797 milionu Kč

Zdravotnict ví
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Školství, mládež a sport

Š k ols t v í , mlá de ž a s por t
Ve školství má Zlínský kraj ve svých organizacích na starosti kromě středního vzdělávání i vzdělávání vyšší odborné, jazykové, základní umělecké, zájmové, dále pak vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajišťuje však i školskou poradenskou činnost, výkon ústavní výchovy
či služby v ubytovacích zařízeních a v zařízeních školního stravování.
Co se týče péče o mládež, přispívá kraj na aktivity a programy, jejichž účelem je primární prevence rizikového chování. Za rizikové se považuje takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších
rizik pro jedince nebo společnost. Patří sem například šikana a násilí ve školách, záškoláctví, vandalismus, xenofobie, užívání návykových látek i jiné závislosti (gambling).
Kraj nančně podporuje i volnočasové a sportovní aktivity na svém území a pomáhá
rovněž při opravách a budování sportovišť.
K 31. 12. 2010 zřizoval Zlínský kraj 110 školských příspěvkových organizací:
• 55 středních škol, z toho součástí 7 z nich byla zároveň vyšší odborná škola
a součástí 5 z nich byla jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
• 1 konzervatoř
• 19 základních a mateřských škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
• 12 dětských domovů
• 20 základních uměleckých škol
• 1 pedagogicko-psychologickou poradnu
• 2 plavecké školy

Ocenění dětských olympioniků a jejich trenérů (3×)

K 31. 12. 2011 činil počet školských příspěvkových organizací kraje celkem 105, neboť
v průběhu roku došlo v pěti případech ke sloučení organizací.
Ve Zlínském kraji dále působí školy a školská zařízení zřizovaná obcemi, státem,
soukromou osobu nebo církví. K těmto zařízením nemá kraj nadřízené postavení, ale
vede jejich rejstřík, přerozděluje nanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu
vyčleněné pro tyto organizace a působí pouze jako druhý stupeň odvolací instance
ve správním řízení.
Zahájení nového školního roku (2×)

< Ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží | Slavnostní poděkování pedagogům za jejich činnost | Medaile získané na dětské letní olympiádě 2011
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Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj pokračoval v optimalizaci svých školských příspěvkových organizací tak,
aby zmírnil dopady demograckého vývoje. Pozitivně se to projevuje nejen na počtech
žáků, ale především na účelném hospodaření s penězi ve školství a na kvalitě výuky
a jejích výsledcích.
Pokračovala stipendijní podpora vybraných učebních oborů na školách v kraji. Ta spočívala ve vyplácení prospěchových stipendií žákům dvou desítek učňovských oborů, které
nejsou tolik v centru pozornosti mladých lidí. Jedná se např. o obory zámečník, malíř,
podlahář nebo autolakýrník. Cílem kraje je zvednout díky možnosti získat stipendium
zájem mladých lidí o tyto obory. Kraj na stipendiích v roce 2011 žákům vyplatil celkem
4,570 milionu Kč. Projekt v kraji funguje již od roku 2007 a vyplácí se. Zájem žáků
o vybrané učňovské obory se totiž významně zvýšil a zlepšila se i školní docházka.
Zavedeny byly jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou na všech středních školách zřizovaných krajem – ve spolupráci se SCIO.
Spuštěna byla Informační strategie ve školství, jejímž cílem jsou úspory na společném
nákupu a sjednocení hardwarového a softwarového vybavení a jednotné řešení internetového připojení a reprodukční techniky.
Bylo otevřeno Centrum pro prezentaci a výuku hi-technologií při Střední průmyslové
škole a Obchodní akademii Uherský Brod, ve spolupráci se Slováckými strojírnami
Uherský Brod. Žákům základních a středních škol Zlínského kraje jsou zde prezentovány nejnovější poznatky z vědy a výzkumu, stejně jako trendy a novinky hi-technologií
z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství a elektrotechniky.
Vznikla tzv. PiL („Partner in Learning“) centra v 5 krajem zřizovaných školách. Jedná
se o centra vzdělávání společnosti Microsoft určená pro vzdělávání pracovníků škol.
Realizovaly se projekty zaměřené na kariérové poradenství: „Z Kariéra“ a „Carreers of
the Future“.
Zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků škol v oblasti řízení kvality ve vzdělávání
bylo cílem projektu „Quality Management in Education“, který kraj připravil ve spolupráci s německým Úřadem zmocněnce ministra pro střední školství ve Východním
Bavorsku.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mladí kraje (4×)

Školst ví, mládež a sport
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Proběhlo přidělení nančních prostředků v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt KUDY KAM, zaměřený na orientaci žáků
Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy.
Jako součást aktivit Týdnů vzdělávání dospělých se uskutečnila konference na téma
„Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce“.
Kraj zorganizoval dvě umělecké soutěže pro žáky základních, středních a základních
uměleckých škol s názvem Mládí kraje.
Proběhla soutěž o nejlepší internetové stránky škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem. Vítězem se stala Střední průmyslová škola strojnická Vsetín.
Zlínský kraj uspěl se svojí kandidaturou na pořádání letní Olympiády dětí a mládeže
v roce 2013.
Byla předána následující ocenění:
• Sportovec roku Zlínského kraje 2010
• Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost
a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace 2010
• Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo
za mimořádný čin ve školním roce 2010/2011
• Ocenění Minimálních preventivních programů Zlínského kraje za školní rok 2009/2010
• Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje
• Ocenění medailistů – reprezentantů Zlínského kraje na V. letní Olympiádě dětí
a mládeže 2011 v Olomouci
Nejvýznamnější investice v roce 2011
• Dokončení Regionálního centra pro strojírenství při Střední škole – Centru
odborné přípravy technické Kroměříž; celkové náklady 27,253 milionu Kč
• Realizace akcí k dosažení úspory energií ve Střední odborné škole Otrokovice;
celkové náklady 37,392 milionu Kč, a ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka
Vsetín; celkové náklady 37,491 milionu Kč
• Ukončení stavebních úprav Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Zlín; celkové náklady 25,424 milionu Kč
• Ukončení stavebních úprav a nástavby budovy školy Střední odborné školy
Luhačovice; celkové náklady 24,169 milionu Kč
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Ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží (5×)

V ý r oč ní z pr á v a Z l ínského k r aje 2011

Za školst v í, mládež a sport zodpov ídá

Mgr. Josef Slovák
Snažili jsme se držet vysoké nároky na úroveň středoškolského
vzdělávání, a proto už při přijímacím řízení jsme dbali na to, aby
například na gymnáziích studovali skutečně ti nejlepší. Výsledky
státních maturit nám potvrdily, že se tato náročnost vyplácí, protože
jsme se spolu s Prahou umístili v hodnocení studentů na nejvyšších
příčkách v porovnání s ostatními kraji.
Aktivně jsme zaváděli nejmodernější metody výuky – i v oblasti informačních technologií. Díky rámcové smlouvě s významnou počítačovou rmou se nám podařilo zajistit nejnovější programové vybavení
na všech školách i školení a workshopy pro učitele, aby byli schopni
s novými technologiemi efektivně pracovat.
Stejně intenzivně jsme se věnovali i odbornému učňovskému školství.
Formou stipendií jsme motivovali žáky vyučit se a najít uplatnění
v oborech, ve kterých se v současnosti nedostává kvalikovaných
pracovníků.

Školst ví, mládež a sport
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Sociální oblast

S oc iální obla s t
Zlínský kraj je zřizovatelem významného počtu sociálních služeb a zároveň se podílí
na nancování těch sociálních služeb, které na území regionu poskytují i jiní zřizovatelé
(např. města, obce, církve). Kraj je tedy jedním z důležitých přispěvatelů do tohoto
systému. Rovněž zodpovídá za strategické plánování, které určuje, jaké služby mají být
v následujících letech podporovány.
Sociálními službami se obecně rozumějí služby zaměřené na pomoc a podporu lidem,
kteří se ocitají ve složité sociální situaci např. z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu atd. Nejde však jen o samotné poskytování těchto
služeb, ale také o přirozené začlenění těchto osob do plnohodnotného společenského
života, nebo alespoň zabránění tomu, aby se ocitli „na okraji“.
Zlínský kraj je na svém teritoriu zřizovatelem největšího počtu domovů pro osoby se
zdravotním postižením a domovů pro seniory. Kromě toho zajišťuje i domovy s chráněným bydlením, domovy se zvláštním režimem, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací
služby, odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc a intervenční centra,
která jsou určena osobám ohroženým násilným chováním.
Příspěvkové organizace Zlínského kraje v roce 2011 v sociální oblasti
• Sociální služby Uherské Hradiště
• Sociální služby Vsetín
• Domov pro seniory Loučka
• Domov pro seniory Luhačovice
• Domov pro seniory Napajedla
• Domov pro seniory Burešov
• Domov pro seniory Lukov
• Domov s chráněným bydlením Fryšták
• Domov s chráněným bydlením Zlín
• Dům sociálních služeb Návojná
• Domov na Dubíčku
• Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením
• Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením
• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín
• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín
< Akce Barvy života
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Ocenění pracovníků v sociálních službách (4×)

| Interiér zrenovovaného Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí | Akce Barvy života

V ý r oč ní z pr á v a Z l ínského k r aje 2011

Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj prostřednictvím svých 15 příspěvkových organizací, které v sociální oblasti
v roce 2011 zřizoval, zabezpečoval poskytování celkem 55 sociálních služeb, a to
ve 38 zařízeních rozptýlených po celém kraji. Služby poskytované pobytovou formou
měly kapacitu 3 352 lůžek, potřeby dalších uživatelů byly uspokojovány ve službách
poskytovaných formou ambulantní či terénní.
Připravovala se zásadní změna v poskytování odborného sociálního poradenství. Ta
spočívala ve zřízení jediné organizace s názvem Centrum poradenství pro rodinné
a partnerské vztahy. Organizace, která začala fungovat k 1. 1. 2012 ve Zlíně, pomáhá
klientům při řešení problémů souvisejících se vztahy v rodině. Poskytuje také poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Organizace má své pobočky v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.
Bylo ukončeno poskytování služby chráněného bydlení ve dvou zařízeních začleněných do Sociálních služeb Vsetín. Konkrétně šlo o Domov s chráněným bydlením Vsetín
a Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí. Smyslem tohoto kroku byl bezúplatný převod nemovitostí na obce, které využily objekty ke zřízení nájemního bydlení pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Pokračovala transformace pobytových sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zašová a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Salašská. Díky tomu uživatelé přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů
v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Ve spolupráci s některými městy se podařilo konkretizovat lokality, v nichž by mohly být
vybudovány prostory vhodné k poskytování těchto nových sociálních služeb – zejména
chráněného bydlení.
Byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2012–2014. Ten určuje základní strategii, které služby budou v daném resortu v následujících letech podporovány.

Zahájení výstavy představující služby sociální prevence v kraji (5×)

Sociální oblast
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Pokud se týče sociální prevence, bylo Zlínským krajem v průběhu roku podporováno
poskytování celkem 69 registrovaných sociálních služeb, kterým bylo prostřednictvím
evropského projektu poskytnuto přes 89 milionů Kč. Mezi služby sociální prevence patří například azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nebo krizová pomoc.
Byli rovněž podporováni poskytovatelé služeb sociální péče. Peníze z rozpočtu kraje
v celkové výši 9,969 milionu Kč jim byly přidělovány formou přímé dotace na nancování běžných výdajů v souladu se zákonem o sociálních službách. Prioritou kraje byla
podpora služeb poskytovaných ambulantní či terénní formou a rovněž pobytových sociálních služeb celokrajského významu, především sociálních služeb pro osoby s demencí,
s duševním onemocněním anebo závislé na návykových látkách.
Ze Sociálního fondu Zlínského kraje se podpořilo celkem 75 projektů v celkové výši
2,485 milionu Kč. A to zejména na vzdělávání osob pečujících o zdravotně postižené,
vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením či na podporu programů skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení.
Proběhl II. ročník ankety Pracovník roku Zlínského kraje v sociálních službách. V závěru
roku se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety, kdy ocenění získalo celkem
pět sociálních pracovníků. Další dva pak obdrželi Mimořádné uznání za mimořádný přínos
v oblasti sociálních služeb. Do druhého ročníku ankety bylo odbornou i laickou veřejností
nominováno 23 sociálních pracovníků, z nichž oceněné vybrala odborná porota.
Další tradiční akcí pořádanou v závěru roku pro klienty domovů pro seniory ze Zlínského
kraje byl již VII. ročník Barev života. Smyslem je vzájemně se setkat a pobavit při hudebních, tanečních, pohybových či recitačních vystoupeních v podání samotných seniorů.

Konference věnovaná postoji veřejnosti ke zdravotně postiženým osobám (4×)
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Nejvýznamnější investice v roce 2011
• Přístavba Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice; celkové náklady
27,153 milionu Kč
• Přístavba Domova pro seniory Karolinka; celkové náklady 41,881 milionu Kč
• Stavební úpravy Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice; celkové
náklady 19,777 milionu Kč
• Stavební úpravy bytových jader Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm;
celkové náklady 20,104 milionu Kč

Turnaj seniorů ve hře petanque konaný na zlínském Burešově (5×)

Sociální oblast
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Nár odnos t ní pr oble ma t i k a , m e n š i n y
a s oc iáln ě ohr o ž e né s k u pi n y
Kraj se zabývá také problematikou národnostních menšin, integrací cizinců a prevencí rizikových typů chování, jako jsou drogové a jiné závislosti či kriminalita. To mají
na starosti krajští koordinátoři, kteří působí v oddělení neziskového sektoru krajského
úřadu. Ti jednak realizují politiku státu (v takzvané přenesené působnosti), zároveň
však (v samostatné působnosti) uplatňují vlastní iniciativu kraje a rozvíjejí jeho spolupráci s městy, obcemi a neziskovými organizacemi.

Co se dělo v roce 2011
Díky spolupráci kraje s ostatními subjekty proběhlo celkem 13 akcí určených odborné
veřejnosti, např. seminář s Českým statistickým úřadem ke sčítání lidu, jednání zástupců měst s ministerstvem vnitra v oblasti prevence kriminality nebo seminář o problematice zadluženosti jednotlivců a rodin.
Kraj vyhlásil tři podprogramy, pro které byly uvolněny téměř 4 miliony Kč. Dva byly
hrazeny přímo z nančních prostředků kraje (na integraci romské menšiny a na podporu
kontaktních center i terénních programů pro osoby závislé na návykových látkách)
a jeden byl zaměřen na prevenci kriminality a kraj na něj získal nance z Ministerstva
vnitra.
Kraj uvolnil ze svého rozpočtu 300 tisíc Kč na terénní práci nutnou pro zdárnou integraci Romů.
Třetím rokem byl také realizován individuální projekt Zlínského kraje s názvem Multikulturní škola s celkovým rozpočtem 3,2 milionu Kč, který byl dotován z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je to iniciativa zaměřená na prevenci
rasismu a xenofobie ve školách a v organizacích pracujících s mládeží. V roce 2011
pokračovalo 10 výukových programů pro žáky I. a II. stupně základních škol, proběhly
dva kulaté stoly pro vedoucí pracovníky neziskových organizací a školských zařízení
s partnerem projektu, kterým je Liga lidských práv z Brna, a uskutečnila se tři zasedání
pracovního týmu.
Kraj rovněž spolupracoval se zlínským Centrem na podporu integrace cizinců.
Projekt „Rodina od vedle“
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Za sociální oblast zodpov ídá

Za důležitou součást systémové prevence kriminality lze považovat i projekt Nepřehlížejme domácí násilí, který se snaží předcházet tomuto negativnímu jevu. Byl
nancován z rozpočtů Ministerstva vnitra a Zlínského kraje. Kraj na něm spolupracoval s několika dalšími partnery. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 10 vzdělávacích akcí včetně úvodní zahajovací konference. Akce byly určeny různým odborným
skupinám, např. lékařům a zdravotnickému personálu, okresním metodikům a preventistům školských zařízení, školním psychologům a výchovným poradcům, pracovníkům
poskytovatelů sociálních služeb a dalších neziskových organizací, pracovníkům měst
a obcí či příslušníkům státní i městské policie.

Terénní pracovníci ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín

Seminář pro terénní pracovníky a asistenty pedagoga

Národnostní problematika, menšiny a sociálně ohrožené skupiny

Mgr. Taťána Nersesjan
V roce 2011 se opět potvrdilo, že v v našem státě chybí sociálním
službám jasný systém a nastat tedy může cokoli. Téměř půl roku
bojovala řada služeb o přežití. Jsem ráda, že nekoncepční státní
politiku se nám dařilo zmírňovat díky výborné spolupráci poskytovatelů a samospráv na úrovni kraje a obcí a tím pádem nemuselo dojít
k masivnímu rušení služeb, což reálně hrozilo.
Nesystémovost v plánování a nancování sociálních služeb ze strany
Ministerstva práce a sociálních věcí nás ve Zlínském kraji vede
k vytváření vlastního řádu a pravidel. Těší mne, že se do jejich tvorby
iniciativně zapojilo široké spektrum poskytovatelů služeb. Považuji
to za záruku, že vytvořená pravidla budou většinově akceptována.
A také věřím, že tyto nástroje poslouží jako východisko pro zavedení
víceletého nancování.
Považuji za velmi prospěšné, že jsme realizovali nový projekt upozorňující na nebezpečí domácího násilí. To nesmí být tabuizováno
a přehlíženo, jak se dosud často stávalo. Je potřeba, aby se zvýšilo
povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí a o konkrétních způsobech pomoci jeho obětem. Jde o to, abychom je dokázali povzbudit ke spolupráci s těmi zařízeními, kde mohou najít oporu
a východisko z často velmi složité a traumatizující situace.
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Zemědělství, rozvoj venkova

Z em ě d ě l s t v í , r o z v oj v e n k o v a
I přesto, že Zlínský kraj nemá možnost přímo ovlivňovat zemědělskou politiku, vyvíjí
v této oblasti různé podpůrné činnosti. Jedná se například o nanční pomoc začínajícím
včelařům, kterou Zlínský kraj poskytuje již několik let. Kraj se rovněž snaží maximální
měrou propagovat výrobky regionálních zemědělců a potravinářů.
Zlínský kraj má charakter převážně venkovského regionu, a proto i krajská samospráva
věnuje značnou pozornost tomu, aby venkov skýtal příznivé prostředí pro život zdejších
obyvatel. K tomu patří zejména podpora při vytváření pracovních příležitostí a dobrých
podmínek pro podnikání, posílení konkurenceschopnosti zemědělské výroby, zkvalitnění dopravní dostupnosti a obslužnosti, ale také třeba rozvoj možností kulturního,
vzdělávacího, zájmového a společenského vyžití. Konkrétní cesty, jak toho dosáhnout,
popisuje Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje 2010–2015, neboli základní koncepční dokument Zlínského kraje právě v této oblasti.
Kromě toho Zlínský kraj významně podporuje soutěž „Vesnice roku“, každoročně
vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj spolu s dalšími institucemi. V ní jde o to
vyzdvihnout všechny dobré stránky života na vsi a propagovat je v maximální možné
míře.

