R02/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání dne 26.01.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0084-15-P01.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 26. veletrhem Stavebnictví - Therm 2015 pořádaným společností ZLÍNEXPO, s. r. o., Zlín,
IČ 60737620, ve Zlíně v roce 2015;
2) 17. Národní výběrovou konferencí pořádanou Evropským parlamentem mládeže v ČR, z.
s., Praha, IČ 69056765, ve Zlíně v roce 2015;
3) 9. ročníkem mezinárodní soutěže odborných dovedností v oboru Řezník - Uzenář
pořádaným Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykovou školou s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, p. o., IČ 00851574, ve Valašském Meziříčí
v roce 2015;
4) Krajskou soutěží odborných dovedností žáků s mezinárodní účastí učebních oborů Malíř a
Opravář zemědělských strojů pořádanou Středním odborným učilištěm Uherský Brod, p. o.,
IČ 00055107, v Uherském Brodě v roce 2015;
5) Mezinárodním turnajem v šermu kordem, fleretem a šavlí - O pohár hejtmana Zlínského
kraje - VII. ročník pořádaným Sportovním šermem Zlín, IČ 22844406, ve Zlíně v roce 2015;
6) VIII. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2015 pořádaným spolkem
Solisko, Držková, IČ 26571579, v obci Držková v roce 2015;
7) 13. celonárodní poutí včelařů na Sv. Hostýnu pořádanou Českým svazem včelařů, o. s.,
základní organizace Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930209, v roce 2015;
8) 2. ročníkem multižánrového festivalu ZUŠKA? ZUŠKA! - Den se základními uměleckými
školami Zlínského kraje pořádaným Základní uměleckou školou Zlín, p. o., IČ 00838926, v
roce 2015;
9) XVII. ročníkem celorepublikovým seminářem s mezinárodní účastí "Dítě v krizi" pořádaným
společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., Praha, IČ 25076914, ve Zlíně v
roce 2015;
10) účastí Dívčího pěveckého sboru Sdružení při SPgŠ Kroměříž, IČ 47935146, na 9. ročníku
nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice" pořádaným příspěvkovou
organizací Památník Lidice, IČ 70886342, v roce 2015;
11) 5. benefičním koncertem pro „HANDICAP (?)“ Zlín pořádaným spolkem „HANDICAP (?)“
Zlín, IČ 46277633, ve Zlíně v roce 2015;
12) akcí "Sečení kosú" pořádanou spolkem Strážce valašských tradic, Vsetín, IČ 26571366,
ve Vsetíně v roce 2015;
13) akcí "Krajská výstava drobného zvířectva" pořádanou pobočným spolkem Českým
svazem chovatelů Základní organizace Vsetín 1, IČ 70038210, ve Vsetíně v roce 2015;
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schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Integrované střední škole - Centru odborné přípravy a Jazykové škole s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, p. o., IČ 00851574, na pořádání 9. ročníku
mezinárodní soutěže odborných dovedností v oboru Řezník - Uzenář ve Valašském Meziříčí
v roce 2015;
2) ve výši 10.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Bystřice pod
Hostýnem, IČ 47930209, na pořádání 13. celonárodní poutí včelařů na Sv. Hostýnu v roce
2015;
3) ve výši 50.000 Kč Základní umělecké škole Zlín, p. o., IČ 00838926, na pořádání 2. ročníku
multižánrového festivalu ZUŠKA? ZUŠKA! - Den se základními uměleckými školami
Zlínského kraje v roce 2015;
4) ve výši 10.000 Kč společnosti KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., Praha, IČ
25076914, na pořádání XVII. ročníku celorepublikového semináře s mezinárodní účastí "Dítě
v krizi" v roce 2015;
5) ve výši 20.000 Kč spolku „HANDICAP (?)“ Zlín, IČ 46277633, na pořádání 5. benefičního
koncertu pro „HANDICAP (?)“ Zlín v roce 2015;
6) ve výši 10.000 Kč pobočnému spolku Český svaz chovatelů Základní organizace Vsetín 1,
IČ 70038210, na pořádání akce "Krajská výstava drobného zvířectva" ve Vsetíně v roce 2015,
s termínem vyúčtování do 27.11.2015;
7) ve výši 40.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Zlín (nový název Klub výsadkových
veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín z. s.), IČ 27025519, na činnost klubu v roce 2015, s
termínem vyúčtování do 15.01.2016;
8) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Svaz důchodců České republiky, o. s. Krajská rada
Zlínského kraje, Zlín, IČ 75147921, na činnost pobočného spolku v roce 2015, s termínem
vyúčtování do 15.01.2016;
9) ve výši 75.000 Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, Zlín, IČ
02250365, na činnost pobočného spolku v roce 2015, s termínem vyúčtování do 15.01.2016;
10) ve výši 200.000 Kč spolku Za sklem o. s., Vizovice, IČ 22901531, na dofinancování
činnosti spolku za rok 2014 v osobních nákladech s termínem vyúčtování do 30.04.2015;
11) ve výši 30.000 Kč spolku "Klub výsadkových veteránů Holešov", IČ 26581981, na úhradu
pamětních medailí k 55.výročí vzniku 7. výsadkového pluku, s termínem vyúčtování do
30.11.2015;
12) ve výši 10.000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Vsetín, IČ 64123626, na pořádání 12.
ročníku tradičního turnaje složek IZS ve florbale ve Vsetíně v roce 2015;
b) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných
Armády ČR, Praha, IČ 49279319, na činnost Krajského sdružení VSR AČR ve Zlíně v roce
2015;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 300.000 Kč spolku Wallachia, Valašské Meziříčí, IČ 70641846, na realizaci projektu
"Pěsnička od srdéčka - Film Děda" v roce 2015, na realizaci videoklipu, s termínem vyúčtování
do 15.01.2016;
2) ve výši 300.000 Kč spolku Za sklem o. s., Vizovice, IČ 22901531, na činnost spolku v roce
2015, s termínem vyúčtování do 30.09.2015;
3) ve výši 10.000 Kč Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod, p. o., IČ 00055107, na
pořádání Krajské soutěže odborných dovedností žáků s mezinárodní účastí učebních oborů
Malíř a Opravář zemědělských strojů v Uherském Brodě v roce 2015.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/15

schvaluje
záměr úplatného převodu nemovité věci včetně všech jejích součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 945/2 o výměře 22 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Všetuly, obec
Holešov, který vznikl oddělením z původních pozemků p. č. 945 ostatní plocha - oddělen díl
„b“ o výměře 11 m2, z p. č. 957/2 orná půda - oddělen díl „a“ o výměře 4 m2 , z p. č. 1020
ostatní plocha - oddělen díl „c“ o výměře 7 m2, geometrickým plánem pro k. ú. Všetuly, obec
Holešov, č. 1424-215/2014 ze dne 03.09.2014, ověřeným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, dle přílohy č. 0062-15-P02;
souhlasí
s úpravou termínů plnění závazku ze smlouvy o provedení auditu projektu SPZ Holešov č.
D/1357/2012/INV ze dne 02.07.2012 uzavřené mezi Zlínským krajem a společností TOP
AUDITING, s. r. o., IČ 45477639, se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, dle přílohy č.
0062-15-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
mezi Zlínským krajem a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem, IČ 27295567, dle přílohy č. 0062-15-P05;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0004/2015, dle přílohy č. 0062-15-P06;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0001/2015, dle přílohy č. 0062-15-P07.

4

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/15

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.11.2014 č. 0891/R22/14 v části 1 bodu 2 písmene
h), kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Zlínského kraje
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2015 ve výši
13.085.000 Kč s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola-Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
na akci "ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe", dle přílohy č. 0995-14-P13;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 12.01.2015 č. 0007/R01/15 v částech "schvaluje"
body 3 a 4, kterým Rada Zlínského kraje schválila:
1. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na
realizaci akce "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Vodovod
Hradisko",
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b) Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na realizaci akce "SPŠ
polytechnická - COP Zlín - Stavební úpravy odborných dílen", za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace a účelového příspěvku na provoz příspěvkové
organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, na realizaci akce "ZUŠ Vsetín Rekonstrukce elektroinstalace";
3. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 12.01.2015 č. 0007/R01/15 v části "bere na vědomí
a doporučuje" kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu
Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 979.000 Kč příspěvkové
organizaci SPŠ polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na realizaci akce "SPŠ polytechnická
- COP Zlín - Stavební úpravy odborných dílen";
schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 3 investičního záměru č. 880/3/150/332/05/12-03/11/14 na akci "ISŠ COP
Valašské Meziříčí - inovace technologií praxe" - ROP, dle přílohy č. 0065-15-P02;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1007/3/150/382/01/14-02/01/15 na akci "SPŠ strojnická
Vsetín - stavební úpravy kotelen", dle přílohy č. 0065-15-P03;
2. plány tvorby a použití investičních fondů příspěvkových organizací na rok 2015:
a) ISŠ COP Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0065-15-P04;
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0065-15-P05;
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní stavební úpravy pro umístění MŠ", dle přílohy č. 0065-15-P06, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na realizaci akce "SPŠ strojnická
Vsetín - stavební úpravy kotelen", dle přílohy č. 0065-15-P07, za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
c) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, na realizaci akce "SOŠ a
Gymnázium Staré Město – stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště", dle přílohy č. 006515-P08;
d) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na
realizaci akce "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Vodovod
Hradisko", dle přílohy č. 0065-15-P09;
e) Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na realizaci akce "SPŠ
polytechnická - COP Zlín - Stavební úpravy odborných dílen", dle přílohy č. 0065-15-P10, za
podmínky schválení poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace a účelového příspěvku na provoz příspěvkové
organizaci:
a) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474,
na realizaci akce "SŠIEŘ - rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č. 0065-15-P11;
b) Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, na realizaci akce "ZUŠ Vsetín Rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č. 0065-15-P12;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0010/2015, dle přílohy č. 0065-15-P13;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0016/2015, dle přílohy č. 0065-15-P14;
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bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje zrušit usnesení ze dne 10.12.2014 č. 0378/Z14/14 v části 2
písmeno h), kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na rok 2015 ve výši 13.085.000 Kč s příspěvkovou organizací
Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na akci "ISŠ-COP Valašské Meziříčí Inovace technologií praxe", dle přílohy č. 0995-14Z-P13 předmětného usnesení;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) poskytnutí investiční dotace ve výši 828.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Zlín,
Mostní, IČ 61716391, na realizaci akce "Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro
umístění MŠ";
b) navýšení poskytnutí investiční dotace o 1.727.750 Kč na 9.727.750 Kč příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, na realizaci akce
"Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen";
c) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2015 ve výši 14.356.692
Kč s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, na akci "
ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe", dle přílohy č. 0065-15-P15;
ukládá
navýšení odvodu prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Integrovaná střední
škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a to o 586.000 Kč na celkem 2.350.000 Kč.

5

Zdravotnictví - VS nemocnice - interní pavilon - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/15

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Vsetínská
nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby", dle přílohy č. 0068-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem "Vsetínská nemocnice a. s. - výstavba
interního pavilonu - dodávka stavby", dle přílohy č. 0068-15-P03;
2. pořízení (nabytí) majetku Zlínského kraje výstavbou interního pavilonu Vsetínské
nemocnice vlastní investiční činností, včetně inženýrských sítí;
3. rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2015, dle přílohy č. 0068-15-P04;
4. úpravu č. 2 rozpočtového výhledu ZK na roky 2015–2017, dle přílohy č. 0068-15-P05.
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Zdravotnictví - VS nemocnice, dodatek č. 4 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/15

schvaluje
dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
820/3/170/146/10/11 – 04/12/14 „Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce tepelného
hospodářství“ - OPŽP, dle přílohy č. 0069-15-P02.

7

Příspěvkové organizace - právní zastoupení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/15

schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy mezi Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín a JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem, IČ 66216907, se sídlem
Havlíčkova 13, 602 00 Brno, dle přílohy č. 0061-15-P02;
2. plnou moc k zastupování za Zlínský kraj, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín pro JUDr. Zdeňka Odehnala, advokáta, IČ 66216907, se sídlem Havlíčkova 13,
602 00 Brno, dle přílohy č. 0061-15-P03;
3. pověření pro Mgr. Jana Kuráně, narozeného dne 25.04.1989, trvale bytem Václavská 302,
760 01 Zlín-Kudlov, dle přílohy č. 0061-15-P04.

8

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - jmenování členů dozorčí a správní rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/15

jmenuje
s účinností ke dni 26.1.2015:
1. Ing. Vladimíra Kutého, členem správní rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o.
p. s., IČ 276732286;
2. Mgr. Renatu Navarovou, členkou správní rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů,
o. p. s., IČ 276732286;
3. Ing. Michala Hanačíka, členem správní rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o.
p. s., IČ 276732286;
4. Ing. Ladislava Kryštofa, členem dozorčí rady společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů,
o. p. s., IČ 276732286.