Perla Zlínského kraje

Co se dělo v roce 2011
Pokračoval Podprogram pro začínající včelaře, jehož smyslem je nančně pomoci
začínajícím včelařům při nákupu základního a doporučeného vybavení. Podpořena byla
stovka včelařů celkovou částkou 1 milion Kč.
V souvislosti s včelařstvím nelze opomenout ani výraznou pomoc Zlínského kraje při
nancování Včelařské akademie, pořádané každé dva roky ve Fryštáku.
Zlínský kraj dále významně podpořil konání následujících akcí:
Perla Zlínska – soutěž zaměřená na propagaci a výběr nejkvalitnějších potravinářských
výrobků na území celého Zlínského kraje.
Dožínky Zlínského kraje – konané v Kroměříži. Obnovily historickou tradici slavnosti
dožínek za účasti zemědělců, potravinářů a široké veřejnosti.
Ovčácký den na Valašsku – tradiční akce pořádaná v obci Prlov, která populární formou
přibližuje návštěvníkům chov ovcí, zpracování produktů z nich a vše ostatní, co s tím
souvisí.
< Mistrovství republiky v orbě v Postoupkách
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Vesnice roku Zlínského kraje 2011

Hřebčín Napajedla

Ovčácký den na Valašsku

Top víno Slovácka

| Dožínky Zlínského kraje v K roměříži | Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2011
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Za zemědělst v í a roz voj venkova
zodpov ídá
TOP víno Slovácka – prezentace krajového zemědělství konaná od roku 2008. Ukázka
novinek na úseku vinohradnictví, která je spojena s vyhlášením nejlepších výrobců vína
v této oblasti.
Hlavním nástrojem k dosažení cílů Strategie rozvoje venkova a současně také zdrojem
nancování rozvojových aktivit je Podprogram na podporu obnovy venkova, díky němuž
obce do 2 000 obyvatel mohly získat dotaci na renovaci venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. na opravy škol, obecních úřadů, kulturních a tělovýchovných
zařízení, veřejného osvětlení apod.), a také na zpracování územních plánů. V roce 2011
bylo z tohoto podprogramu uspokojeno 87 žadatelů, mezi něž byla rozdělena částka
32,882 milionu Kč.
Vesnicí roku Zlínského kraje se stala obec Komňa, za což byla Zlínským krajem odměněna částkou 1 milion Kč. Na druhém místě se umístila Valašská Polanka, třetí skončila
Žlutava. Obec Komňa poté skvěle reprezentovala Zlínský kraj v celorepublikovém kole,
kde obsadila první místo.

Zemědělst ví

Bc. Milena Kovaříková
Velmi mě těší obliba, jakou si získala soutěž Perla Zlínska, která je
velkou příležitostí pro místní výrobce potravin – aby se o nich lidé
dověděli, vyzkoušeli jejich produkty, přesvědčili se o jejich kvalitě
a kupovali je. Stejný cíl sleduje i TOP víno Slovácka anebo Ovčácký den propagující tradiční chov ovcí. Zapomenout nesmím ani na
Dožínky Zlínského kraje. Tyto akce jsou veřejností opravdu příznivě
hodnoceny a věřím, že přispívají k tomu, aby si obyvatelé našeho
kraje vážili poctivých potravin a nápojů zdejší provenience a upřednostňovali je před dovozovým zbožím nejasného a někdy i pochybného původu.
Velkou radost mi udělal úspěch Komni v krajském kole i ve nále
Vesnice roku. Tato soutěž je pro mě již několik let srdeční záležitostí,
protože se při ní pokaždé mohu přesvědčit, že venkov si stále z velké
části zachovává svůj ráz a i přes moderní způsob života zůstává
prostředím otevřeným pro přátelské vztahy, vzájemnou výpomoc
a vlídné mezilidské soužití.
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Životní prostředí

Ž i v ot ní pr o s t ř e d í
V oblasti životního prostředí plní kraj několik rolí. Zabývá se přípravou koncepčních
a prognózních materiálů pro další úřady a instituce. Přezkoumává rozhodnutí o přestupcích v odvolacích řízeních. Podporuje ekologickou výchovu. Zabezpečuje hodnocení
ekologických rizik (např. posuzováním staveb a investičních záměrů), stará se o ochranu přírody, krajiny i ovzduší, koriguje odpadové hospodářství. Kraj také má co do činění
s vodním hospodářstvím včetně povodňových orgánů kraje, lesním hospodářstvím,
myslivostí či rybářstvím.

Čistírna odpadních vod Zubří

Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj přispěl obcím a městům na budování vodovodů a kanalizací, a to částkou
19 milionů Kč. Za zmínku stojí především výstavba čistíren odpadních vod v Dolní Lhotě
a v Bánově, stejně jako odkanalizování povodí Zlechovského potoka, neboť tím kraj zajistil odkanalizování a čištění všech aglomerací o velikosti do 2 000 obyvatel v souladu
s evropskými předpisy.
V oblasti omezování znečištění bylo významného úspěchu dosaženo u jednoho z největších znečišťovatelů v kraji – společnosti DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, kde
došlo ke snížení množství emisí vypouštěných do ovzduší a postupně i do vody a půdy.
Provedena byla údržba značení a informačních panelů ve více než stovce maloplošných
zvláště chráněných územích a šesti přírodních parcích Zlínského kraje.
Probíhala aktivní péče o vybrané ohrožené druhy chráněných rostlin a živočichů Zlínského kraje.
Uskutečněn byl mikroprojekt Přeshraniční spolupráce v EVVO, zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) a zvýšení povědomí o národech z obou
stran česko-slovenské hranice. V červnu se za účasti 80 odborníků konala konference,
která představila příklady a ukázky z praxe ekologické výchovy ve Zlínském a Trenčínském kraji.
Zpracována a vytištěna byla propagační publikace Rozhledny a výhledová místa Zlínského kraje.
Uskutečnil se přeshraniční projekt Západní Karpaty – společná hranice, během něhož
byly uspořádány dvě výstavy, dvě sympozia a vydány dvě mapy zvláště chráněných
území a publikace Chráněná území Trenčínského a Zlínského kraje.
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Ocenění měst a obcí za zpětný odběr elektrozařízení

Pokračovala krajská komunikační kampaň zaměřená na třídění odpadů ve spolupráci
se společností EKO-KOM a.s, a kolektivními systémy ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
Kampaň zahrnuje rozšiřování sítě míst k třídění využitelných složek komunálního odpadu
(v kraji je v roce 2011 rozmístěno 13 000 kontejnerů na tříděný odpad). Zavedlo se
i třídění zpětně odebraných elektrozařízení. Významnou aktivitou bylo rovněž pořádání
motivační soutěže pro obce o nejlépe třídící obec nebo město v kraji s názvem O keramickou popelnici. V kategorii měst a městysů zvítězilo město Kunovice, mezi obcemi nad 500
obyvatel vyhrála obec Loučka (okres Vsetín) a v kategorii obcí do 500 obyvatel získaly
prvenství Haluzice.
Podpořen byl vznik zařízení k nakládání s odpady místního i regionálního významu
k dalšímu využití odpadů. Konkrétně šlo o Logistické centrum odpadů II. Vsetín, sběrné
dvory Karolinka, Chropyně, kompostárnu Machová, odpadová centra Koryčany, Holešov
a další. Podpory se dočkalo i zpracování projektů na ozdravení starých ekologických
zátěží – např. skládky Bystřička, Zašová, Velký Ořechov a další.
Byl prováděn monitoring k doplnění celostátní sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Otrokovice, Hulín,
Holešov, Pravčice. Rovněž proběhla aktualizace sítě měřících míst ČHMÚ a vytipování
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Za ži votní prostř edí zodpov ídá
vhodných lokalit pro rozšíření této sítě s cílem zlepšit úroveň zjišťování kvality ovzduší
ve Zlínském kraji.
Podnikly se další kroky k zajištění větší informovanosti v případě povodňového nebezpečí. Pro tento účel přispěl Zlínský kraj ze svého rozpočtu státnímu podniku Povodí
Moravy Brno částkou 1 milion Kč. Tato částka mimo jiné napomohla ke zřízení měrného
prolu na řece Olšavě v Kunovicích, pořízení nového srážkoměru pro závod Povodí
Moravy v Uherském Hradišti či ke zpracování projektové dokumentace protipovodňové
ochrany obce Zdounky.
Z rozpočtu kraje se zpracovala studie pasportizace rozlivů a odvodňovacích zařízení
v úseku od Kroměříže po Otrokovice. Výsledkem jsou návrhy opatření, která by měla zajistit, aby voda, která zůstává po povodni stát na pozemcích bez možnosti odtoku, přirozeně
nebo pomocí odvodňovacích zařízení odtekla co nejdříve zpět do vodního toku.
Vlastníkům a nájemcům lesů byly poskytnuty příspěvky na hospodaření v lesích v celkové částce 15 milionů Kč. Konkrétně byly podpořeny činnosti, které vedou k využití
vhodnějších dřevin při obnově lesních porostů nebo které zvyšují jejich odolnost. Dále
byly schváleny dva lesní hospodářské plány předložené vlastníky lesů.
Rozhodlo se o provedení hrazení lesních bystřin na čtyřech tocích ve veřejném zájmu.
K tomu byly zabezpečeny nance ze státního rozpočtu ve výši 5 milionů Kč.
Částkou 400 tisíc Kč byla podpořena preventivní ošetření spárkaté zvěře na území
celého kraje. Dále byla zprostředkována podpora vybraných mysliveckých činností
směřujících ke zlepšení podmínek v honitbách, posílení stavů ubývajících a vzácných
druhů lovné zvěře a výcviku národních plemen loveckých psů.
Provedly se kontroly plnění podmínek, za kterých byl povolen výkon rybářského práva.
Proběhly rovněž kontroly splnění zarybňovací povinnosti podle druhů, počtu a věku
vysazovaných ryb u 31 organizací vykonávajících rybářské právo. Dále se projednalo
celkem 35 přestupků, kterých se dopustili jednotliví rybáři při lovu ryb.

Životní prostředí

Bc. Milena Kovaříková
Pokračovali jsme v kampani zaměřené na systematické a důkladné
třídění odpadu a ocenili jsme města, obce i školy, které jsou v tomto
směru příkladně aktivní. Těší mne, že i díky této kampani se separace
odpadu stává zvláště u mladé generace něčím naprosto přirozeným.
Mám radost z vyjasnění řady koncepčních záležitostí, ale také třeba
z úspěchu Zlínského kraje v celorepublikové soutěži Strom roku, která je největším ekologickým projektem svého druhu. Hruška v Horním
poli, která roste již 400 let, obsadila na základě elektronického hlasování krásné druhé místo. I to svědčí o tom, že lidé životní prostředí
ve svém okolí vnímají a není jim lhostejný stav, v jakém se nachází.
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Územní plánování

Ú z em ní plá no v á ní
Kraj v oblasti územního plánování zodpovídá za respektování celorepublikového územního plánu a v souladu s ním vytváří své Zásady územního rozvoje, které stanovují
podstatné požadavky na co nejúčelnější využití území kraje s ohledem na jeho další
rozvoj. Tyto zásady jsou pak závazné i pro obce, které mají povinnost přenést záměry
zde schválené do svých vlastních územních plánů.
Kromě toho kraj vytváří vlastní územně analytické podklady, což jsou soubory map
a popisných údajů, obsahující veškeré aktuální a důležité informace – např. údaje
o sítích, infrastruktuře, životním prostředí atd. Charakterizují tedy aktuální stav daného
území a možnosti jeho dalšího rozvoje.

Na základě úkolů stanovených v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje byla
v roce 2011 zpracována územní studie Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla –
Spytihněv a rovněž byly zahájeny práce na zpracování územní studie Rekreační oblast
Vsetínská Bečva.

Co se dělo v roce 2011?
Na počátku roku byla soustředěna pozornost zejména na projednání první aktualizace
územně analytických podkladů Zlínského kraje – Rozboru udržitelného rozvoje území
Zlínského kraje. Při tvorbě tohoto dokumentu bylo navázáno na řešení z roku 2008,
kdy se podařilo vytvořit pro území celého kraje jednotnou databázi informací využitelných v procesu územního plánování. Informace jsou udržovány na jednom místě a jsou
přístupny z jednoho místa (www.juap-zk.cz). V červnu 2011 tuto aktualizaci projednalo
krajské zastupitelstvo.
Probíhalo zpracování návrhu první aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje a jeho projednání se sousedními kraji a dotčenými orgány, kterými jsou např.
příslušná ministerstva, Český Báňský úřad, Státní energetická inspekce nebo Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje.
Kromě toho nadále pokračoval proces sjednocení tvorby územních plánů obcí. Zpracovaný územní plán podle jednotné metodiky Zlínského kraje zahrnuje již více než 100
obcí a měst z celkových 305 nacházejících se v kraji. V současné době je dalších přibližně 100 územních plánů ve stádiu rozpracovanosti. Díky metodické pomoci bylo v roce
2011 z Programového fondu Zlínského kraje nančně podpořeno jednotné zpracování
19 nových územních plánů obcí. Nutnost zpracování nových územních plánů je dána
tím, že podle stavebního zákona územní plány obcí schválené před 1. lednem 2007
pozbudou po 31. prosinci 2015 svoji platnost.

60

V ý r oč ní z pr á v a Z l ínského k r aje 2011

Za územní plánování zodpov ídá

Ing. Petr Hradecký
Velkou pozornost jsme v roce 2011 věnovali vytvoření návrhu první
aktualizace dokumentu Zásady územního rozvoje Zlínského kraje,
který jsme projednali se všemi zainteresovanými partnery a také se
sousedními kraji. Byla to důležitá příprava k tomu, abychom tento
aktualizovaný koncepční materiál mohli v roce 2012 předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení.

Územní plánování
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Informatika

I nf or m at ik a
Zlínský kraj přikládá velký význam moderním informačním a komunikačním technologiím, a proto v tomto směru pracuje na řadě projektů. Nejvýznamnějším z nich je
výstavba regionální páteřní optické sítě – krajské komunikační infrastruktury, která
propojí všechny obce s rozšířenou působností v kraji a umožní jim efektivnější přístup
k elektronickým službám. S tím souvisí také zřízení technologického centra, které zajistí veškeré potřebné technologie pro realizaci tzv. eGovernmentu, což je proces, jehož
podstatou je elektronizace státní správy a tedy přechod na moderní systém komunikace s občany.
Kraj vystupuje aktivně jako koordinátor několika společných projektů s městy a obcemi,
jejichž cílem je efektivnější a transparentnější výkon samosprávy. Příkladem je projekt
Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje, který slouží jak veřejné správě, tak
privátnímu sektoru, nebo společný Portál územně analytických podkladů.
Nezastupitelná je také role kraje pro uchování kulturního dědictví regionu digitalizací
dokumentů uložených v jeho muzeích, knihovnách či galeriích.
Kraj poskytuje řadu služeb také v oblasti informačních technologií, např. provozuje aplikaci podporující agendu zákona o střetu zájmů pro obce nebo aplikaci spisové služby
pro všechny své zřizované organizace.

Co se dělo v roce 2011
Byla zahájena příprava krajské komunikační infrastruktury, konkrétně byla aktualizována projektová dokumentace a vypracována zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku na jejího dodavatele. Komunikační infrastruktura Zlínského kraje je zastřešující název pro větší množství projektů a aktivit, které kraj realizuje společně s obcemi
s rozšířenou působností. Jejím cílem je vybudovat robustní optickou datovou páteřní
síť, která propojí krajský úřad s vyrozumívacími a varovacími systémy všech třinácti
obcí s rozšířenou působností a všemi čtyřmi krajskými nemocnicemi. Díky této datové
páteřní síti získá kraj při řešení mimořádných situací nezávislost na běžně využívaných
komunikačních sítích komerčních operátorů, které bývají právě při mimořádných situacích přetíženy. Vytvořená datová síť bude dostatečně silná, aby umožnila bezpečně
přenášet veškeré potřebné informace mezi krizovými štáby v požadované kvalitě
i objemu. Díky ní bude možno přenášet nejen hlas, ale i data nebo obraz, například

Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb (4×)

< Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb (uprostřed)
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záznamy z videokamer. Nebude však sloužit pouze pro řešení krizových situací. Stejně
důležité bude její každodenní využití jako „cesty“, prostřednictvím které bude kraj
a zapojená města zajišťovat služby eGovernmentu.
Vyhlášena byla veřejná zakázka na vybudování technologického centra Zlínského kraje
a zajištění jeho podpory a provozu do konce roku 2018. Vznikne tak potřebná infrastruktura informačních a komunikačních technologií, nutná k rozvoji eGovernmentu.
Ve veřejné zakázce byl vybrán dodavatel digitalizace dokumentů kulturních organizací
zřizovaných krajem. Díky tomu budou do elektronické podoby převedeny staré tisky,
knihy, perodika, ale i fotograe nebo lmy z těchto archívů. Tím se zajistí zachování
obsahu těchto cenných dokumentů pro příští generace.
V sídle Zlínského kraje byly vyhlášeny výsledky krajského kola 13. ročníku soutěže
Zlatý erb o nejlepší webové stránky a nejlepší elektronickou službu měst a obcí v České
republice. V kategorii měst se vítězem stal Vsetín, mezi obcemi se první umístila Hvozdná. Ocenění za nejlepší elektronickou službu obdrželo město Holešov za svůj rezervační
systém, Cenu veřejnosti získala obec Sulimov. Zlínský kraj pořádání soutěže Zlatý erb
dlouhodobě podporuje.