9

Ediční rada Zlínského kraje - změna ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/15

odvolává
předsedkyni Ediční rady Zlínského kraje RNDr. Gabrielu Sýkorovou Dvorníkovou a členku
Ediční rady Zlínského kraje Mgr. Štěpánku Pokorníkovou;
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jmenuje
předsedkyní Ediční rady Zlínského kraje Mgr. Renatu Škrobálkovou a členem Ediční rady
Zlínského kraje Ing. Josefa Svobodu.
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Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014 do rozpočtu roku 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0009/2015 dle přílohy č. 0048-15-P01;
ukládá
a) vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 23.02.2015 dodatek č. 4 investičního
záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 908/3/100/118/09/12 s názvem "SSL
Vsetín - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - II. etapa Domov pro osoby se
zdravotním postižením Valašské Meziříčí";
b) vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 23.02.2015 dodatek č. 4 investičního
záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 848/3/100/111/02/12 s názvem:
"Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré
Město".
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 1009/17,
p. č. 1009/29, p. č. 1009/39, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1326-1361/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, modernizací,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 1742/3,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Dobrotice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 498-94/2012,
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 416/2, p.
č. 416/39, p. č. 1921/8, p. č. 1932/21, p. č. 1995/6, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2006-94/2012, č. 200794/2012, č. 2008-94/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, modernizací,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1 Kč + DPH;
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3. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Podhradní Lhota, se sídlem
Podhradní Lhota 150, PSČ 768 71, IČ 00287610, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- vybudování a umístění cyklostezky v rámci stavby "Cyklostezka Kunovice - I. etapa" na
pozemku p. č. 1158/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Podhradní Lhota, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1147-8085/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami cyklostezky,
na dobu existence stavby;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemcích p. č. 3547/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1328-123_a/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2908/3, p. č. 2908/4, p. č.
2897/14, vše ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2754-7661/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.825 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Energoaqua, a. s., se sídlem 1. máje 823, PSČ 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení kabelového vedení VN v pozemku p. č. 1337/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Tylovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
954-147/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami kabelového vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemku p. č. 675/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Němetice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 272-94/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 699/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bynina, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 528-90/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.800 Kč + DPH;
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9. uzavření dohody o provedení oprav mezi Zlínským krajem a obcí Střelná, se sídlem Střelná
38, PSČ 756 012, IČ 00304310, dle přílohy č. 0043-15-P06;
10. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským krajem
a Tomášem Přikrylem, bytem č. p. 713, Halenkov, 756 03 Halenkov, Pavlou Přikrylovou,
bytem č. p. 713, 756 03 Halenkov, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0043-15P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České
provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Bílého 80/9, Stránice, PSČ 602
00 Brno - střed, IČ 00406431, strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 850, zahrada,
v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 678-304/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
2. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti obce
Velehrad, se sídlem Hradišťská 231, PSČ 687 06 Velehrad, IČ 00291536, strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 575, ostatní
plocha, v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 678304/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
3. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
Římskokatolické farnosti Velehrad, se sídlem Nádvoří 206, PSČ 687 06 Velehrad, IČ
46956484, strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 14/1, zahrada,
v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 678-304/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
4. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti
Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, PSČ 779 00 Olomouc, IČ 00445151,
strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 30/3, ostatní
plocha, v k. ú. Velehrad, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 678304/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby;
5. zřízení vlastníkovy služebnosti pro panující pozemek p. č. 28, jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e., v k. ú. Velehrad, vše ve vlastnictví Zlínského kraje, spočívající v povinnosti strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty na
služebném pozemku p. č. 15, ostatní plocha, v k. ú. Velehrad ve vlastnictví Zlínského kraje, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 678-304/2014,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou
vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty,
na dobu existence stavby;
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6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- zřízení a provozování silniční komunikace - silnice II/490 a mostního díla ev. č. 490-004 v
rámci stavby "Silnice II/490 Holešov - jihovýchodní obchvat" na pozemku p. č. 3706/1, v k. ú.
Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1975-94/2012,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou
silniční komunikace - silnice II/490 a mostního díla ev. č. 490-004,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 67.720 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města
Holešov, se sídlem Masarykova 628, PSČ 769 17 Holešov, IČ 00287172, strpět:
- umístění stavby silnice II/438 včetně její součásti - mostu ev. č. 438-016a v rámci stavby
"Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" na pozemcích p. č. 416/40, p. č. 1920/9, vše
ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1975-94/2012,
- umístění stavby silnice II/490 včetně její součásti - mostu ev. č. 490-004 v rámci stavby
"Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" na pozemcích p. č. 1921/2, p. č. 1921/9, p. č.
1922/1, p. č. 1922/2, p. č. 1923/42, p. č. 4007, vše v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1975-94/2012,
- umístění stavby silnice II/490 v rámci stavby "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat"
na pozemku p. č. 1932/6, ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1975-94/2012,
- umístění stavby silnice II/490 v rámci stavby "Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat"
na pozemku p. č. 1995/3, ostatní plocha, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1975-94/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou silnic II/438, II/490 včetně jejích součástí (mostů),
na dobu existence stavby;
II. vzít na vědomí:
1. rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru dopravně správního vydané
dne 23.10.2014, č.j. MUBPH 21642/2014, které nabylo právní moci dne 14.11.2014, dle
přílohy č. 0043-15-P02;
2. rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru dopravně správního vydané
dne 23.10.2014, č.j. MUBPH 21641/2014, které nabylo právní moci dne 14.11.2014, dle
přílohy č. 0043-15-P03;
3. rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování, stavebního řádu a
dopravy vydané dne 05.11.2014, č.j. MUVS-S 4094/2014/OÚPSŘ-280.16.2/Li-23, které
nabylo právní moci dne 03.01.2014, dle přílohy č. 0043-15-P04;
III. předat nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. - 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Sociálním službám Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, PSČ 686 06 Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 6. a 7. tohoto rozhodnutí k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru dopravně
správního vydané dne 23.10.2014, č.j. MUBPH 21642/2014, které nabylo právní moci dne
14.11.2014, dle přílohy č. 0043-15-P02, k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, K
majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
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- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem - odboru dopravně
správního vydané dne 23.10.2014, č.j. MUBPH 21641/2014, které nabylo právní moci dne
14.11.2014, dle přílohy č. 0043-15-P03, k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, K
majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
- nabyté na základě rozhodnutí Městského úřadu Vsetín - odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy vydané dne 05.11.2014, č.j. MUVS-S 4094/2014/OÚPSŘ280.16.2/Li-23, které nabylo právní moci dne 03.01.2014, dle přílohy č. 0043-15-P04, k
hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Luhačovice, IČ 70850909, a to
osobního automobilu Š Felicia Kombi, reg. značka ZLJ 70-92, inv. číslo 32335317, rok výroby
1998, pořizovací cena 346.513 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace, s tím, že
použitelné náhradní díly budou odprodány autobazaru.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/15