Informatika

Ing. Petr Hradecký
Z pohledu informačních technologií byl rok 2011 opravdu výjimečný.
Začali jsme připravovat a následně zahájili práce na dvou zásadních
projektech: technologickém centru kraje a krajské komunikační
infrastruktuře. Pokud se nám je oba podaří uskutečnit, budeme moci
na konci roku 2013 využívat veškerých výhod vysokorychlostní
optické sítě. Ta propojí Zlínský kraj, všech jeho třinácti obcí s rozšířenou působností a čtyři krajské nemocnice s ostatním světem.
Budeme se moci připojit k elektronickým službám poskytovaným
centrálními orgány, např. k základním registrům. Také se tím otevřou
další možnosti využití komerčních elektronických služeb a bude
garantována větší bezpečnost uložených dat. Rozhodnutí o zahájení
realizace těchto projektů nebylo snadné, zvláště za situace, kdy
centrálním projektům eGovernmentu docházel dech a dopady ekonomické krize se projevily nedostatkem nančních prostředků. Přesto
jsem přesvědčen, že jsme vytvořili podmínky pro něco, co bude mít
pro Zlínský kraj v budoucnu velký přínos.
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Kultura, památková péče

K ult ur a, pa má t k o v á pé č e
Zlínský kraj je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací a jedné obecně prospěšné společnosti, kterou je Filharmonie Bohuslava Martinů (v níž má poloviční podíl
také město Zlín). Galerie i muzea pomáhají uchovávat cenné důkazy o bohaté historii
a kultuře regionu a jsou žádaným turistickým cílem, protože kromě stálých expozic
organizují řadu atraktivních a hojně navštěvovaných výstav a programů.
Filharmonie zase nabízí kvalitní koncerty ve svém novém a architektonicky pozoruhodném zlínském sídle a často reprezentuje Zlínský kraj při svých vystoupeních v zahraničí.
Organizace Zlínského kraje v roce 2011 v oblasti kultury
Příspěvkové organizace
• Krajská knihovna Františka Bartoše
• Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
• Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
• Muzeum Kroměřížska
• Muzeum regionu Valašsko
• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
• Hvězdárna Valašské Meziříčí
Obecně prospěšná společnost
• Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlínský kraj se rovněž zabývá oblastí památkové péče. Krajští památkáři mají na starosti zejména metodiku státní památkové péče v kraji a vydávají závazná stanoviska
pro provedení obnovy národních kulturních památek. Řeší také odvolání a podněty proti
závazným stanoviskům obcí s rozšířenou působností. Mají na starosti i administraci
Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu památek a Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón. Věnují se i propagaci a popularizaci památek. Svoji práci berou jako službu pro vlastníky památek a všechny, kdo
v tomto směru potřebují informaci a radu.
Vyhlášení výsledků Lidové stavby roku (5×)

< Slavnostní předání ceny PRO AMICIS MUSAE | Vyhlášení výsledků Lidové stavby roku (2×)
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Co se dělo v roce 2011
Probíhala intenzivní příprava projektu Velehrad 2013, respektive příprava oslav 1150.
výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ustanovena byla pracovní
skupina, která začala organizačně koordinovat aktivity s výročím spojené. Zástupci
Zlínského kraje se stali členy národní komise k přípravě jubilea.
Úspěšně pokračoval projekt Otevřené brány spočívající ve zpřístupnění významných
sakrálních památek ve Zlínském kraji V roce 2011 do něj bylo zapojeno 20 farností
a 18 měst a obcí. Jedná se o prohlídky kostelů se školenými průvodci. Za dobu pěti měsíců navštívilo 22 památek zařazených do projektu 100 000 návštěvníků z celého
světa, vyškoleno bylo 145 průvodců.
Z Fondu kultury Zlínského kraje bylo rozděleno více než 8 milionů Kč. Podpořeno bylo
126 kulturních akcí a aktivit všech žánrů ve výši 1,696 milionu Kč, dále 9 knižních
titulů a publikací v rámci vydavatelské činnosti ve výši 150 tisíc Kč a 74 kulturních
památek v celkové hodnotě 6,162 milionu Kč.
Pokračoval projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy,
zaměřený na obnovu velehradské baziliky včetně přilehlého současného i původního
klášterního komplexu cisterciáků. Podařilo se zrekonstruovat objekt bývalých koníren
a došlo k částečným stavebním úpravám lapidária, klenby v bazilice a okolních ploch
baziliky a kláštera.
Kraj spolupracoval na přípravě zřízení Národního centra zahradní kultury v Kroměříži,
které by mělo vzniknout v roce 2014. Jeho úkolem bude především záchrana chátrajících historických parků a zahrad.
Probíhala obnova a další rozvoj Národní kulturní památky Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Pokračovala čtvrtá etapa projektu Identikace a dokumentace tradičního lidového
stavitelství ve Zlínském kraji. Jde o vytváření databáze vesnických sídel a staveb
ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Slováckým muzeem a Národním památkovým
ústavem v Kroměříži. Dílčím výsledkem této akce byla v roce 2011 publikace „Lidové
stavby známé neznámé – Kroměřížsko“, která přispívá k propagaci dosud zachovaných
nechráněných lidových staveb patřících k nejohroženější části kulturního dědictví
ve Zlínském kraji. Tato kniha uzavírá sérii čtyř publikací, předchozí z nich byly věnovány Uherskohradišťsku, Vsetínsku a Zlínsku.

Kultura, památková péče

Slavnostní předání ceny PRO AMICIS MUSAE Jiřímu Severinovi (5×)
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Uděleno bylo ocenění Pro amicis musae za významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu. Rada Zlínského kraje jej udělila Jiřímu Severinovi – osobnosti známé
svými aktivitami a dílem nejen ve zlínském regionu.
Předáno bylo uznání Lidová stavba roku Zlínského kraje, jehož cílem je podpořit stavebníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Uskutečnil se již čtvrtý ročník této akce. Uznání obdrželi manželé Medkovi
z Veletin, a to za záchranu vinohradnické stavby, kterou proměnili v malé muzeum.
Byl ustanoven nový titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, jenž bude
počínaje rokem 2012 každoročně udělován řemeslníkům z regionu. Ocenění se dočkají
ti, kteří se aktivně snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních
rukodělných technologií a navíc je účinně prezentují a předávají dalším generacím. Jde
například o sekernictví, tesařství, dřevořezbu, foukání a tvarování skla, šití krojů nebo
výrobu předmětů z proutí a slámy.

Nejvýznamnější investice v roce 2011
• Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí; celkové
náklady 34,228 milionu Kč
• První etapa přístavby depozitáře v Otrokovicích; celkové náklady 31,303 milionu Kč
• Zahájení stavby Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně pod názvem
„14|15 BAŤŮV INSTITUT“; celkové náklady 900 milionů Kč
• Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Slováckého muzea; celkové náklady
6,5 milionu Kč

Projekt Otevřené brány (6×)
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Za kulturu a památkovou péč i zodpov ídá

Ing. Jindřich Ondruš
Při zpětném ohlédnutí mě velmi těší například ohlas, s jakým se
setkal náš projekt Otevřené brány, který byl zahájen před třemi lety.
Vzbudil opravdu velký zájem a zároveň se stal inspirací i pro další
kraje a regiony.
Velký význam přikládáme přípravám oslav 1150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které v roce 2013
vyvrcholí na Velehradě.
Těšit nás rozhodně může i skutečnost, že se Jízda králů dostala
na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a také to, že
Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově – jeden z objektů Slováckého
muzea – získalo prestižní cenu GLORIA MUSEALIS, což je nejvyšší
muzejní ocenění.

Vznik nového kulturního centra regionu, jímž bude 14|15 BAŤŮV INSTITUT (3×)

Kultura, památková péče
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Cestovní ruch

C e s t o v ní r uc h
Hippoturistika

Rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v regionu zajišťuje obecně prospěšná
společnost Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, kterou v roce 2007 pro tento
účel založil Zlínský kraj.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (dále CCR VM) rozvíjí spolupráci s dílčími
turistickými oblastmi i podnikateli. Vydává propagační materiály, průvodce a mapy,
účastní se veletrhů, připravuje různorodé projekty, prostřednictvím médií a vlastního
webu informuje o zajímavých akcích a vykonává mnoho dalších činností s cílem maximálně využít turistický potenciál kraje.

Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj byl i v roce 2011 pro turisty zajímavým a vyhledávaným regionem, přestože se projevily vlivy ekonomické krize. V jejím důsledku byl u domácích hostů, kteří
využili hromadná ubytovací zařízení v kraji, zaznamenán jednoprocentní pokles. Naopak
u zahraniční klientely vykazoval kraj za rok přírůstek 26,38%. Pro srovnání, v celostátním měřítku vzrostl počet hostů z ciziny o 7,9%. Z tohoto pohledu je dynamika růstu
počtu cizinců, kteří v roce 2011 navštívili Zlínský kraj, mimořádná. Díky tomu celkový
počet hostů v kraji v roce 2011 vzrostl oproti roku 2010 o 2,4%.
Zájem zahraniční klientely o Zlínský kraj je odrazem dlouhodobé a systematické marketingové práce CCR VM a podnikatelů. Zhruba o třetinu i více vzrostly v roce 2011 počty
hostů z Itálie, Polska, Německa, ruských hostů přijel dokonce více než dvojnásobek. To
jsou stabilní trhy, na které se kraj zaměřuje. Kromě toho se po ekonomické recesi znovu oživilo cestování Nizozemců, Francouzů a Britů. Stálé jsou počty hostů ze Slovenska
a Rakouska.
Zahájeny byly projekty nancované z evropských fondů. Součástí nejvýznamnějšího
z nich – s názvem Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě – bylo vytvoření 14 druhů propagačních materiálů. Jednalo se hlavně o průvodce,
mapy a další tiskoviny pro informační centra v kraji. Vytvořeny byly jak pro jednotlivé
turistické oblasti (které jsou v kraji čtyři: Kroměřížsko, Valašsko, Slovácko a Zlínsko + Luhačovicko), tak pro Zlínský kraj jako celek. Z projektu byla nancována účast
na tuzemských veletrzích cestovního ruchu. CCR VM a zástupci turistických oblastí se
zúčastnili celkem osmi tuzemských veletrhů.

Květná zahrada v K roměříži

Hrad Buchlov

Plavba po Baťově kanále

<
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Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně (vlevo) | Baťův kanál (vpravo)
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Barum Czech Rally ve Zlíně
Lázně Luhačovice

Pokračovala propagační kampaň na podporu cestovního ruchu v kraji, a to prostřednictvím inzerce v denících a v odborných časopisech, rádiových spotů, ale také billboardů,
webových stránek www.idnes.cz či kontaktní formou tzv. IC TOUR, tedy prezentacemi
ve vybraných českých a moravských městech. O intenzivní komunikaci svědčí skutečnost, že v roce 2011 vydala CCR VM 360 tiskových zpráv a zaznamenala 1 449
publikovaných článků.
Ve spolupráci s Jihomoravským, Moravskoslezským a Olomouckým krajem byl v české,
polské a německé verzi připraven nový turistický průvodce Morava a Slezsko – výlety
na běžkách. Představuje vybrané běžkařské trasy na území všech zapojených krajů.
U každé trasy je nejen mapka s vyznačením a popisem, ale také informace o občerstvení, zajímavostech či opravnách lyží.
V nákladu 5 000 kusů byl vydáván čtvrtletník Magazín Východní Moravy, určený především odborníkům v cestovním ruchu, cestovním kancelářím a informačním centrům
v Česku i na Slovensku.

Cestovní ruch

Uherské Hradiště

Cykloturistika
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Proběhlo vyhodnocení a vyhlášení soutěže HIT sezony o nejlepší produkty cestovního
ruchu v kraji. V kategorii veřejný sektor získal prvenství produkt „Dálková Bike Tour
podél řeky Moravy – Z hornatého Valašska na rovinatou jižní Moravu za památkami
UNESCO“, jehož přihlašovatelem byla Valašská rekreologická společnost, o. s., Vsetín.
V kategorii podnikatelský sektor byl hitem sezony vyhlášen produkt „Schnupperwoche
v lázeňském hotelu Palace****“, přihlašovatelem byly Lázně Luhačovice, a. s.
Ve spolupráci s partnery z jiných moravských krajů, Vysočiny a východních Čech byla
připravena propagace východní části České republiky zaměřená na Itálii, Polsko, Slovensko, Rakousko a Německo.
V září 2011 se Zlínský kraj a CCR VM staly členy mezinárodního společenství Evropských poutních stezek (I Cammini d´Europa) s cílem marketingově podpořit poutní
turistiku a vybudovat z Velehradu evropsky významné poutní místo. Zlínský kraj a CCR
VM získaly za produkt „Poutní stezky Východní Moravy“ národní Velkou cenu cestovního ruchu na veletrhu Regiontour v lednu 2012.
Jízda králů

Vlčnov

Pustevny
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Lemuři ve zlínské ZOO

Kaple na hoře Radhošť
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Za cestov ní ruch zodpov ídá
12 lokalit, které stojí ve Zlínském kraji za návštěvu
• Zoo a zámek Zlín-Lešná, město Zlín
• Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě
• lokalita Pustevny a Radhošť
• Arcibiskupský zámek se zahradami Podzámeckou a Květnou v Kroměříži
• poutní místo Velehrad a archeoskanzen Modrá
• zámek Buchlovice a hrad Buchlov
• turistická lokalita Baťův kanál
• Hostýnské vrchy a poutní místo Svatý Hostýn
• lázeňské město Luhačovice
• královské město Uherské Hradiště
• Jižní Valašsko, první československý mechanický betlém v Horní Lidči
• biosférická rezervace Bílé Karpaty

Betlém v Horní Lidči

Velehrad

Cestovní ruch

Ing. Jindřich Ondruš
Cestovní ruch se stává skutečně významným odvětvím. Již dnes
v našem kraji zaměstnává tisíce lidí. Za poslední čtyři roky jsme
do něj investovali více než dvě a půl miliardy korun. Významně se
zlepšila kvalita infrastruktury a služeb. Objevily se nové, méně
tradiční služby, jako např. pivní lázně, přibyly prostory pro kongresovou a remní turistiku, zlepšila se nabídka adrenalinových zážitků
a v roce 2011 jsme značně pokročili ve vytváření podmínek pro
rozvoj církevní a poutní turistiky.
Někdy zaznívá, že z investic do cestovního ruchu nemají obyčejní
lidé žádný užitek. Není to pravda. Je důležité si uvědomit, že velká
část infrastruktury cestovního ruchu se buduje právě v obcích
a slouží také jejich občanům. Příkladem jsou cyklostezky, koupaliště
nebo parkoviště. Investice do cestovního ruchu zkrátka nejsou investicemi pouze pro turisty, ale také pro místní obyvatele, kteří díky
nim mohou nalézt nová zaměstnání a nové příležitosti k podnikání.

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
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Vnější vztahy

Vnější v ztahy
V oblasti vnějších vztahů klade kraj největší důraz na podporu rozvoje hospodářských
vazeb subjektů ze Zlínského kraje na trzích států, kde sídlí jeho partnerské regiony.
Zlínský kraj spolupracuje s polským Podkarpatským vojvodstvím, ruskou Samarskou
oblastí, ukrajinskou Lvovskou oblastí, čínským městem Shenyang a provincií Shandong,
norským regionem Hedmark a italským regionem Piemonte. Kromě rozvoje hospodářských vazeb jsou dalšími oblastmi spolupráce cestovní ruch, kultura, zemědělství
a školství.
Samostatnou část vnějších vztahů tvoří činnosti související s Evropskou unií, kde jsou
pro Zlínský kraj hlavními tématy programovací období 2013–2020, evropská infrastruktura (dálnice, letiště, železnice) a rozvoj a podpora cestovního ruchu.
Andrew Feustel s manželkou v sídle Zlínského kraje

Co se dělo v roce 2011
Zlínský kraj navštívili velvyslanci několika zemí: Běloruska, Čínské lidové republiky,
Indie, Indonésie, Itálie, Jihoafrické republiky a Velké Británie.
Představitelé kraje přijali i další významné hosty: čínskou delegaci zaměřenou na cestovní ruch, generálního konzula Ruska, zástupce hospodářské komory Žitomirské
oblasti na Ukrajině a zástupce maďarské župy Vas.
Všechny tyto návštěvy měly za cíl navázat nebo posílit kontakty, které mají přinést
výsledek v oblasti hospodářské a kulturní spolupráce i v rozvoji cestovního ruchu
a vzdělávání.
Mimořádnou událostí byla návštěva amerického astronauta Andrew Feustela a setkání
jeho rodiny s hejtmanem, členy Rady Zlínského kraje a s veřejností.
Se zástupci Cammini d´Europa podepsal Zlínský kraj dohodu o vstupu do sítě evropských poutních stezek, a to jako první region v České republice.
V regionálním měřítku bylo kromě pravidelných zasedání krajských rad a krajského
zastupitelstva uspořádáno osm Hejtmanských dnů, při nichž se nejvyšší vedení kraje
vypravilo do jednotlivých částí regionu, kde jednalo se zástupci tamních měst a obcí.

Přijetí mladé zpěvačky Gabriely Gunčíkové

Generální konzul Ruské federace Andrej Jevgenjevič Šaraškin

<
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Návštěva čínského velvyslance, pana Yu Qingtai

Hejtmanský den v Neubuzi | Návštěva čínské delegace odborníků na životní prostředí | Jednání představitelů kraje s italským velvyslancem
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Za v nější v ztahy zodpov ídá

Britská velvyslankyně Sian Christina MacLeod

Hejtmanský den v Kašavě

MVDr. Stanislav Mišák

Podpis dohody o přistoupení do sítě evropských poutních stezek

Návštěva čínské delegace odborníků na životní prostředí

Vnější vztahy

Politická reprezentace je tím, kdo na diplomatické úrovni vytváří
mosty pro kontakty Zlínského kraje s domácími a zahraničními
regiony, pokud se zde nabízejí možnosti pro navázání vztahů vzájemně přínosných v oblasti obchodu, podnikání, vzdělávání či kultury
a cestovního ruchu. Konkrétní formy spolupráce jsou již věcí dalších
jednání mezi jednotlivými institucemi, obchodními a hospodářskými
komorami či podniky a rmami.
Za důležitý moment roku 2011 lze určitě označit podpis dohody
o zapojení Zlínského kraje do sítě evropských poutních stezek.
Věřím, že tím vycházíme vstříc perspektivnímu trendu rozvíjející
se poutní turistiky, při níž lze objevovat nejen bohatství sakrálních
památek, ale i Zlínský kraj v jeho celkové rozmanitosti.
Nezbytné je také udržování a prohlubování vztahů „na domácí
půdě“. Při výjezdech do jednotlivých částí Zlínského kraje zejména
formou osvědčených Hejtmanských dnů jde především o to,
abychom si vyměňovali informace a zkušenosti s tamními samosprávami a pomohli z pozice kraje nacházet řešení pro záležitosti
jednotlivých mikroregionů.