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí - pozemků, případně jejich částí, včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 1119/266 o výměře 156 m2,
- p. č. 1119/267 o výměře 15 m2,
- dílu "b2" o výměře 8 m2 (odděleného z p. č. 1119/196),
- dílu "z1" o výměře 154 m2 (odděleného z p. č. 1119/196),
- dílu "k2" o výměře 7 m2, (odděleného z p. č. 1119/140),
- dílu "j2" o výměře 7 m2, (odděleného z p. č. 1119/140)
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 7839-27/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 4220/6, ostatní plocha,
- p. č. 4220/7, ostatní plocha,
- p. č. 4222/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 932 pro obec Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, do
vlastnictví obce Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí, IČ 00291315;
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2. pozemku:
- p. č. 4220/22, ostatní plocha, o výměře 949 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 547-267/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavkov a
k. ú. Slavkov u Uherského Brodu, do vlastnictví obce Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní
Němčí, IČ 00291315;
3. pozemků
- p. č. 1158/21, ostatní plocha,
- p. č. 1168/1, ostatní plocha,
- p. č. 1168/2, ostatní plocha,
- p. č. 1169/4, ostatní plocha,
- p. č. 1169/5, ostatní plocha,
- p. č. 1169/6, ostatní plocha,
- p. č. 1169/7, ostatní plocha,
- p. č. 1169/8, ostatní plocha,
- p. č. 1169/9, ostatní plocha,
- p. č. 1169/10, ostatní plocha,
- p. č. 1169/11, ostatní plocha,
- p. č. 1169/12, ostatní plocha,
- p. č. 1169/13, ostatní plocha,
- p. č. 1169/14, ostatní plocha,
- p. č. 1169/60, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 442 pro obec a k. ú. Podhradní Lhota, do vlastnictví obce Podhradní
Lhota, Podhradní Lhota 150, 76871 Podhradní Lhota, IČ 00287610;
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2015 dle přílohy č. 0046-15-P05.