Velvyslankyně Jihoafrické republiky Celia-Sandra Botha
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Neziskov ý sektor

Ne z i s k o v ý s e k t o r
Zlínský kraj se snaží podporovat širokou škálu organizací náležejících do sféry neziskového sektoru. Ty díky své činnosti v sociální sféře, v kultuře, vzdělávání, sportu
nebo třeba v zájmových aktivitách podstatným způsobem napomáhají rozvoji občanské
společnosti.
Spoluprací s „neziskovkami“ se zabývá oddělení neziskového sektoru, které je součástí
odboru kanceláře hejtmana, ale je v kontaktu i s dalšími pracovišti krajského úřadu
vzhledem k tomu, že neziskový sektor se týká prakticky všech oblastí života.
Neziskové organizace mají specická zaměření a náplň. Orientují se na různé cílové
skupiny, mezi něž patří děti a mládež, senioři, rodiny s dětmi, sociálně vyloučení, drogově závislí apod. Kraj si také velmi váží neziskových organizací působících v oblasti
krizového řízení, zejména dobrovolných hasičů.

Univerzity Tomáše Bati. Jeho cílem je smysluplná spolupráce neziskového sektoru,
akademické sféry a veřejného a podnikatelského sektoru.
Oddělení neziskového sektoru uspořádalo několik odborných seminářů pro neziskové
organizace. Tématy seminářů byly např. podpora neziskových organizací z fondů Evropské Unie, představení švýcarsko-českých fondů, novela zákona o obecně prospěšné
společnosti či návrh nového občanského zákoníku.

Co se dělo v roce 2011
Celkem čtyřikrát se sešli členové pracovní skupiny pro nestátní neziskové organizace,
do níž patří zástupci odborů krajského úřadu, aby koordinovali vzájemnou vnitřní spolupráci krajského úřadu týkající se pomoci neziskovému sektoru.
Pro tzv. „vnější“ spolupráci již čtvrtým rokem fungoval portál pro neziskové organizace www.zlk.neziskovka.cz, který uvedl do provozu Zlínský kraj. Informace na tomto
portálu jsou vyměňovány oboustranně, tedy nejen směrem z úřadu na neziskové organizace, ale i naopak, a neziskové organizace mohou díky němu informovat veřejnost
o vlastních aktivitách.
Kraj v roce 2011 – podobně jako v letech minulých – zveřejňoval důležité informace
týkající se nancování neziskových organizací.
Aktivní činnost vykazoval Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje, který pořádal výjezdní zasedání do konkrétních míst a měst
Zlínského kraje. Při nich členové navštěvovali jednotlivé neziskové organizace a řešili
s jejich zástupci aktuální záležitosti. Výbor navštívil např. Rožnov pod Radhoštěm,
Uherský Brod nebo Valašské Meziříčí.
Poprvé byla vyhodnocena Dohoda o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství
uzavřená mezi Zlínským krajem a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského
kraje. Spolu s ní jakožto zastřešujícím partnerem se Zlínský kraj podílel na projektu

84

V ý r oč ní z pr á v a Z l ínského k r aje 2011

Za neziskov ý sektor zodpov ídá

MVDr. Stanislav Mišák
Neziskový sektor má ohromný význam jakéhosi pojítka, protože
posiluje vztahy mezi lidmi, což je důležité i vzhledem k tomu, jak
se společnost postupně sortuje na různé sociální skupiny a ty se
od sebe stále více izolují. V neziskových organizacích se potkávají
lidé různých profesí i společenského statutu a nedělají mezi sebou
rozdíly, protože se věnují činnosti, která je spojuje a o jejímž smyslu
nepochybují. Nedovedu si představit, jak bychom se obešli třeba
bez dobrovolných hasičů, bez Českého červeného kříže a celé řady
tradičních organizací, které jsou dlouhodobou oporou občanské
společnosti.

Neziskov ý sektor
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P ř ehled d ů le ž it ý c h udá l o s t í r ok u 2011
Leden
Hejtman popřál prvnímu občánkovi Zlínského kraje narozenému v roce 2011 | 3. 1.
Hračkou pro miminko, kyticí pro maminku a nančním darem pro potřeby mladé rodiny
přivítal na svět první dítě roku 2011 ve Zlínském kraji hejtman Stanislav Mišák. Chlapeček se narodil 1. ledna v 10:57 v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně jako prvorozený syn
Evy Juřenové a Pavla Halenčáka.

tovního ruchu Východní Moravy, organizace založená Zlínským krajem. Cenu za druhé
místo v kategorii nejlepší turistický portál převzal na brněnských veletrzích GO a Regiontour 2011 náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. Stránky www.vychodni-morava.cz
představují to nejlepší z osobitých regionů Východní Moravy – Kroměřížska, Slovácka,
Valašska, Zlínska a Luhačovicka.

Radní přijali delegaci hospodářské komory Žytomyrské oblasti | 4. 1.
Přijetí hejtmanem Stanislavem Mišákem předcházelo podpisu smlouvy mezi Krajskou
hospodářskou komorou Zlínského kraje vedenou Miroslavem Lukšíkem a Žytomyrskou
obchodně-průmyslovou komorou v čele s jejím prezidentem Andrejem Georgijevičem
Michajlovem. S Ukrajinou rozvíjí Zlínský kraj partnerství již několik let, a to konkrétně
se Lvovskou oblastí. S Žytomyrskou oblastí se nyní jednalo o první kontakt.

Noví starostové dostali návod, jak vést své obce | 18. 1.
Bezmála 70 nově zvolených starostů obcí ve Zlínském kraji se setkalo v Baťově mrakodrapu, aby si vyslechli zástupce jednotlivých odborů krajského úřadu, kteří je seznámili
se základními povinnostmi hlavního představitele obce. Seminář pro ně připravil krajský
úřad. Celkem ve Zlínském kraji nastoupilo po volbách 104 nových starostek a starostů.
Krajský úřad pozval 92 z nich, a to především z malých obcí, které mají jen minimum
pracovníků na obecním úřadě a starostové musejí většinu záležitostí řešit sami.

Bezpečnostní rada se zabývala aktuální situací ve zdravotnictví | 6. 1.
Informovat se o situaci po podání výpovědí lékařů v nemocnicích a o variantách možného řešení situace bylo důvodem, proč hejtman Stanislav Mišák svolal jednání Bezpečnostní rady Zlínského kraje. Ředitelé nemocnic založených Zlínským krajem zpravili
členy mimořádné bezpečnostní rady, kolik lékařů je ve výpovědní lhůtě v souvislosti
s výzvou „Děkujeme, odcházíme“. Hejtman se vyjádřil, že ačkoliv jde o spor lékařů s vládou, v případě, že nenajdou společné řešení, to bude mít dopad na občany i v našem
kraji, a proto kraj musí mít a také má variantní scénáře reagující na situaci.
Novoroční koncert vynesl téměř čtvrt milionu | 11. 1.
Výtěžek 246 176 Kč přinesl tradiční novoroční charitativní koncert, který se uskutečnil v nové budově Kongresového centra Zlín. Partneři koncertu věnovali celkem
165 000 Kč, příchozí hosté pak do kasiček přispěli částkou 81 176 Kč. Koncert společně uspořádaly Zlínský kraj a město Zlín. Peníze posloužily neziskovým organizacím
na nákup zdravotnických potřeb pro klienty.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy získala významné ocenění | 13. 1.
Výrazného úspěchu v soutěži Velká cena cestovního ruchu 2010 dosáhla Centrála ces-
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Hejtman apeloval na lékaře, aby neodcházeli z nemocnic | 19. 1.
Hejtman Stanislav Mišák se s apelem obrátil na lékaře, kteří v rámci akce „Děkujeme,
odcházíme“ podali výpověď v nemocnicích. Přednesl jim otevřený dopis, v němž je
požádal, aby neopouštěli svá místa:
Vážené lékařky a lékaři,
obracím se na vás, abyste zvolili jiný způsob k prosazení svých požadavků a neopouštěli svá
místa v našich nemocnicích. K této žádosti mě vede poznání, které vychází z jednání s ministrem zdravotnictví v pátek 14. ledna v Brně a i následného vývoje, který dokazuje, že ministr
nemá připravená řešení, která by vás přesvědčila natolik, že k 1. březnu neodejdete.
S touto prosbou se na vás obracím jak v zájmu občanů našeho kraje, tak i zdravotních
sester, zdravotnického personálu a v podstatě i v zájmu zůstávajících lékařů. Vašimi
hromadnými výpověďmi ke stejnému datu jste totiž nepřímo podepsali výpovědi i za ně.
Neumožněte naplnit skrytý záměr privatizace zdravotnických zařízení, respektive nemocnic. Protože ve svém důsledku mohou být i některé nemocnice zavřeny, což je, jak se čím
dál více potvrzuje podezření, zřejmě i cíl oné ministerské potažmo vládní neústupnosti.
Jakkoliv souhlasím s tím, že lékaři, ale i zdravotní sestry jsou nedoceněny, musím trvat
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Únor
na stanovisku, že poskytnutá zdravotní péče musí být uhrazena z povinného zdravotního
pojištění, tedy včetně platů lékařů, zdravotních sester a zdravotního personálu. K tomu je
ale třeba mít spravedlivou úhradovou vyhlášku, která nebude poškozovat krajské nemocnice, je třeba zabránit ztrátám ve zdravotním pojištění včetně plateb za předražené léky
a podobně. Nástroje na řešení žel nemá kraj, ale Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní
pojišťovny.
Ještě jednou v zájmu těch, které jsem výše uvedl, vás žádám, respektive prosím, zvolte jiný
způsob prosazování svých požadavků a neodcházejte. Bohužel na váš odchod by nejvíce
doplatili ti, kteří věc nemohou ovlivnit.
Představitelé italské provincie Udine navštívili Zlínský kraj | 25. 1.
Vyjasnění možností intenzivnější spolupráce v oblasti cestovního ruchu a strategického rozvoje bylo hlavním důvodem, proč představitelé Zlínského kraje přijali delegaci
z italské provincie Udine v čele s prezidentem provincie Pietrem Fontaninim a radním
pro oblast cestovního ruchu Franco Mattiussim. Italové do Zlínského kraje zavítali při
příležitosti Výroční konference cestovního ruchu turistického regionu Východní Morava
zaměřené na nové příležitosti turismu v době ekonomické recese, která proběhla v holešovském zámku pod záštitou náměstka hejtmana Jindřicha Ondruše.
Hejtman Mišák přijal generálního konzula ČR ve Lvově | 26. 1.
Generálního konzula ČR ve Lvově Davida Pavlitu přijal v sídle Zlínského kraje hejtman Stanislav Mišák. Předmětem jednání byla především diskuze o možnostech další
spolupráce mezi krajem a Lvovskou oblastí na Ukrajině. Se Lvovskou oblastí na Ukrajině Zlínský kraj spolupracuje již od roku 2006, kdy obě strany podepsaly společnou
dohodu, jejímž cílem je kooperace zejména v rovině ekonomické, humanitární, výzkumně-vědecké, kulturní a sociální.
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Starostky a starostové měst a obcí se setkali s vedením kraje | 10. 2.
Asi 270 čelních představitelů měst, městysů a obcí Zlínského kraje se v Luhačovicích
sešlo s vedením kraje. Pravidelné dvoudenní setkání uspořádal Zlínský kraj již
pojedenácté. Stejně jako celá řada nově zvolených starostů a starostek, nechyběl mezi
zúčastněnými ani nový primátor statutárního města Zlína Miroslav Adámek. Krajští
radní zde prezentovali novinky ze svých resortů. Druhý den byl zaměřen na oblast
krizového řízení.
Cestujícím byla předána modernizovaná železniční stanice v Bojkovicích | 11. 2.
Zlínský kraj výrazně podpořil aktivity Správy železniční dopravní cesty při rekonstrukci
kolejiště v železniční stanici Bojkovice včetně návazné rekonstrukce zabezpečovacího
zařízení. Stavba za 290 milionů Kč, spolunancovaná Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, byla nyní slavnostně ukončena. Cestující veřejnost se dočkala
moderního oboustranného nástupiště o délce 233 metrů a nového vnějšího nástupiště
u koleje číslo 5. Občané se zhoršenou pohyblivostí mají k dispozici přístup z rekonstruované plochy přes šikmou rampu opatřenou ochranným zábradlím.
Zlínský kraj jednal s velvyslancem Číny | 22. 2.
V duchu představení šestileté spolupráce Zlínského kraje s partnery z Číny se odehrálo
jednání statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a čínského velvyslance – Jeho Excelence Yu Qingtai. Společně diskutovali o pokračování spolupráce
Zlínského kraje s provincií Shandong, městem Shenyang a dalšími partnery, o investičních a turistických možnostech v kraji i činnosti a nabídce Zlínským krajem zřízeného
Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou.
V Zastupitelstvu Zlínského kraje došlo k personálním změnám | 23. 2.
Slib krajských zastupitelů složili dva noví členové Zastupitelstva Zlínského kraje Markéta Blinková (ODS) a Michal Guth (ODS), kteří na základě výsledků voleb nastoupili
na místa svých stranických kolegů – Libora Karáska a Tomáše Šimčíka. Ti rezignovali
z důvodu neslučitelnosti funkcí, neboť se oba stali náměstky ministrů, a tím byli zbaveni
možnosti dále vykonávat svůj mandát v krajském zastupitelstvu.

87

Březen
Hejtman poděkoval všem, kdo se podíleli na knize o Zlínském kraji | 2. 3.
Přibližně čtyři desítky spolupracovníků, kteří se podíleli na vzniku knihy Putování časem Zlínským krajem, pozval hejtman Stanislav Mišák k neformálnímu setkání, aby jim
poděkoval za pomoc při realizaci díla. Publikace, která byla vydána u příležitosti oslav
10. výročí zřízení samostatného Zlínského kraje, přibližuje historii území východní
Moravy od nejstarších dob až po současnost.
Zlínsko navštívila velvyslankyně Indonéské republiky | 3. 3.
Velvyslankyni Indonéské republiky, Její Excelenci Emerii Siregar, přijal v sídle kraje
hejtman Stanislav Mišák. Návštěva se uskutečnila na základě zájmu Velvyslanectví Indonéské republiky o posílení vztahů s Českou republikou. Paní velvyslankyně
vzpomněla spolupráci, která již existuje v oblasti kultury, když zmínila účast Indonésie
například na Mezinárodním festivalu lmů pro děti a mládež ve Zlíně nebo na několika
folklorních festivalech pořádaných na Valašsku a Hané. Zajímala se také o památky
UNESCO na území regionu, které jí popsal náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní
ruch Jindřich Ondruš.
Mezi gratulanty 106leté seniorce nechyběli představitelé kraje | 3. 3.
Čilá, v dobré náladě a s písničkou na rtech oslavila své sto šesté narozeniny Vlasta
Češková z Jarcové. Mezi gratulanty, kteří vitální seniorku navštívili v prostorách rodinného mlýna, nechyběl hejtman Stanislav Mišák, krajský radní Josef Slovák, starosta
obce Jarcová Ivo Veselý či bývalý starosta Jarcové Josef Konvičný. Kromě záplavy květin obdarovali paní Češkovou cukrovinkami, které má ráda. Všechny bez výjimky pak
zajímal recept na dlouhověkost. Je to hodně práce, třeba na zahrádce, chození a pohyb
vůbec, prozradila oslavenkyně.
Hejtman Stanislav Mišák ocenil dárce kostní dřeně | 9. 3.
Dvaatřicetiletý Jiří Daněk a osmatřicetiletý Daniel Tobola se rozhodli darovat kostní
dřeň, aby tak pomohli neznámému nemocnému člověku. Za to obdrželi ocenění a slova
uznání od hejtmana Stanislava Mišáka. Na setkání s dobrovolnými dárci kostní dřeně
byla přítomna také krajská radní pro oblast zdravotnictví Hana Příleská, primářka
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hematologicko-transfúzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati Yvetta Stavařová
a dlouholetá pracovnice Nadace pro transplantaci kostní dřeně Zdena Wasserbauerová.
Tu hejtman rovněž ocenil za její záslužnou a intenzivní činnost při rozšiřování Českého
registru dárců kostní dřeně.
Vyhlášeny byly obce a města s nejlepšími webovými stránkami | 14. 3.
Vítězové krajského kola 13. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky
a nejlepší elektronickou službu měst a obcí v České republice byli vyhlášeni ve Zlíně.
V kategorii obcí se vítězem stala Hvozdná, druhé místo si odnesl Kostelec u Holešova
a třetí místo Tupesy. V kategorii měst zvítězil Vsetín, druhý skončil Zlín a třetí Valašské
Klobouky. Cenu za nejlepší elektronickou službu – rezervační systém – obdrželo město
Holešov.
Publikace detailně přibližuje stav památek lidového stavitelství | 15. 3.
Lidové stavby známé neznámé – Vsetínsko, to je název publikace, kterou společně
vydaly Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Zlínský kraj a Národní památkový ústav
v Kroměříži. Dvousetstránková publikace vznikla na základě terénního výzkumu současného stavu a podoby původního lidového stavitelství v obcích okresu Vsetín a navázala na díly vydané v minulých letech vážící se k okresům Uherské Hradiště a Zlín.
Výzkum stavu památek lidového stavitelství, který je postupně prováděn ve všech
okresech Zlínského kraje, je v České republice ojedinělým projektem. Byl motivován
snahou odborných pracovníků památkové péče zmapovat a zachytit prostřednictvím
fotograí a podrobného popisu pozůstatky lidového stavitelství, které tvoří nejohroženější část kulturního dědictví.
Hejtman Stanislav Mišák ocenil statečné zachránce | 16. 3.
Jan Šimek z Březolup zachránil dvě děti a dva dospělé z auta, které havarovalo a skončilo převrácené na střeše v rozvodněném potoce v obci Bohuslavice u Zlína. Za tento
hrdinský čin převzal Cenu Salvator 2010 – Cenu hejtmana Zlínského kraje v kategorii
Občan. Vítězi osmého ročníku ankety se také stali v kategorii Policista nadstrážmistři
Martin Janků a Michal Máčala z Pohotovostního a eskortního oddělení Zlín, v kategorii
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Duben
Hasič Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Poličná v čele s velitelem Josefem
Dorčákem, v kategorii Zdravotník doktor Miroslav Polášek, Jana Egnerová, Jiří Mader,
Peter Gula a Antonie Mišincová, v kategorii Ostatní složky Integrovaného záchranného
systému zvítězili Vladimír Lang a Michal Zicháček z Rescue Teamu Hostýnské vrchy
a v kategorii Dlouhodobá činnost Zdeněk Vopička z Kroměříže.
Senátoři a poslanci diskutovali s vedením kraje | 21. 3.
S velkým ohlasem se setkalo setkání senátorů a poslanců ze Zlínského kraje s krajskou
radou v prostorách sídla Krajského úřadu Zlínského kraje. V odpolední více než dvouhodinové diskusi se probírala témata dopravy, školství, veřejné správy a sociálních služeb.
Tištěný průvodce „Za vinařskými zážitky – Slovácko“ se dočkal ocenění | 24. 3.
Významného ocenění se dostalo publikaci „Za vinařskými zážitky – Slovácko“, kterou
vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. V anketě o nejlepší turistické
průvodce, regionální průvodce a mapy, vyhlášenou Asociací novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu (Czech Travel Press), získala publikace první místo v kategorii
regionálních průvodců.
Hejtmanský den v Kunovicích měl na programu hlavně dopravu | 29. 3.
Diskuse o dopravní situaci ve městě Kunovice, o cyklostezce Kunovice–Luhačovice,
o protipovodňových opatřeních na řece Olšavě, dále prezentace Podnikatelského inkubátoru Kunovice, prohlídka kunovické společnosti 5M a návštěva kunovického Domova
pro osoby se zdravotním postižením Na Bělince byly hlavní náplní Hejtmanského dne
v Kunovicích. Členové Rady Zlínského kraje probrali s vedením města řadu témat, která
se dotýkají života místních občanů.
Stanislav Mišák vyznamenal plukovníka Vladimíra Maděru | 30. 3.
Záslužné vyznamenání II. stupně a pamětní list předal hejtman Stanislav Mišák Vladimíru Maděrovi, plukovníkovi ve výslužbě, jako výraz uznání a poděkování za jeho osobní
přínos v boji za demokracii. Pan Maděra byl přijat společně se svou manželkou Jindrou
a také s Františkem Pospíškem, který dal hejtmanovi návrh na ocenění.
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Zlínský kraj již podesáté poděkoval učitelům za jejich práci | 1. 4.
Dvacet pedagogů z celého Zlínského kraje převzalo v sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukou členů Rady Zlínského kraje
obdrželi nejlepší kantoři sošku sovičky, coby symbol moudrosti, pamětní list s medailí
a věcné dary.
Patologie Vsetínské nemocnice dostala nové moderní prostory | 7. 4.
Za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka a dalších představitelů kraje byl v areálu
Vsetínské nemocnice slavnostně zahájen provoz nového pavilonu patologie a centralizovaných laboratorních provozů. Investorem stavby za 79 milionů Kč byl Zlínský kraj.
Vnitřní vybavení v hodnotě 19 milionů Kč uhradila z vlastních prostředků Vsetínská
nemocnice. Důvodem výstavby nového objektu byl především havarijní stav budovy
z roku 1911, která již nesplňovala bezpečnostní ani hygienické podmínky.
Chropyni zasáhl rozsáhlý požár | 8. 4.
V noci na 8. dubna zachvátil podnik na zpracování plastů v Chropyni na Kroměřížsku
rozsáhlý požár. Hejtman v půl třetí ráno vyslal na místo mimořádné události pracovníky Oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje a členy krajského
krizového štábu. Požár, označovaný za dosud zřejmě nejrozsáhlejší ve Zlínském kraji,
se podařilo zlikvidovat až po 90 hodinách zásahu, kterého se zúčastnilo 70 jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů. Došlo k evakuaci 250 osob.
Hejtmanský den se konal v Uherském Ostrohu | 12. 4.
Vedení Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem navštívilo během
Hejtmanského dne město Uherský Ostroh. S představiteli tamní radnice, již vede
starostka Hana Příleská, a se starosty obcí Mikroregionu Ostrožsko diskutovali krajští
radní o dopravě, rekreačním využití Ostrožských jezer i o protipovodňových opatřeních
v mikroregionu.
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Zlínský kraj ocenil vynikající sportovce za rok 2010 | 11. 4.
Nejúspěšnější sportovci regionu za rok 2010 byli při slavnostním večeru oceněni
představiteli kraje. Cenu absolutního vítěze v kategorii sportovec – jednotlivec získal
hokejista Miroslav Blaťák z klubu Salavat Julajev Ufa (za 7. místo na zimních olympijských hrách a 1. místo z mistrovství světa). V kategorii nejúspěšnější handicapovaný
sportovec zvítězila plavkyně Kateřina Kuldová z Plaveckého klubu Zlín. Nejúspěšnějším
sportovním kolektivem byl vyhlášen házenkářský Handball Club Zubří – muži. Cenu
hejtmana Zlínského kraje si odnesla orbalistka Aneta Šmídová z 1. AC Uherský Brod.
Cenu občanů Zlínského kraje získal házenkář Miroslav Jurka z Handball Club Zubří. Cena
sportovních novinářů putovala Karlu Rachůnkovi z Lokomotivu Jaroslavl za lední a in-line
hokej. Nejlepším trenérem roku se stal Jiří Mika, trenér házenkářů Handball Club Zubří.
Do regionu zavítal čínský velvyslanec | 13. 4.
Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice Jeho Excelence Yu Qingtai navštívil Zlínský kraj. Prvním bodem návštěvy bylo přijetí čínské delegace v budově krajského
úřadu. O historii, ale především o dalším vývoji spolupráce kraje s Čínou (která trvá už
od roku 2005) diskutovali s jejími zástupci hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
a jeho statutární náměstek Libor Lukáš. Velvyslanec si rovněž prohlédl Strategickou
průmyslovou zónu v Holešově.
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kteří zahynuli 19. dubna 1945, když nacisté v posledních dnech druhé světové války
vypálili místní pasekářskou osadu. V plamenech hořících domů tehdy zemřelo 23 mužů
a jedna žena. Zlínský kraj při pietním aktu reprezentovali hejtman Stanislav Mišák,
statutární náměstek Libor Lukáš a radní Milena Kovaříková. Společně se poklonili
a položili věnec k památníku obětem. V dlouhém průvodu s věnci za nimi následovali
zástupci Parlamentu České republiky, Armády České republiky, Svazu protifašistických
bojovníků, Velvyslanectví Slovenské republiky i starostové řady měst a obcí.
Jan Haluza byl oceněn jako Osobnost roku 2010 | 18. 4.
Slovácké divadlo v Uherském Hradiště se stalo místem, kde hejtman Stanislav Mišák
společně se svými kolegy z krajské rady ocenili jedince, kteří byli vyhodnoceni v anketě
Osobnost roku 2010, organizované zlínskou Agenturou Jiřího Králíka. Cílem je najít
na území kraje muže a ženy výjimečné svým úspěchem, společenským ohodnocením,
činem nebo postavením v oboru. Anketa byla vyhlášena již šestým rokem a nejvyšší
ocenění se dostalo Janu Haluzovi, právníkovi a bývalému aktivnímu sportovci, který byl
za své statečné občanské postoje vězněn komunistickým režimem. Druhý se umístil Jiří
Pavlica, vedoucí souboru Hradišťan, třetí místo získal oční lékař Karel Kuběna.

Poslanci diskutovali ve Vizovicích o školství | 13. 4.
V rámci 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konkrétně
jejích členů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se ve Střední
škole oděvní a služeb ve Vizovicích uskutečnila beseda se zástupci školy. Setkání byl
přítomen také krajský radní pro školství Josef Slovák, vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu Stanislav Minařík, zástupci Dětského domova a Základní školy Vizovice a zástupci Dětského domova Chrastěšovská-Vizovice.

K rajská rada schválila návrh projektu Velehrad 2013 | 18. 4.
Rada Zlínského kraje schválila návrh projektu Velehrad 2013 a jmenovala řídicí výbor,
který za Zlínský kraj zajistí realizaci této významné kulturně společenské události,
vážící se k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, do níž budou zapojeny četné organizace veřejného i církevního života. Projekt si klade za cíl důstojným
způsobem přiblížit život a dílo soluňských bratří, kteří přinesli nejen zdejší krajině,
ale i celému národu hodnoty, jež byly počátkem vzdělanosti, kultury a české státnosti.
V roce 2013 dojde k mnoha aktivitám zdůrazňujícím důležitost cyrilometodějské misie –
prostřednictvím řady kulturních, vzdělávacích a duchovních příležitostí.

Pietní akt přivedl na Ploštinu oficiální hosty i turisty | 17. 4.
Představitelé veřejného života, rodiny pozůstalých a také návštěvníci z řad turistů se
shromáždili v hojném počtu u památníku na Ploštině. Přišli sem uctít památku těch,

Také v Prlově si připomněli tragickou událost z konce války | 23. 4.
Stejně jako před týdnem na Ploštině, uctil tentokrát v Prlově hejtman Stanislav Mišák
společně s představiteli obce a reprezentanty veřejného života oběti tragédie, která
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Květen
se zde odehrála na samém konci druhé světové války, kdy nacisté a hlinkovci podnikli
trestnou výpravu proti civilnímu obyvatelstvu a za pomoc partyzánům se mstili vypálením domů a zabitím 23 lidí. Při příležitosti pietního aktu převzal starosta obce Ladislav
Gargulák vysoké vojenské vyznamenání – Záslužný kříž ministra obrany I. stupně.
Hejtman v Bánově položil věnce na počest padlých rumunských vojáků | 27. 4.
Záštitou i osobní účastí na pietním aktu v Bánově projevil hejtman Stanislav Mišák svou
úctu rumunským vojákům a vzdal hold i všem místním občanům, kteří padli v bojích
za osvobození této obce. Součástí vzpomínkového ceremoniálu bylo také odhalení
pamětní desky Josefu Bublíkovi, rodákovi z Bánova, který ve svých 22 letech zahynul
spolu s ostatními účastníky atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha
v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Praze.

K raj uspořádal seminář o méně známých možnostech získávání dotací | 4. 5.
Seminář, jehož cílem bylo přiblížit zástupcům měst, obcí, mikroregionů i neziskových organizací možnosti získání evropských dotací z méně známých programů, uspořádal Odbor
řízení dotačních programů krajského úřadu. Zúčastnilo se ho přibližně 50 účastníků, kteří
se dozvěděli, jak čerpat případné nanční zdroje v rámci programů Culture, Evropa pro
občany, Grundtvig, Visegrádský fond či z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Hejtman ocenil dobrovolné i profesionální hasiče | 4. 5.
Několik desítek dobrovolných a profesionálních hasičů se v sídle kraje dočkalo ocenění
za obětavou činnost. Z rukou hejtmana Stanislava Mišáka obdrželi pamětní medaile
a listy a někteří z nich dokonce i Záslužná vyznamenání 2. stupně. Slavnostní akce se
uskutečnila u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Jednalo se již o její 6. ročník. Za tu dobu bylo oceněno přibližně 300 dobrovolných a profesionálních hasičů.
V krajské Baťově nemocnici bylo otevřeno kardiovaskulární centrum | 6. 5.
Dostupnější zákroky u pacientů s onemocněním srdce a cév a zavedení metod, které
dosud nebyly ve Zlínském kraji reálné, umožnilo zprovoznění Kardiovaskulárního centra
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Pracoviště zajišťuje péči v oboru intervenční kardiologie včetně nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy, oboru implantací kardiostimulátorů, invazivní elektrofyziologie a intervenční radiologie. V těchto
oblastech se jedná o jediné spádové pracoviště pro celý Zlínský kraj.
V Kašavě se uskutečnil další z Hejtmanských dnů | 10. 5.
Setkání krajské rady s představiteli Mikroregionu Lukovské podhradí se uskutečnilo
v obci Kašava. Její starosta Josef Jarcovják seznámil reprezentanty kraje s tématy,
která aktuálně řeší, a podobně o úspěších i problémech svých obcí promluvili také další
starostové mikroregionu: Fryštáku, Lukova, Lukovečku, Vlčkové, Rackové a Držkové.
Diskutovalo se o možnostech řešení problematického dopravního napojení Kašavy přes
místní komunikaci Chalůpky, o potížích s provozem a nancováním venkovské školy,
v níž ubývá žáků, o aktivitách zaměřených na rozvoj venkova v oblasti kultury, cestovního ruchu, zemědělství, ekologie i sociálních služeb.
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Hejtman se zúčastnil zahájení lázeňské sezóny v Luhačovicích | 15. 5.
Požehnáním léčivých pramenů i bohatým kulturně společenským programem byla slavnostně zahájena letní sezóna v největších moravských lázních Luhačovicích. Programu
se zúčastnil také hejtman Stanislav Mišák. Organizaci této třídenní slavnosti podpořil
navíc Zlínský kraj i nančně. Nechyběla hudební vystoupení, jarmark, přehlídka historických vozidel, vernisáž dětských výtvarných prací, ale také – díky zapojení Luhačovic
do projektu Otevřené brány – zpřístupnění kostela sv. Rodiny s možností prohlídky
s průvodcem.
Radní schválili projekt podporující zvýšení inovačního potenciálu firem | 16. 5.
Rozvoji spolupráce mezi podnikateli a vědeckovýzkumnými institucemi, především pak
vysokými školami, by měl napomoci projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji“, který
schválili krajští radní. Hlavním cílem je zvýšení inovačního potenciálu rem ve Zlínském
kraji. Inovační vouchery představují nanční nástroj podporující rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi. Spoluprací se rozumí nákup
znalostí, služeb či technologií, které tyto vědeckovýzkumné instituce rmám dodávají
a tím napomáhají zvyšovat jejich inovační potenciál.
Britská velvyslankyně navštívila kraj | 18. 5.
Zlínský kraj poctila svou návštěvou velvyslankyně Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska Její Excelence Sian Christina MacLeod. Diplomatku přijal hejtman
Stanislav Mišák. Zajímala se například o dopady ekonomické krize na Zlínský kraj, o životní prostředí či o spolupráci mezi vládou a krajem. Na závěr se plynně česky mluvící
velvyslankyně projela pojízdnou Baťovou pracovnou.

Hejtman přivítal v kraji stovky starostů | 26. 5.
Stovky starostů a několik primátorů se setkali ve zlínském Kongresovém centru, aby
prodiskutovali společné zájmy měst a obcí a pomohli tak vytvářet příznivé podmínky k jejich rozvoji. Na dvoudenním XII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky je
ve Zlínském kraji mimo primátora města Zlína Miroslava Adámka a předsedy Svazu
měst a obcí České republiky Oldřicha Vlasáka přivítal hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák.
Představitelé krajů z Česka i Slovenska zasedli k jednacímu stolu | 26. 5.
Dvoudenní jednání Asociace krajů ČR a Združenia samosprávnych krajov SR – SK8 se
konalo v Trenčíně. Hlavními tématy jednání, kterého se zúčastnil také hejtman Stanislav
Mišák, byla mimo nastavení priorit tzv. nové kohezní politiky EU 2014+ také problematika nancování krajů, zavedení mýta na silnicích nižších tříd, aktuální otázky zdravotnictví, sociální oblast a další společné projekty.
Hejtman ocenil ty, kteří pomáhali likvidovat požár v Chropyni | 31. 5.
Necelé dva měsíce od mimořádně rozsáhlého požáru v Chropyni se dočkali ocenění ti,
kteří pomáhali při jeho likvidaci a záchranných pracích. V prostorách chropyňského
Městského kulturního střediska převzali z rukou hejtmana Stanislava Mišáka pamětní
medaile Zlínského kraje a Záslužná vyznamenání 2. stupně. Oceněni byli nejen profesionální, dobrovolní a podnikoví hasiči, ale i další složky Integrovaného záchranného
systému a představitelé měst a obcí.

Cenu hejtmana získala rekonstrukce hotelu Alexandria v Luhačovicích | 24. 5.
Šest desítek staveb dokončených v roce 2010 se ucházelo o titul Stavba roku. Jedno
z nejvýznamnějších ocenění soutěže, Cenu hejtmana, získala rekonstrukce hotelu
Alexandria v Luhačovicích. Stanislav Mišák ji osobně předal na slavnostním vyhlášení
výsledků soutěže v Domě kultury v Kroměříži.
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Červen
Vesnicí roku Zlínského kraje 2011 se stala Komňa | 6. 6.
Celkem 19 obcí se ucházelo o titul „Vesnice roku Zlínského kraje 2011“. Nejvyšší ocenění Zlatou stuhu získala obec Komňa, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Valašská
Polanka, Modrou stuhu za společenský život obec Žlutava, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí byla oceněna obec Zděchov a Oranžovou stuhou za spolupráci
obce a zemědělského subjektu obec Ratiboř.
Zlínský kraj podesáté ocenil výjimečné žáky | 13. 6.
Na závěr školního roku proběhl již 10. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin. Úspěchy, kterých žáci
dosáhli, byly rozděleny do oblasti humanitní, přírodovědné, technické, umělecké a sportovní. Na základě posouzení všech podaných návrhů bylo pracovníky Odboru školství,
mládeže a sportu krajského úřadu vybráno 15 žáků, kteří převzali z rukou představitelů kraje pamětní listy a upomínkové předměty.