14

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 547-267/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavkov a k.
ú. Slavkov u Uherského Brodu:
- p. č. 4419/50, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 4419/51, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
od obce Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí, IČ 00291315;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu:
- p. č. 4843, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí, IČ 00291315;
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3. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2254-167/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Luhačovice:
- p. č. 1305/12, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 2486/25, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
od města Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Veselá a k. ú. Veselá u Zlína:
- p. č. 831/27, ostatní plocha,
- p. č. 831/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nedašova Lhota:
- p. č. 1100/56, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Nedašova Lhota, Nedašova Lhota 10, 763 32, Nedašov,
IČ 00226211;
6. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 436-22/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Nedašova Lhota:
- p. č. 1868/8, ostatní plocha, o výměře 16704 m 2,
od obce Nedašova Lhota, Nedašova Lhota 10, 763 32, Nedašov, IČ 00226211;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Podhradní Lhota:
- p. č. 1204/11, ostatní plocha,
- p. č. 1204/46, ostatní plocha,
- p. č. 1158/7, ostatní plocha,
- p. č. 1158/9, ostatní plocha,
- p. č. 1158/19, ostatní plocha,
- p. č. 1158/30, ostatní plocha,
- p. č. 1158/62, ostatní plocha,
- p. č. 1158/78, ostatní plocha,
- p. č. 1158/79, ostatní plocha,
- p. č. 1158/80, ostatní plocha,
- p. č. 1169/15, ostatní plocha,
- p. č. 1169/17, ostatní plocha,
- p. č. 1169/19, ostatní plocha,
- p. č. 1169/21, ostatní plocha,
- p. č. 1169/25, ostatní plocha,
- p. č. 1169/26, ostatní plocha,
- p. č. 1169/35, ostatní plocha,
- p. č. 1169/36, ostatní plocha,
- p. č. 1169/39, ostatní plocha,
- p. č. 1169/40, ostatní plocha,
- p. č. 1169/41, ostatní plocha,
- p. č. 1169/42, ostatní plocha,
- p. č. 1169/48, ostatní plocha,
- p. č. 1169/50, ostatní plocha,
- p. č. 1169/51, ostatní plocha,
- p. č. 1169/52, ostatní plocha,
- p. č. 1169/54, ostatní plocha,
- p. č. 1169/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Podhradní Lhota, Podhradní Lhota 150, 76871 Podhradní
Lhota, IČ 00287610;

13/28

R02/15

8. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 6956-281/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Vsetín:
- p. č. 2459/3, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
- p. č. 2459/4, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00
Praha 2, IČ 69797111;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 3592/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Ratiboř a k. ú. Ratiboř u Vsetína:
- p. č. 3470/1, ostatní plocha,
- p. č. 3473/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
11. oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1525-24/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Hovězí:
- p. č. 15535/8, ostatní plocha, o výměře 727 m2,
- p. č. 15535/20, ostatní plocha, o výměře 674 m 2,
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00
Praha 2, IČ 69797111;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- p. č. 1208/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Pitín:
- p. č. 5420/7, ostatní plocha,
- p. č. 5420/8, ostatní plocha,
- p. č. 5420/10, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 940 od ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, za cenu ve výši 23.000
Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Všemina:
- p. č. 2337/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 302 od Dany Dolanské DiS, bytem Všemina 4, 763 15 Všemina za cenu
ve výši 2.650 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Vítová:
- p. č. 424/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1675 od Ing. Milana Zavrtálka, bytem Nivy II 4386, 760 01 Zlín za cenu
ve výši 98.100 Kč;
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4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Štítná nad Vláří-Popov a k. ú. Štítná nad Vláří:
a)
- p. č. 5295/29, ostatní plocha,
- p. č. 5295/35, ostatní plocha,
- p. č. 5295/38, ostatní plocha,
- p. č. 5295/39, ostatní plocha,
- p. č. 5295/42, ostatní plocha,
- p. č. 5305/15, ostatní plocha,
- p. č. 5305/19, ostatní plocha,
- p. č. 5305/64, ostatní plocha,
- p. č. 5305/65, ostatní plocha,
- p. č. 5305/66, ostatní plocha,
- p. č. 5305/67, ostatní plocha,
- p. č. 5305/68, ostatní plocha,
- p. č. 5305/69, ostatní plocha,
- p. č. 5305/70, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2439, LV č. 362, LV č. 1092 od Ing. Josefa Tománka a Marie Tománkové,
oba bytem Štítná nad Vláří 512, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov za cenu ve výši 16.050 Kč;
b)
- p. č. 5295/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1274 od Petra Machů, bytem Štítná nad Vláří 428, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov za cenu ve výši 500 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Šarovy
a)
- p. č. 463/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 321 od Miroslava Šůstka a Věry Strojilové, oba bytem Šarovy 77, 763 51
Šarovy za cenu ve výši 650 Kč;
b)
- p. č. 466/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 43 od Josefa Soukupa, bytem Šarovy 82, 763 51 Šarovy za cenu ve výši
750 Kč;
6. oddělených z původních pozemků geometrickými plány č. 632-12.1/2014, 505-12.2/2014,
odsouhlasenými příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj i
pro obec a k. ú. Lukoveček:
- p. č. 848/23, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 848/24, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 848/25, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
od Vladimíra Vitovského, bytem Ke Skalce 206, Horní Ves, 763 16 Fryšták za cenu ve výši
3.500 Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí bude v daném případě kupující;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kunkovice a k. ú. Kunkovice u Litenčic:
- p. č. 625/124, ostatní plocha,
- p. č. 688/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 44 od Jindřišky Dvouleté, bytem Břestek č. p. 260, 687 08 Břestek za
cenu ve výši 3.200 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Halenkov:
a)
- p. č. 6016/9, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1407 od Tomáše Přikryla a Pavly Přikrylové, oba bytem č. p. 713,
Halenkov, 756 03 Halenkov za cenu ve výši 64.800 Kč;
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b)
- p. č. 6016/13, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 698 od Pavly Přikrylové, bytem č. p. 713, Halenkov, 756 03 Halenkov za
cenu ve výši 3.500 Kč;
9. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Hlinsko pod Hostýnem:
- p. č. 206/12, orná půda,
zapsaného na LV č. 350 od manželů Ing. Mojmíra Kotase a Ing. Daniely Kotasové, oba bytem
Bezručova 8, 742 13 Studénka za cenu ve výši 2.400 Kč;
II. zrušit:
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0464/Z15/11 ze dne 27.04.2011 - bod A. 12.;
III. předat:
nemovité věci:
- uvedené v bodech A. 1. - 2., 4. - 12. a B. 1. - 9 tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, k Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodu A. 3. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Luhačovice, příspěvková organizace, Leoše Janáčka 380, 763 26 Luhačovice, IČ
70850909, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v bodu A. 22. usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0386/Z14/14 ze dne
10.12.2014 příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské
Hradiště, IČ 60371731, a to ke dni jejího nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