Zlínský kraj má svého zástupce v národní cyrilometodějské komisi | 27. 6.
Náměstek hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš byl delegován jako zástupce Zlínského kraje v národní cyrilometodějské komisi, jejíž členové se poprvé sešli na Arcibiskupství pražském, aby se zabývali přípravou Cyrilometodějského výročí v roce 2013.
Přáním organizátorů je, aby se oslav zúčastnil také papež Benedikt XVI.
Ve zlínském muzeu byla představena nová kniha o přírodě | 30. 6.
Nová publikace „Klenoty přírody Trenčianského kraja a Zlínského kraje“ byla slavnostně představena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde ji symbolicky „pokřtil“
hejtman Stanislav Mišák. Kniha je výsledkem tříleté mezinárodní spolupráce českých
a slovenských pracovníků participujících na projektu „Západné Karpaty – spoločná
hranica“, s nímž uspěli předkladatelé – Hornonitrianské múzeum v Prievidzi a Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Vedení kraje se sešlo s představiteli Mikroregionu Slušovicko | 21. 6.
Představitelé kraje zavítali v rámci dalšího z Hejtmanských dnů do jednoho z mikroregionů – tentokrát na Slušovicko, kde se předchozí setkání konalo v únoru 2008. Členové
Rady v čele s hejtmanem se sešli se starosty obcí Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná,
Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina a Neubuz. Na programu
byla především doprava. Převážná část společného jednání tak byla věnována aktuální
situaci ohledně rychlostní komunikace R49, zimní údržbě či opravám komunikací v malých obcích.
Školy Zlínského kraje bodovaly ve snaze zlepšit své životní prostředí | 23. 6.
V Senátu Parlamentu České republiky byl 21 školám z celé republiky slavnostně
udělen titul Ekoškola 2011. Ten je oceněním školy za dlouhodobou snahu žáků, učitelů
i ostatních zaměstnanců zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí. Ze Zlínského kraje
obdrželo toto ocenění pět vzdělávacích institucí: Tauferova veterinární škola v Kroměříži, Základní umělecká škola Dolní Němčí, Základní škola Záhorovice, Základní škola
Mikoláše Alše Zlín a Základní škola Želechovice nad Dřevnicí.
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Červenec

Srpen

Dny lidí dobré vůle přitáhly na Velehrad tisíce návštěvníků | 5. 7.
Dnů lidí dobré vůle, konaných pod záštitou manželky prezidenta ČR Livie Klausové, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje, se zúčastnili také představitelé veřejného života – společně s tisíci návštěvníky a poutníky, které neodradilo
ani nejisté počasí, ba ani stavební úpravy probíhající před bazilikou i v jejím interiéru.
Hejtman se tradičně pozdravil s vozíčkáři, jejichž pobyt na Velehradě pořádá Maltézská pomoc, o.p.s., ve spolupráci s Českým převorstvím Suverénního řádu Maltézských
rytířů. Poté se zapojil do ručního přepisování Bible.

Americký astronaut Andrew Feustel navštívil Zlínský kraj | 5. 8.
Americký astronaut Andrew Feustel, který absolvoval i se svou rodinou návštěvu několika míst České republiky, přicestoval také do Zlínského kraje, kde ho ociálně přivítal
hejtman Stanislav Mišák společně s členkou rady Hanou Příleskou a dalšími zástupci
kraje. Astronaut s hejtmanem debatoval například o průmyslu a dopadu hospodářské
krize na ekonomiku regionu a také se zajímal o soutěž Barum Czech Rally. Přiznal, že
motoristický sport je jeho velkou zálibou, kterou s ním sdílejí i synové Ari a Aden.

Nově otevřený úsek dálnice D1 urychlí cestování na sever Moravy | 11. 7.
Slavnostní otevření nové části dálnice D1 mezi Hulínem a Říkovicemi se uskutečnilo
u Hulína na Kroměřížsku. Stalo se tak za účasti předsedy vlády Petra Nečase, ministra
dopravy Pavla Dobeše, představitelů Zlínského kraje a dalších hostů. Zprovoznění nového sedmikilometrového úseku mimo jiné urychlí cestování ze Zlínského kraje směrem
na Přerov a Olomouc a dále pak na severní Moravu. Nově otevíraná část je součástí
stavby Kroměříž východ–Říkovice, jejíž první část byla zprovozněna v prosinci 2010.
Realizace celého úseku byla nyní dokončena po více než třech letech od svého zahájení
a vyžádala si náklady ve výši téměř 5 miliard Kč ze státního rozpočtu.
Představitelé sousedních krajů se sešli na Velké Javořině | 31. 7.
I tentokrát provázelo Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině stejně
jako vloni velmi nevlídné počasí, před kterým varovala i předpověď meteorologů. To se
odrazilo na nízké účasti turistů a ze stejného důvodu byl také zrušen hlavní kulturní
program. Přesto na nejvyšší vrchol Bílých Karpat dorazili představitelé veřejného
života a několik desítek návštěvníků, kteří slavnosti zahájili společným zpěvem české
a slovenské státní hymny a ociálním položením květin k Památníku československé
vzájemnosti.
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Hejtman přijal bronzové fotbalisty z amatérského mistrovství Evropy | 8. 8.
Amatérské fotbalové reprezentanty Zlínského kraje, kteří v červnu vybojovali třetí
místo na mistrovství Evropy v Portugalsku, a také jejich trenéry, maséry, vedoucí týmu
a funkcionáře Zlínského krajského fotbalového svazu přivítal hejtman Stanislav Mišák,
aby jim poblahopřál k bronzové medaili a poděkoval za příkladnou reprezentaci Zlínského kraje. Všem přítomným mužům věnoval láhev archivního vína z Polešovic, které
zvítězilo v soutěži TOP víno Slovácka.
Vesnice roku 2011 Komňa slavila svůj úspěch v krajském kole | 12. 8.
Komňa, malebná vesnička v podhůří Bílých Karpat, považovaná za rodiště J. A. Komenského, se předvedla ve své plné kráse a bohatosti kulturních tradic, když se coby vítěz
krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 ujala hostitelské role a v historické budově
Sokolovny přivítala řadu ociálních hostů. Komňa získala prvenství a Zlatou stuhu
symbolizující nejlepší a nejvyváženější hodnocení ve všech posuzovaných kritériích
zohledňujících život v obci jako celek. Šek ve výši 1 milionu Kč převzal od hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka starosta Komni Karel Navrátil.
Čínská delegace se zajímala zvláště o cestovní ruch | 12. 8.
Čínskou delegaci z okresu Nansha v čele s panem Feng Chengbiao, prezidentem Čínského lidového politického poradního výboru tohoto okresu, přijal náměstek hejtmana
Jindřich Ondruš. Cílem setkání bylo přiblížit čínským hostům cestovní ruch ve Zlínském
kraji, především pak seznámit je se zdejšími nejzajímavějšími turistickými destinacemi
a projekty.
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Představitelé kraje se sešli s Generálním konzulem Ruské federace | 15. 8.
Zlínský kraj navštívil generální konzul Ruska v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin.
Setkal se zde s hejtmanem Stanislavem Mišákem, jeho statutárním náměstkem Liborem
Lukášem a se zástupci krajského úřadu. Tématem diskuse byla stávající a především
další možná spolupráce mezi naším regionem a Ruskou federací.
Dožínky Zlínského kraje přilákaly tisícovky návštěvníků | 20. 8.
Za krásného slunečného počasí a přítomnosti tisícovek spokojených návštěvníků proběhly v Kroměříži v pořadí již páté Dožínky Zlínského kraje. Přítomen byl i hejtman Stanislav Mišák, který nad akcí převzal záštitu a zároveň zde zastupoval roli hospodáře,
jemuž během slavnostního zahájení zemědělci předali dožínkový věnec. Akci provázel
bohatý program. Kromě krojovaného průvodu to byla hudební vystoupení hudebních
souborů z Valašska, Slovácka a Hané i ze zahraničí. V prostorách kroměřížského zámku
se také prodávaly regionální potravinářské výrobky.
Představitelé mikroregionu Bílé Karpaty se podělili o své problémy i úspěchy | 23. 8.
Rada Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem se v rámci Hejtmanského dne v Dolním Němčí sešla se starosty obcí mikroregionu Bílé Karpaty, kam patří
Březová, Horní Němčí, Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Vápenice, Vyškovec
a Dolní Němčí. Diskutovanými tématy byla doprava, mluvilo se o opravách silnic v Nivnici a Velké Javořině a na řadu přišla i problematika kamionové dopravy ve Slavkově
a Strání. Hovořilo se také o sociální oblasti a o záležitosti specické právě pro tento
příhraniční mikroregion – bezpečnostní situaci v pohraničí a posílení policejních hlídek.

Zrekonstruované objekty Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
slavnostně předány | 30. 8.
Slavnostní předání zrekonstruovaných objektů staroměstské střední školy proběhlo
za účasti krajského radního pro školství Josefa Slováka. Hlavním cílem rekonstrukce
bylo zlepšení tepelně technických vlastností komplexu budov. Celkové náklady na úpravy činily 31 miliónů Kč. Na stavbu se Zlínskému kraji podařilo zajistit dotaci ve výši
16,5 milionu Kč ze Státního fondu životního prostředí a zbylých 14,5 milionu Kč kraj
nancoval ze svého rozpočtu.
Nový most přes železniční trať u Brumova-Bylnice byl slavnostně otevřen | 31. 8.
Pohodlnější a bezpečnější jízdu umožní motoristům nový most u Brumova-Bylnice převádějící silnici II/495 přes železniční trať Bylnice–Horní Lideč, jehož slavnostní otevření
proběhlo za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a dalších hostů. Nový
mostní objekt s délkou přemostění 22 metrů byl s mírným posunem kvůli napřímení
silnice vybudován na místě původního starého mostu, který byl ve velmi špatném stavu
a musel být zbourán.

Senioři z celé Moravy se ve Zlíně utkali v pétanque | 25. 8.
Dvanáct čtyřčlenných družstev ze Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje a Vysočiny se zapojilo ve zlínském Domově pro seniory Burešov do druhého ročníku Morava Cupu 2011. Hlavními pořadateli turnaje seniorů ve francouzské
hře zvané pétanque byli Zlínský kraj a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky. Svou účast na nevšedním sportovním klání si proto nenechali ujít ani hejtman
Stanislav Mišák či krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan.
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Září
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově ušetří | 1. 9.
Za účasti radního pro školství Josefa Slováka se uskutečnilo slavnostní otevření nově
zrekonstruovaných budov Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Rekonstrukce spočívala ve výměně oken a v zateplení objektu.
Úpravy si vyžádaly investici ve výši téměř 46 milionů Kč. Náklady byly zhruba z jedné
poloviny pokryty evropskými dotacemi, druhou polovinu nancoval Zlínský kraj.
Představitelé Zlínského kraje uvítali prvňáčky i nové středoškoláky | 1. 9.
První školní den roku 2011/2012 nenechali bez povšimnutí vrcholní představitelé Zlínského
kraje. Hejtman Stanislav Mišák navštívil Tauferovu střední odbornou školu veterinární v Kroměříži, radní pro školství Josef Slovák zavítal do středních škol v Rožnově pod Radhoštěm
a statutární náměstek Libor Lukáš přišel pozdravit novopečené školáky ve Vidči na Valašsku.
Ocenění „TOP víno Slovácka 2011“ obdržel vinař z Polešovic | 3. 9.
Upozornit na kvalitu vín vyrobených na Slovácku a propagovat moravská vína je hlavním smyslem udělování ocenění „TOP víno Slovácka 2011“, jehož slavnostní vyhlášení
výsledků proběhlo v Polešovicích. Absolutní vítězství získal vzorek tramínu červeného
od vinaře Jaroslav Vaďury z Polešovic, jemuž předal certikát hejtman Stanislav Mišák.
Byla podepsána deklarace o spolupráci při rozvoji systému Zlínské integrované
dopravy | 6. 9.
Společný zájem na kvalitním fungování a dalším rozvoji systému Zlínské integrované
dopravy vyjadřuje deklarace, kterou podepsali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
primátor statutárního města Zlín Miroslav Adámek a starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
Zlínský kraj přistoupil do sítě Evropských poutních stezek | 6. 9.
Dohodu o přistoupení Zlínského kraje do sítě „I CAMMINI D´EUROPA“ (Evropské poutní
stezky) podepsali v sídle Zlínského kraje Alessandro Cardinali, president sítě I Cammini
d´Europa, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, a Dana Daňová, ředitelka Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy. Zlínský kraj se stal prvním krajem v České republice, který byl evropskou sítí poutních stezek osloven ke spolupráci.
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I CAMMINI D´EUROPA je celoevropský projekt, jehož cílem je propagace a turistické
využití hlavních evropských poutních stezek. Páteřními stezkami jsou poutní cesta
do Santiago de Compostela (Svatojakubská stezka) a poutní cesty do Říma (Via Francigena), které jsou nejstaršími známými poutními trasami v Evropě.
Zrekonstruovaná budova odborné školy Luhačovice byla otevřena | 7. 9.
Po rekonstrukci za 24 milionů Kč hrazených z prostředků Zlínského kraje byl slavnostně otevřen objekt Střední odborné školy Luhačovice. Stalo se tak za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka, statutárního náměstka Libora Lukáše a krajského radního pro
školství Josefa Slováka. Předmětem rekonstrukce bylo vybudování nového podkroví
v historické budově školy, kam byly umístěny učebny, kanceláře a další místnosti.
Zlínský kraj projevil účast nad tragédií v Jaroslavli | 8. 9.
Samospráva Zlínského kraje a všichni zaměstnanci krajského úřadu vyjádřili hlubokou
lítost nad leteckým neštěstím u ruské Jaroslavli, při němž zahynuli také tři čeští a jeden
slovenský hokejový reprezentant. Tato tragédie zasáhla mnoho rodin a občanů nejen
v České republice. Mezi oběťmi leteckého neštěstí byl i zlínský hokejista Karel Rachůnek, který získal v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje Cenu sportovních novinářů.
Náměstek Jaroslav Drozd v Bruselu prosazoval urychlení stavby silnice | 9. 9.
Dlouhodobou snahu Zlínského kraje o zařazení silnice R49 do základní sítě TEN-T přímo
v Bruselu podpořil náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, zodpovědný za oblast dopravy.
Zlínský kraj již od roku 2001 usiluje o to, aby se komunikace R49 dostala do nadřazené
sítě TEN-T, čímž by se výrazně zlepšil přístup k evropským penězům nezbytným pro
realizaci stavby.
Komňa se stala Vesnicí roku 2011 | 10. 9.
Vesnicí roku 2011 České republiky byla v Luhačovicích vyhlášena obec Komňa, která
se letos stala také Vesnicí Zlínského kraje, když získala nejvyšší ocenění, Zlatou stuhu.
Kromě prestižního titulu v celostátním kole se Komňa může radovat i z částky 2 miliony Kč, které dostala od státu.
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Komise vybírala vítěze ze 13 nalistů. Celkem se soutěže zúčastnilo 305 obcí ze 13
krajů. Starostovi obce Karlu Navrátilovi na místě pogratuloval také hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák.
Na druhém místě skončila obec Hlavenec z okresu Praha-východ, třetí příčku obsadila
obec Skalička na Přerovsku.
V Morkovicích se jednalo o dopravě, nezaměstnanosti i sociálních službách | 13. 9 .
Dalším místem, které představitelé kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem
navštívili v rámci Hejtmanského dne, se stalo město Morkovice-Slížany. Jednání vedl
dle zvyklostí Hejtmanských dnů starosta města Pavel Horák. Řešil se stav komunikací
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, dopravní obslužnost v mikroregionu Morkovsko, problematika nezaměstnanosti, sociální témata a školství.
V Luhačovicích se hovořilo o rozvoji dopravy na střední Moravě | 15. 9.
Budoucnost dopravní infrastruktury v oblasti střední Moravy byla hlavním tématem
mezinárodní konference s názvem „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala v Luhačovicích. Zúčastnili se jí představitelé
několika moravských a slovenských krajů, zástupci českého i slovenského ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Státního fondu dopravní
infrastruktury, Hospodářské komory České republiky, ale i starostové měst a obcí,
zástupci akademického sektoru a řada dalších odborníků a hostů. Zlínský kraj zde
reprezentovali hejtman Stanislav Mišák, statutární náměstek Libor Lukáš a náměstek
pro dopravu Jaroslav Drozd.
Hejtman předal dobrovolným hasičům nové poháry a slavnostní stuhu | 17. 9.
Nové poháry jako dar Zlínského kraje předal hejtman Stanislav Mišák do užívání
zástupcům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení hasičů. Stalo
se tak v Bezměrově na Kroměřížsku během 10. ročníku výběrové soutěže mužů a žen
v požárním sportu konané pod názvem „O Zlatý putovní pohár hejtmana Zlínského kraje“. Krajští dobrovolní hasiči kromě toho z rukou hejtmana obdrželi i novou slavnostní
stuhu, která byla umístěna na jejich prapor.
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Manželé Medkovi z Veletin získali ocenění Lidová stavba Zlínského kraje | 20. 9.
Šek v hodnotě 50 tisíc Kč, mosaznou destičku s nápisem Lidová stavba Zlínského kraje
2011 a kytici s gratulacemi převzali v sídle Zlínského kraje manželé Anna a Miroslav
Medkovi z rukou hejtmana Stanislava Mišáka a náměstka pro kulturu Jindřicha Ondruše. Stalo se tak při slavnostním ocenění vítězů letošního ročníku iniciativy Lidová stavba Zlínského kraje. Tato iniciativa je Zlínským krajem organizována již čtvrtým rokem
s cílem podpořit a motivovat vlastníky památek lidové architektury k jejich obnově.
Mistrovství republiky v orbě zahájil hejtman Stanislav Mišák | 24. 9.
Za krásného počasí a zájmu šesti tisícovek diváků proběhl u Postoupek na Kroměřížsku 38.
ročník Mistrovství České republiky v orbě. Účastníci změřili síly ve dvou hlavních kategoriích
– klasický jednostranný pluh a oboustranný otočný pluh. Doprovodnými kategoriemi byly
orba s koňmi a orba s pomocí malé mechanizace. Záštitu převzal hejtman Stanislav Mišák,
který ještě před samotným startem nastoupil před zvědavé zraky diváků a pomocí pluhu
taženého koňmi vyoral první brázdu, čímž celé mistrovství slavnostně zahájil.
Ve Valašském Meziříčí byl otevřen zrekonstruovaný Dům sociálních služeb | 26. 9.
Nově opravený Dům sociálních služeb byl otevřen ve Valašském Meziříčí za účasti hejtmana Stanislava Mišáka a radní pro oblast sociálních věcí Taťány Nersesjan. Zařízení
vzniklo rekonstrukcí bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Žerotínově ulici a bude
fungovat jako centrum nabízející seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním
komplexní služby, tedy služby ambulantní, pobytové i terénní. Přestavba téměř 100 let
staré budovy na Dům sociálních služeb je první etapou projektu Seniorpark.
Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady v Kunovicích, Loučce a Haluzicích | 29. 9.
Prestižní ocenění „O keramickou popelnici“ obdržely obce, které nejlépe třídí odpad.
Stylové trofeje a nanční odměny předali představitelům samospráv zástupci kraje
a autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. Ceremoniál byl součástí informační kampaně
„Třídění je styl“, zaměřené na podporu tříděného sběru odpadu. První místo v kategorii
měst obsadily Kunovice. V kategorii obcí nad 500 obyvatel patřila první příčka obci
Loučka (okres Vsetín). Nejlepší mezi malými obcemi do 500 obyvatel byly Haluzice.
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Říjen
Zateplení dvou budov Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť bylo úspěšně dokončeno | 29. 9.
Investiční akce spočívající v zateplení dvou budov Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť byla
úspěšně dokončena. Došlo k zateplení obvodových konstrukcí, střešního pláště
a výměně oken tělocvičny a přírodovědného pavilonu, čímž se navázalo na rozsáhlou
rekonstrukci a dostavbu gymnázia, uskutečněnou v roce 2006.
Celkové náklady ve výši přes 9 milionů Kč byly nancovány ze tří zdrojů – z Operačního
programu Životní prostředí, z rozpočtu Zlínského kraje a z investičního fondu gymnázia.

Den kraje nabídl především pohodu, zúčastnily se jej tisíce lidí | 1. 10.
Nádherné počasí, pohoda, úsměvy. To byl rámec v pořadí 2. ročníku Dne kraje. Zúčastnily se ho asi 4 000 lidí nejen ze Zlínského kraje. Se spoustou posluchačů diskutoval
v Baťově mrakodrapu hejtman Stanislav Mišák. Novinkou byla jízda dobového vlaku
taženého parní lokomotivou. Ten vyjel z Valašského Meziříčí a projel polovinou kraje.
Program zavítal i na Hody s právem do Kunovic, stejně tak například na rozhlednu
Vartovna na Valašsku, do hvězdárny ve Valašském Meziříčí i do Muzea Kroměřížska
a na další místa. Proběhla také soutěž, 14 výherců si odneslo hodnotné ceny, na vítěze
čekal prodloužený víkendový pobyt v luhačovickém hotelu Alexandria.
Zlínský kraj vyhlásil vynikající potravinářské výrobky | 4. 10.
Nejlepší potravinářské výrobky Zlínského kraje byly zveřejněny, když byli vyhlášeni
vítězové dvou podobně zaměřených soutěží – Perly Zlínska a Regionální potraviny.
Zatímco Perlu Zlínska organizuje již šest let Agrární komora Zlín za podpory Zlínského
kraje, soutěž Regionální potravina byla letos vyhlášena druhým rokem, a to Ministerstvem zemědělství. Nad oběma příbuznými akcemi převzali záštitu jak ministr zemědělství Ivan Fuksa, tak hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Smyslem je podpořit
regionální producenty a propagovat jejich kvalitní výrobky.
Seminář pro neziskové organizace se setkal s úspěchem | 12. 10.
Seminář pro zástupce neziskových organizací s názvem „Další možnosti získávání
evropských dotací, šance pro Váš rozvoj“ proběhl v sídle Zlínského kraje za účasti 60
přítomných zájemců. Byly jim podány informace o Fondu partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce, Mezinárodní spolupráce z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, Visegrádského fondu, Programu Cultura a Grundtvig.
Střední škola zemědělská v Rožnově se dočkala zateplení budov | 17. 10.
Slavnostní otevření nově zateplených budov Střední školy zemědělské a přírodovědné
v Rožnově pod Radhoštěm proběhlo za účasti představitelů Zlínského kraje, který byl
investorem akce. Předmětem zateplení byly zděná budova školy, prosklený spojovací
krček a objekt tělocvičny. Náklady ve výši 12,6 milionu Kč byly hrazeny z rozpočtu
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kraje, z rozpočtu školy a rovněž s využitím dotace z Operačního programu Životní
prostředí.
Představitelé Zlínského kraje zavítali do Buchlovic | 18. 10.
Další z Hejtmanských dnů se uskutečnil v Buchlovicích, kde se vrcholní představitelé
Zlínského kraje setkali se starosty obcí Mikroregionu Buchlov, aby společně prodiskutovali aktuální otázky. Prvním tématem byla oblast životní prostředí, zazněla zde
například žádost o spolunancování stavby čističky odpadních vod pro obce Zlechov,
Tupesy a Břestek. Poté přišla na řadu sociální oblast a problémy s refundacemi nákladů
obcí na opatrovnictví. Nechyběla doprava, o které se diskutuje na každém setkání
tohoto druhu. Na závěr přišlo na řadu školství.
Hejtman se zúčastnil slavnostní akce k výročí vzniku samostatného
československého státu | 28. 10.
Výročí 93 let od vzniku samostatného československého státu si u památníku T. G.
Masaryka před Kongresovým centrem ve Zlíně připomněli hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák a primátor statutárního města Zlína Miroslav Adámek, kteří byli přítomni aktu kladení věnců k památníku z rukou čestné stráže. Akce se rovněž zúčastnili
zástupci Krajského vojenského velitelství Zlín, Českého svazu bojovníků za svobodu,
Klubu výsadkových veteránů Zlínského kraje, Svazu skautů Zlínského kraje i Sokola
Zlín.
Zámek Lešná je po rekonstrukci opět přístupný veřejnosti | 31. 10.
Slavnostní otevření zámku Lešná u Valašského Meziříčí po jeho rekonstrukci a modernizaci proběhlo za účasti mnoha významných hostů. Zlínský kraj, který na obnovu
zámku výrazně přispěl, na akci reprezentovali hejtman Stanislav Mišák, jeho náměstek
pro kulturu Jindřich Ondruš a krajský radní pro školství Josef Slovák. Zámek je nejen
velkým kulturním dědictvím, ale i atraktivitou cestovního ruchu. Také díky tomu se
podařilo získat na jeho obnovu evropské peníze. Rekonstrukce přišla na 34 milionů Kč.
Úprav se dočkal i zámecký park o rozloze 7,5 hektaru.
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Hejtman přijal v sídle kraje indického velvyslance | 4. 11.
Velvyslanec Indie Jeho Excelence Venkatesan Ashok navštívil Baťův mrakodrap, kde
ho přijal hejtman Stanislav Mišák. Kromě návštěvy krajského sídla absolvoval indický
velvyslanec během svého dvoudenního pobytu v kraji i přijetí na zlínské radnici, setkání
s rektorem Univerzity Tomáše Bati Petrem Sáhou či oběd s představiteli Krajské hospodářské komory.
Ve Zlíně jednali gumárenští odborníci | 8. 11.
Dvoudenní jednání specialistů z oboru gumárenství nazvané „Gumference“ zahájil
ve Zlíně hejtman Stanislav Mišák. Setkání asi stovky odborníků mělo formu konference i strategického workshopu. První den se konala veřejná konference zaměřená
na historii gumárenského průmyslu v regionu i budoucnost a strategické trendy v tomto
odvětví. Pozornost byla věnována také spolupráci podniků a vysokých škol. Druhý den
se konal uzavřený workshop generálních ředitelů velkých rem a dalších odborníků
z výzkumu, který by měl iniciovat rozvoj příhraniční spolupráce. Akci uspořádalo Technologické inovační centrum ve Zlíně.
Jiří Severin se stal držitelem ceny PRO AMICIS MUSAE | 10. 11.
Charakter přátelského setkání měl podvečer v sále zlínské Malé scény, jehož hlavní
postavou byl Jiří Severin, který získal cenu Rady Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE
za významný přínos kultuře regionu. Jiří Severin byl v letech 2000 až 2004 prvním radním Zlínského kraje zodpovědným za kulturu a památkovou péči, cenu dostal za svou
celoživotní publicistickou, publikační, scénáristickou a organizační práci a za autorský
podíl na významných projektech, především Muzeu lidových pálenic.
Hejtman se zúčastnil slavnosti u příležitosti Dne válečných veteránů | 11. 11.
Setkání u příležitosti Dne válečných veteránů se uskutečnilo v Lutopecnách na Kroměřížsku. Jeho vrcholným okamžikem bylo odhalení pamětní desky generálmajorovi Aloisi
Šiškovi, místnímu rodákovi. Slavnostní akce se zúčastnili zástupci Svazu letců České
republiky, Sdružení československých zahraničních letců 1939–1945, Klubu výsadko-
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vých veteránů, Ministerstva obrany, Krajského vojenského velitelství Zlín a další hosté.
Zlínský kraj na akci reprezentoval hejtman Stanislav Mišák.
Ve Zlíně byli oceněni pravidelní dárci krve | 14. 11.
Pomáhají zachraňovat lidské životy a díky tomu se dočkali zaslouženého veřejného
uznání. Řeč je o téměř stovce dárců krve, kteří v Kongresovém sále zlínského hotelu
Moskva obdrželi zlaté a stříbrné medaile profesora Jana Janského, udělované za opakovaný bezplatný odběr krve. Akci, které se zúčastnil také hejtman Stanislav Mišák,
uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín. Zlínský kraj konání akce
nančně podpořil.
Za pomoc potřebným dostali ocenění | 14. 11.
Obětavost a poctivost lidí pracujících v sociálních službách ve Zlínském kraji byla
ve zlínské Baťově vile korunována pěti oceněními Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje 2011. Další dva sociální pracovníci obdrželi Mimořádné uznání za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb. Do druhého ročníku ankety bylo odbornou
i laickou veřejností nominováno 23 sociálních pracovníků, z nichž vybrala oceněné odborná porota složená ze zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje a dalších odborníků
z oblasti poskytování sociálních služeb.
Zlínský kraj a ELEK TROWIN společně ušetřily 800 tisíc litrů ropy | 15. 11.
Jak si stojí obyvatelé kraje v recyklaci elektrospotřebičů vůči zbytku České republiky,
kolik se ve Zlínském kraji vysbíralo vysloužilých elektrospotřebičů a jaké kroky kraj
chystá na podporu zpětného odběru „vysloužilců“ přiblížili na tiskové konferenci radní
pro oblast zemědělství a životního prostředí Milena Kovaříková a generální ředitel
společnosti ELEKTROWIN Roman Tvrzník. Během spolupráce Zlínského kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na realizaci projektu „Intenzikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu“ dokázali obyvatelé kraje za prvních
10 měsíců roku 2011 odevzdat k recyklaci 1 343 tun vysloužilých elektrospotřebičů.
Tím se podařilo ušetřit až 8 milionů kWh elektřiny a 800 tisíc litrů ropy.
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Poslední Hejtmanský den roku se konal v Prusinovicích | 22. 11.
Naposledy v roce 2011 se čelní představitelé Zlínského kraje sešli se starosty obcí
jednoho ze svých mikroregionů v rámci tradičního Hejtmanského dne. Zázemí pro
společné jednání nalezli tentokrát v Kulturním domě v Prusinovicích. Na programu bylo
životní prostředí, doprava, školství a podpora obcí z rozpočtu Zlínského kraje. V oblasti
životního prostředí se diskutovalo o možnosti využití místní zakonzervované skládky
pro motoristický sport či o znečišťování ovzduší lokálními topeništi.
Ojedinělý projekt kraje a arcibiskupství vyhodnocen | 24. 11.
Rekordní počet návštěvníků – téměř 100 tisíc – vstoupilo během letošní sezóny do 21
kostelů ve Zlínském kraji přihlášených do projektu Otevřené brány. Od května do září,
kdy je v kostelích návštěvnický režim s průvodcem zajišťován, jej využilo 95 271 turistů všech věkových kategorií, z toho bylo 10 677 cizinců. Nejstarší návštěvník přiznal
věk 98 let. Tyto a mnohé další informace a zajímavosti zazněly ve zlínském Salesiánském středisku, kde byl zhodnocen průběh letošního (v pořadí již třetího) ročníku
projektu.
Představitelé Zlínského kraje ocenili dobrovolníky pracující s mládeží | 24. 11.
Pamětní medaile, knihy, květiny, dárkové balíčky a především pak osobní gratulace
a poděkování od nejvyšších představitelů kraje si z prostor pedagogické školy v Kroměříži odneslo 18 dobrovolníků, kteří se dlouhodobě a s kvalitními výsledky věnují volnočasové práci s mládeží. Zlínský kraj letos již po osmé ocenil pozoruhodné osobnosti,
které svou energii bez nároku na nanční zhodnocení vynaloženého úsilí odevzdávají
výchově mladé generace.
Tradiční setkání seniorů přivítaly Luhačovice | 29. 11.
Úterní odpoledne patřilo v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích sedmému
setkání uživatelů a pracovníků domovů pro seniory ze Zlínského kraje. Akci nazvanou BARVY ŽIVOTA uspořádal Zlínský kraj, spoluorganizátorem se pro letošní rok
stala příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště, konkrétně Domov
pro seniory Buchlovice. Akce se osobně zúčastnil hejtman Zlínského kraje Stanislav
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Mišák, který nad ní převzal záštitu, a krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána
Nersesjan.
Valašsko získalo pět kilometrů kvalitní vozovky | 30. 11.
Dva roky trvající velká rekonstrukce silnice II/487 ve Velkých Karlovicích byla úspěšně
dokončena. Tato atraktivní rekreační část Valašska tak získala 5,138 kilometru rekonstruované silnice, okružní křižovatku, tři rekonstruované a tři zcela nové mosty. Vše
v hodnotě téměř 227,5 milionu Kč. Investorem akce bylo Ředitelství silnic Zlínského
kraje (ŘSZK), příspěvková organizace zřizovaná krajem. Jde o nančně největší investiční akci ŘSZK dokončenou v roce 2011.

Na kraji se hovořilo o postoji veřejnosti ke zdravotně postiženým | 8. 12.
Konference zabývající se postoji veřejnosti k osobám se zdravotním postižením proběhla v sídle kraje. Konferenci uspořádal Zlínský kraj společně s Národní radou osob se
zdravotním postižením České republiky a byla určena nejen zdravotně handicapovaným
občanům, ale i pracovníkům státní správy a samosprávy na úrovni kraje a obcí, poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, pracovníkům občanských sdružení zabývajících se tematikou zdravotně postižených a ostatním zainteresovaným osobám.
Zlínský kraj schválil plán dopravní obslužnosti do roku 2016 | 12. 12.
Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje na léta 2012–2016 schválila krajská rada.
Jeho cílem je vytvářet podmínky pro hospodárné a efektivní zajišťování dopravní
obslužnosti při vzájemné spolupráci státu, krajů a obcí v této oblasti. Zpracování tohoto
plánu krajům ukládá zákon v návaznosti na nařízení evropské legislativy. Dokument
obsahuje analytickou, kritickou i návrhovou část včetně ekonomické rozvahy a mapových příloh.
Krajští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2012 | 14. 12.
Nejdůležitějším bodem 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje byl rozpočet kraje
na rok 2012. Byl schválen ve výši 9,3 miliard Kč. V oblasti investic, kde se v rozpočtu
na rok 2012 počítá s částkou více než 2 miliardy, došlo oproti roku 2011 k nárůstu
a celkově se poměr investičních a neinvestičních výdajů Zlínského kraje změnil z 16,4 %
ku 83,6 % v roce 2011 na poměr 22,2 % ku 77,8 % v roce 2012.
Podvečer v mrakodrapu patřil vzpomínce na Václava Havla | 22. 12.
V souvislosti s odchodem posledního československého a prvního českého prezidenta
Václava Havla připravil Zlínský kraj vzpomínkové posezení v Expozici 21 ve 2. etáži
Baťova mrakodrapu. Ukázky z Havlovy hry Audience přednesli zlínští herci Ivan Kalina
a Karel Semerád. Zhruba hodinovým programem provázel Rostislav Marek. O své osobní vzpomínky na osobnost Václava Havla se s příchozími podělili například Jiří Devát,
Karel Pavlištík či Miroslav Zikmund.
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Příloha – Přehled hospodaření

P ř ehled ho s poda ř e ní Z l í n s k é h o k r a j e v r oc e 2011
Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2010–2011
Skutečnost
2010

Rozpočet
schválený
2011

Rozpočet
upravený
2011

Skutečnost
2011

Rozdíl

Skutečnost
k upravenému
rozpočtu

Nárůst
skutečnost
2010/2011

Příjmy po konsolidaci

8 724 493

8 187 562

8 730 478

8 717 566

-12 912

99,85%

-0,079%

Výdaje po konsolidaci

8 981 215

8 665 312

9 032 097

8 554 707

-477 390

94,71%

-4,986%

Saldo příjmů a výdajů

-256 722

-477 750

-301 618

162 858

464 476

-53,99%

x

Financování

256 722

477 750

301 618

-162 858

-464 476

x

x

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

260 922

0

407 868

-67 075

-474 943

x

x

Dlouhodobé příjaté půjčky a úvěry

100 000

584 000

0

0

0

x

x

-104 342

-106 250

-106 250

-95 573

10 677

x

x

143

0

0

-210

-210

x

x

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů
Nerealizované kuzové rozdíly

v tis. Kč

Příjmy Zlínského kraje v roce 2011

Druh příjmů

Skutečnost
2010

Rozpočet
schválený
2011

Rozpočet
upravený
2011

Skutečnost
2011

Podíly na sdílených daních

2 426 763

2 458 423

2 458 423

2 443 766

99,40%

0,70%

14 011

16 500

13 632

13 949

102,33%

-0,44%

Nedaňové příjmy

454 517

405 399

427 421

471 691

110,36%

3,64%

Kapitálové příjmy

5 446

26 385

39 716

43 845

110,40%

87,58%

Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem

2 900 738

2 906 707

2 939 192

2 973 251

101,16%

2,44%

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

5 058 086

4 964 686

5 296 013

5 231 488

98,78%

3,31%

51 775

53 486

46 341

46 586

100,53%

-11,14%

Ostatní daňové příjmy

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
Neinvestiční dotace ze zahraničí

Skutečnost
k upravenému
rozpočtu

Meziroční
nárůst

0

302

552

195

35,28%

100,00%

5 011

0

3 513

3 513

100,00%

-42,63%

5 114 872

5 018 474

5 346 419

5 281 782

98,79%

3,16%

124 585

136 038

62 969

71 188

113,05%

-75,01%

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

584 298

126 344

381 898

391 344

102,47%

-49,31%

Dotace na kapitálové výdaje celkem

708 883

262 382

444 868

462 532

103,97%

-53,26%

8 724 493

8 187 562

8 730 478

8 717 566

99,85%

Převody z vlastních fondů
Dotace na běžné výdaje celkem
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