15

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/15

bere na vědomí
skutečnost, že došlo k porušení rozpočtové kázně, kterého se dopustil Dětský domov,
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín, IČ 61716464,
dle příloh č. 0045-15-P06 a č. 0045-15-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši
178.500,26 Kč a části penále ve výši 77.463,54 Kč, vyměřeného organizaci Mateřské škole,
základní škole a střední škole pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, 757
14 Valašské Meziříčí, IČ 00843598, Platebním výměrem č. 1/2015/IAK na odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně ze dne 09.01.2015, viz příloha č. 0045-15-P03.
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Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění procesu
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací ZK za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/15

schvaluje
harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění procesu
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za rok 2014 dle
přílohy č. 0042-15-P02;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly vyplývající z
harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění procesu
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014 v termínech dle
harmonogramu.

17

Dotace v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí investičních účelových dotací na realizace vodohospodářských projektů dle
přílohy č. 0056-15-P03 v členění:
1. Obec Lhotsko, IČ 00568619, ve výši 1.200.000 Kč, na realizaci stavby „Lhotsko - vodovod“;
2. Obec Zděchov, IČ 00304484, ve výši 1.787.000 Kč, na realizaci stavby „Splašková
kanalizace a ČOV Zděchov“;
3. Obec Vlčková, IČ 00568767, ve výši 749.000 Kč, na realizaci stavby „Odkanalizování obce
Vlčková, II. etapa“;
4. Obec Kudlovice, IČ 00291072, ve výši 2.331.000 Kč, na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV
Kudlovice“;
5. Obec Žalkovice, IČ 00287962, ve výši 1.826.000 Kč, na realizaci stavby „Žalkovice –
kanalizace a ČOV“;
II. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
uzavřené mezi Zlínským krajem a:
1. Agrární komora Valašska, IČ 47676515, dle přílohy č. 0056-15-P04;
2. Agrární komora Zlín, IČ 49432931, dle přílohy č. 0056-15-P05;
3. Okresní agrární komora Kroměříž, IČ 49435418, dle přílohy č. 0056-15-P06;
4. Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště, IČ 49434438, dle přílohy č. 0056-15P07;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0015/2015 dle přílohy č. 0056-15-P08.
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Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/15

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje a způsobu jejich využití (2013-2019):
a) o stanovení maximální celkové sumy příspěvku pro jednoho žadatele ve výši 500.000 Kč
na žádosti podané v roce 2015;
b) o snížení všech sazeb o 30 %;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje dle přílohy č. 0057-15-P03.

19

Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím na rok
2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/15

v yja dřuje s ouhlas
1) s plány oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2015 pronajatého:
a) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0077-15-P04;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0077-15-P05;
2) s proplacením nákladů na opravy dle části 1) bodu tohoto usnesení, a to za podmínky
včasného a úplného plnění závazků jednotlivých nemocnic vůči Zlínskému kraji vyplývajících
ze smluv o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2015, dle přílohy č.
0077-15-P08.