PŘÍJMY CELKEM

-0,08%
v tis. Kč
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Struktura příjmů Zlínského kraje

Daňové příjmy Zlínského kraje
Správní poplatky, licence

Investiční dotace

0,06 %

8,13 %

DPFO, závislá činnost

Převody z vlastních fondů

21,37 %

0,06 %
Neivestiční dotace

Kapitálové příjmy

DPH

58,57 %

0,06 %

52,18 %

DPFO, podnikání
1,13 %
DPFO, zvláštní sazba

Daňové příjmy

1,96 %

27,98 %

DPPO

Nedaňové příjmy

22,80%

5,21 %

DPPO za kraj
0,51 %

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2011
Schválený rozpočet 2011

Upravený rozpočet 2011

Skutečnost 2011

Rozdíl

Skutečnost k UR

511 641

511 641

548 072

36 431

107,12%

DPFO - podnikání

20 515

20 515

12 030

-8 485

58,64%

DPFO - zvláštní sazba

45 264

45 264

51 914

6 650

114,69%

553 192

553 192

542 795

-10 397

98,12%

15 000

12 024

12 024

0

100,00%

1 327 811

1 327 811

1 288 955

-38 856

97,07%

1 350

1 550

1 858

308

119,89%

DPFO - závislá činnost

DPPO
DPPO za kraj
DPH
Správní poplatky
Eurolicence
Celkem
DPFO = daň z příjmu fyzických osob

150

58

67

9

115,52%

2 474 923

2 472 055

2 457 715

-14 340

99,42%
v tis. Kč

DPPO = daň z příjmu právnických osob
DPH = daň z přidané hodnoty
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Přehled výdajů Zlínského kraje
Druh výdajů

Skutečnost 2011

SK/RU 2010

Meziroční nárůst

Běžné výdaje odborů ZK celkem

1 065 112

1 049 427

1 106 172

1 058 419

95,68%

-0,63%

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

5 947 248

5 762 077

6 030 108

6 019 152

99,82%

1,21%

- Zřizované organizace

1 087 785

1 077 920

1 070 209

1 063 851

99,41%

-2,20%

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)

1 844 676

1 750 000

1 766 322

1 766 322

100,00%

-4,25%

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)

2 545 661

2 550 000

2 519 899

2 519 899

100,00%

-1,01%

208 934

200 000

199 560

199 560

100,00%

-4,49%

- Nestátní školství
- Neinvestiční půjčené prostředky

Skutečnost 2010 Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011

51 158

37 489

113 397

111 149

98,02%

117,27%

- Ostatní neinvestiční transfery

209 034

146 668

360 721

358 371

99,35%

71,44%

Neinvestiční výdaje fondů

328 513

434 803

600 643

303 208

50,48%

-7,70%

5 827

6 260

11 870

5 730

48,27%

-1,67%

12 193

7 900

8 079

7 613

94,23%

-37,57%

4 682

3 250

3 565

3 205

89,91%

-31,55%

304 119

415 143

564 281

284 266

50,38%

-6,53%

1

0

10 291

94

0,91%

9283,50%
36,06%

- Zaměstnanecký fond
- Fond kultury
- Fond mládeže a sportu
- Programový fond
- Havarijní fond
- Sociální fond

1 691

2 250

2 559

2 301

89,93%

7 340 873

7 246 307

7 736 923

7 380 779

95,40%

0,54%

Investice ZK

352 793

424 533

295 487

213 517

72,26%

-39,48%

Investiční dotace zřizovaným PO

525 787

145 538

496 400

496 239

99,97%

-5,62%

0

30 000

0

0

0,00%

0,00%

17 573

17 220

29 780

23 446

78,73%

33,42%

Investiční výdaje fondů

744 189

801 715

472 781

440 726

93,22%

-40,78%

- Programový fond

744 189

801 715

472 681

440 626

93,22%

-40,79%

Běžné výdaje ZK celkem

Investiční půjčené prostředky
Investiční transfery ostatní

- Fond kultury

0

0

100

100

100,00%

0,00%

1 640 342

1 419 006

1 294 447

1 173 928

90,69%

-28,43%

Rezerva rozpočtu

0

0

526

0

0,00%

0,00%

Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku

0

0

200

0

0,00%

0,00%

8 981 215

8 665 312

9 032 097

8 554 707

94,71%

-4,75%

Investiční výdaje celkem

VÝDAJE CELKEM
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Výdaje kraje
Neinvestiční výdaje fondů
3,66 %
Běžné výdaje orgánů ZK
11,86 %
Investiční transfery
6,05 %
Neinvestiční transfery
66,22 %

Investice ZK
3,93 %
Investiční výdaje fondů

Hospodaření obchodních společností Zlínského kraje
Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2011 dle obchodního zákoníku vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho šest společností
zhodnotilo svůj majetek, šest společnosti vykázalo ztrátu a jedna společnost vykazovala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování výroční zprávy
a termínům konání valných hromad jednotlivých obchodních společností jsou uváděny
pouze předběžné údaje.
Zlínský kraj byl také zakladatelem tří obecně prospěšných společností, z nichž dvě
společnosti v roce 2011 hospodařily se ziskem a jedna společnost hospodařila s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

8,29 %

108

Neinvestiční výdaje

Investiční výdaje

86,28 %

13,72 %
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Společnosti s ručením omezeným – 100% obchodní podíl Zlínského kraje
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., vznik 11. 12. 2003, základní kapitál 89 470 tis. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., vznik 12. 11. 2003, základní kapitál 101 350 tis. Kč
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., vznik 8. 12. 2003, základní kapitál 91 990 tis. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., vznik 31. 10. 2003, základní kapitál 97 720 tis. Kč

Nehmotný majetek - brutto
Nehmotný majetek - netto
Hmotný majetek - brutto
Hmotný majetek - netto
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu právnických osob - splatná
Daň z příjmu právnických osob - odložená
Výsledek hospodaření po zdanění
Zaměstnanci - fyzický stav k 31.12.2011
Zaměstnanci - přepočtený stav
Výše dotace poskytnuté Z
Výše dotace ZK skutečně čerpané
Výše dotace ESF skutečně čerpané

Pří loha – Přehled hospodaření

SÚS Zlínska, s.r.o.

SÚS Valašska, s.r.o.

SÚS Slovácka, s.r.o.

SÚS Kroměřížska, s.r.o.

Celkem SÚS, s.r.o.

938
157
158 879
82 796
97 554
105 134
7 580
809
486
6 285
57
57
0
0
0

54
0
199 047
89 283
96 869
103 527
6 658
0
0
6 658
87
81
0
0
0

211
0
180 444
77 644
91 898
100 366
8 468
911
633
6 925
69
75
0
0
0

560
0
147 886
76 511
126 015
130 831
4 816
805
0
4 011
72
75
0
0
1 008

1 763
157
686 256
326 234
412 336
439
v tis.858
Kč
27 522
2 525
1 119
23 879
285
288
0
0
1 008
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Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.
vznik 21. 6. 2004, základní kapitál 500 tis. Kč

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.
vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč
v tis. Kč

Nehmotný majetek - brutto
Nehmotný majetek - netto
Hmotný majetek - brutto
Hmotný majetek - netto
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z přijmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění
Zaměstnanci - fyzický stav
Zaměstnanci - přepočtený stav
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *
Výše NFV poskytnuté ZK **

v tis. Kč

0
Nehmotný majetek - brutto
0
Nehmotný majetek - netto
0
Hmotný majetek - brutto
0
Hmotný majetek - netto
3 358
Náklady celkem
3 358
Výnosy celkem
0
Výsledek hospodaření před zdaněním
0
Daň z přijmu právnických osob
0
Výsledek hospodaření po zdanění *
3
Zaměstnanci - fyzický stav
3,5
Zaměstnanci - přepočtený stav
K
1 000
Výše provozní dotace poskytnuté Z
1 030
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané
K
4 000
Výše investiční dotace poskytnuté Z
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

0
0
994
0
5246
5248
2
2
0
6
6
5848
5248
594
594

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2011 vč. 30,35 tis. Kč (tj. čerpání dotace ZK poskytnuté v roce 2004)
** NFV = návratná  nanční výpomoc poskytnutá v letech 2007 a 2008 ( nancování programů Mikroúvěr

* výsledek hospodaření po zdanění byl k 31. 12. 2011 vykázán ve výši 23,43 Kč.

a Regionální úvěr)
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Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., vznik 13. 10. 2005, základní kapitál 1 696 700 tis. Kč
Kroměřížská nemocnice a. s., vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 195 700 tis. Kč
Uherskohradišťská nemocnice a. s., vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 387 900 tis. Kč
Vsetínská nemocnice a. s., vznik 20. 9. 2005, základní kapitál 235 800 tis. Kč
Krajská
nemocnice T. Bati, a.s.

Uherskohradišťská
nemocnice a.s.

Kroměřížská
nemocnice a.s.

Vsetínská
nemocnice a.s.

Celkem
nemocnice, a.s.

Nehmotný majetek - brutto

36 172

2 435

10 539

2 348

51 494

Nehmotný majetek - netto

22 721

144

7 137

594

30 596
3 525 336

Hmotný majetek - brutto

2 201 000

622 090

234 439

467 807

Hmotný majetek – netto

1 883 583

439 502

172 259

247 493

2 742 837

Náklady celkem

1 803 660

1 030 873

548 507

493 517

3 876 557

Výnosy celkem

1 694 683

1 003 913

535 919

439 510

3 674 025

-108 977

-26 960

-12 588

-54 007

-202 532

Daň z příjmů právnických osob - splatná

0

0

0

0

0

Daň z příjmu právnických osob - odložená

0

-12 123

0

-1 180

-13 303

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

-108 977

-14 837

-12 588

-52 827

-189 229

Zaměstnanci - přepočtený stav

2 063

1 250

741

652

4 706

Počet lůžek celkem k 31.12.2011

1 084

719

479

410

2 692

akutní lůžka

938

576

479

325

2 318

z toho standard

856

532

443

301

2 132

82

44

36

24

186

146

123

0

85

354

JIP
následná lůžka
sociální lůžka
Počet ošetřených pacientů v ambulancích
Počet hospitalizovaných pacientů

0

20

0

0

20

458 685

335 897

240 054

81 519

1 116 155
100 335

43 053

26 325

17 598

13 359

Počet porodů

2 309

1 178

551

676

4 714

Počet narozených dětí

2 370

1 195

553

686

4 804

Průměrná doba hospitalizace (dny)
Průměrná obložnost lůžka (v %)
K
Výše dotace poskytnuté a skut. čerpané Z

akutní lůžka

5,3

6,2

6,3

5,0

5,7

27,0

38,9

-

38,3

33,9

akutní lůžka

77,4%

68,3%

71,4%

59,3%

71,3%

následná lůžka

89,5%

91,9%

-

91,9%

90,9%

8 981

125

0

90

následná lůžka

9 196
v tis. Kč
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Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj – obchodní podíl
pod 100 %
Industry Servis ZK, a. s.
nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 000 tis. Kč
v tis. Kč
Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Regionální letiště Přerov, a. s.
vznik 21. 1. 2009, základní kapitál 3 000 tis. Kč
Obchodní podíl Zlínského kraje – 33%
v tis. Kč
Nehmotný majetek - brutto

182 131

Nehmotný majetek - netto

Hmotný majetek - netto

161 661

Hmotný majetek - brutto

1 375

Náklady celkem

20 128

Hmotný majetek - netto

1 375

Výnosy celkem

11 750

Náklady celkem (bez daně z příjmů)

4 399

Výsledek hospodaření před zdaněním

-8 378

Výnosy celkem

4 382

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění
Zaměstnanci - fyzický stav

0
-8 378
10

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

Zaměstnanci - přepočtený stav

9

Zaměstnanci - fyzický stav

Výše dotace poskytnuté ZK

0

Zaměstnanci - přepočtený stav

Výše dotace ZK skutečně čerpané

0
K
Výše provozní dotace poskytnuté Z
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané
K
Výše investiční dotace poskytnuté Z
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

11 2

0

Hmotný majetek - brutto

0

-17
4
-20
4
4
3 500
3 161
500
500

V ý r oč ní z pr á v a Z l ínského k r aje 2011

Obecně prospěšné společnosti
Technologické inovační centrum s. r. o.
vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč
Obchodní podíl Zlínského kraje – 50%

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
vznik 16. 1. 2006, zakladatelský vklad Zlínského kraje 10 tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč

Nehmotný majetek - brutto

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

Nehmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - brutto
Hmotný majetek - netto
Náklady celkem
Výnosy celkem

0
0
4 751

751

Hmotný majetek - netto

453

Náklady celkem

54 952

2 683

10 065

Výnosy celkem

55 080

10 822

Výsledek hospodaření před zdaněním

128
107

757

Daň z přijmu právnických osob

Daň z přijmu právnických osob

137

Výsledek hospodaření po zdanění

21

Výsledek hospodaření po zdanění

620

Zaměstnanci - fyzický stav

94

Výsledek hospodaření před zdaněním

Zaměstnanci - fyzický stav
Zaměstnanci - přepočtený stav
Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *
Výše NFV poskytnuté ZK **

Zaměstnanci - přepočtený stav
11
K
Výše provozní dotace poskytnuté Z
11
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané
1 590
K
Výše investiční dotace poskytnuté Z
2 948
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané
3 400

94
19 170
19 170
700
700

* Skutečně čerpaná dotace Zlínského kraje v roce 2011 vč. 1 787,79 tis. Kč (tj. čerpání
nevyčerpané dotace poskytnuté v minulých letech)
** NFV = návratná  nanční výpomoc poskytnutá v roce 2009 (před nancování projektů)
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Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.
vznik 6. 6. 2006

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
vznik 25. 9. 2007
v tis. Kč

v tis. Kč
Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - brutto

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

1 875

Hmotný majetek - brutto

0

Hmotný majetek - brutto

1 481

0

Hmotný majetek - netto

Hmotný majetek - netto

601

Náklady celkem

5 503

Náklady celkem

16 020

Výnosy celkem

5 503

Výnosy celkem

16 100

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z přijmu právnických osob

0

Daň z přijmu právnických osob

Výsledek hospodaření po zdanění

0

Výsledek hospodaření po zdanění

7

Zaměstnanci - fyzický stav

Zaměstnanci - fyzický stav
Zaměstnanci - přepočtený stav

5,3

80
0
80
5

Zaměstnanci - přepočtený stav

5

Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)

2 638

Výše provozní dotace poskytnuté ZK (v roce 2011)

6 218,9

Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *

3 872

Výše provozní dotace ZK skutečně čerpané *

5 351,0

Výše NFV poskytnuté ZK **

1 081

Výše NFV poskytnuté ZK **

14 000

* Skutečně čerpaná dotace Zlínského kraje v roce 2011 vč. 1 272,36 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace
poskytnuté v min. letech)
* NFV = návratná  nanční výpomoc poskytnutá v letech 2010 a 2011 (před nancování projektů)

114

3 707

* Skutečně čerpaná dotace Zlínského kraje v roce 2011 vč. 561,75 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace
poskytnuté v roce 2010)
* NFV = návratná  nanční výpomoc poskytnutá v letech 2010 a 2011 (před nancování projektů)
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Hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje
Zlínský kraj byl k 31. 12. 2011 zřizovatelem 131 příspěvkových organizací, z nichž 105
spadalo do oblasti školství, 7 do kultury, 3 do zdravotnictví, jedna působila v oblasti
dopravy a 15 ve sféře sociální.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 byly pro zajištění činností příspěvkových
organizací Zlínského kraje schváleny příspěvky na provoz a dotace pro příspěvkové organizace Zlínského kraje ve výši 3 052 494,90 tis. Kč. Postupnými úpravami rozpočtu
o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro příspěvkové organizace v průběhu roku upravena na konečnou částku 3 184 443,86 tis. Kč.
Organizacím bylo celkem poskytnuto 2 994 393,61 tis. Kč.

Výsledek hospodaření
Hlavní
činnost

doprava

zdravotnictví

kultura

školství

Celkem

Zlepšený

12

1

2

6

64

85

vyrovnaný

2

0

0

0

32

34

zhoršený

1

0

1

1

9

12

Zlepšený

5

0

3

7

58

73

Doplňková vyrovnaný
činnost
zhoršený

Celkem

oblast působnosti
sociální sféra

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

Není provozována

10

1

0

0

43

54

Zlepšený

13

1

3

7

86

110

vyrovnaný

2

0

0

0

19

21

zhoršený

0

0

0

0

0

0
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Přehled o stavu dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku Zlínského kraje
Název
Software
Ocenitelná práva

Stav k 1. 1. 2011

Přírůstky

Úbytky

Oprávky

Stav k 31.12. 2011

43 451 957,58

3 424 753,20

689 945,00

14 458 937,00

31 727 828,78

1 276 330,00

1 732 798,00

2 341 723,00

13 142 012,00

22 955 745,81

28 268 354,00

65 368 196,59

Ostatní DNM

41 294 812,21

Nedokončený DNM

10 256 158,00

4 362 037,20

6 275 296,20

DNM Celkem

96 279 257,79

9 519 588,40

12 162 295,60

741 940 563,99

108 410 960,81

152 801 227,92

1 282 395 902,54

2 288 807 482,80

1 319 549 294,00
32 275 000,00

Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený DHM
Poskytnuté zálohy na DHM

5 197 054,40

667 405,00

8 342 899,00
697 550 296,88

1 211 584,90
4 558 650 563,79

1 211 584,90

85 019 407,46

28 433 534,66

28 025 573,47

306 208 073,22

516 122 941,22

605 384 119,67

40 000 000,00

0,00

0,00

DHM celkem

5 733 030 193,36

1 935 363 339,23

3 075 018 403,86

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2 232 689 689,53
53 152 368,65
216 946 894,77
40 000 000,00

1 351 824 294,00

3 241 550 834,73

2 328 678 253,93

1 310 302 540,37

33 476 155,44

3 605 504 638,86

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

1 090 000,00

0,00

0,00

1 090 000,00

Ostatní dlohodobý  nanční majetek

1 620 000,00

0,00

117 298 411,05

1 310 302 540,37

1 427 600 951,42

2 448 686 664,98

2 620 605 080,74

1 461 077 106,86

Pořizovaný dlouhodobý  nanční majetek
Dlouhodobý  nanční majetek celkem

1 620 000,00
0,00

3 608 214 638,86
v Kč
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