20

Zdravotnictví - změna závazného objemu prostředků na platy v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2015 o 5.777.000 Kč na celkovou výši
146.277.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČ 62182137, dle přílohy č. 0086-15-P01.
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21

Doprava - poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci osvětlení přechodu pro
chodce přes silnici II/150 v obci Poličná

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 40.000 Kč
obci Poličná, IČ 01265741, se sídlem Poličná 144, 757 01 Poličná, na realizaci osvětlení
přechodu pro chodce přes silnici II/150 v obci Poličná;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0012/2015, dle přílohy č. 0052-15-P03.

22

Doprava - změna závazného objemu prostředků na platy v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2015 o 376.000 Kč na celkovou výši
14.800.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle
přílohy č. 0053-15-P01.

23

Doprava - dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0087/2014/DOP se společností TENZOVÁHY,
s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. D/0087/2014/DOP uzavřené s mandatářem
TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem Machátova 345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ 48393789,
dle přílohy č. 0051-15-P01.

24

Projekty z oblasti kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/15

bere na vědomí
zamítnutí žádosti o finanční příspěvek na projekt "Za železnou oponou" příspěvkové
organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 0050-15-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 719.000 Kč s
příspěvkovou organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí, se sídlem Vsetínská 78, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na akci „Hvězdárna Valašské meziříčí, p. o. – Brána do
vesmíru“, dle přílohy č. 0050-15-P04;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2015, dle přílohy č. 0050-15-P02.

25

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatek smlouvy č. D/1795/2014/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1795/2014/STR uzavřené mezi Zlínským
krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle přílohy č.
0049-15-P01.

26

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0014/2015, dle přílohy č. 0073-15-P01.

27

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/15

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi:
1. Družstvem Zádveřice - Raková, IČ 46971483, a příspěvkovou organizací Střední škola
gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, a to na dobu určitou od 01.02.2015 do 31.12.2018,
dle příloh č. 0075-15-P02 až č. 0075-15-P04;
2. příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, a TAKT spol.
s r. o., IČ 44004346, a to od 01.02.2015 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0075-15-P05 až č.
0075-15-P07;
3. příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení
Kroměříž, IČ 70842884, a Psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, IČ 00567914, a to od
01.02.2015 do 31.12.2016, dle přílohy č. 0075-15-P08 až č. 0075-15-P10.
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28

Školství - Návrh na udělení medaile MŠMT ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/15

v yja dřuje s ouhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrné medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v
1. stupni paní Mgr. Janě Gavendové, ředitelce Dětského domova, Mateřské školy, Základní
školy a Praktické školy Zlín;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v termínu do 29.01.2015.

29

Globální granty a technická pomoc OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0011/2015 dle přílohy č. 0070-15-P01;
2. změnu finančních rámců globálních grantů a projektů technické pomoci Zlínského kraje v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 0070-15P02.

31

Sportovec Zlínského kraje 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/15

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského
kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2014, dle přílohy č. 0072-15-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec Zlínského kraje
2014 ve složení: předseda komise - PaedDr. Petr Navrátil, členové komise - Ing. Ivan Mařák,
MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., Mgr. Karel Jankovič, PhDr. Stanislav
Minařík, Ing. Filip Pastuszek, tajemník - Ing. Tomáš Duda;
schvaluje
výjimku ze směrnice SM/12/02/13 Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary
v rámci ankety Sportovec Zlínského kraje 2014 týkající se možnosti čerpání výdajů na
upomínkové předměty sošky Niké v celkové hodnotě 118.846,20 Kč, dle přílohy č. 0072-15P03, z rozpočtu Odboru školství, mládeže a sportu.
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Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/15

bere na vědomí
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2015, dle
přílohy č. 0078-15-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0008/2015, dle přílohy č. 0078-15-P03;
konstatuje
skutečnost, že došlo k administrativní chybě v Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu pro poskytovatele sociální služby NADĚJE, IČ 00570931, schváleném
usnesením č. 0934/R22/14, ze dne 18.11.2014, a to v Příloze č. 1 - poslední řádek u sociální
služby, druhu sociálně terapeutické dílny, sloupec "Území", kde je chybně uvedeno ORP
Otrokovice a správný údaj je ORP Otrokovice, ORP Uherské Hradiště;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 1 Metodiky pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015, dle
přílohy č. 0078-15-P04;
2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro rok 2015 dle příloh č. 0078-15-P05 a č.
0078-15-P06,
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro rok 2015 mezi Zlínským krajem a:



















"Anděl", IČ 66934702,
"HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633,
"HVĚZDA z. ú.", IČ 70829560,
AGARTA, IČ 27002438,
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČ 00568813,
Astras, o. p. s., IČ 29267609,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614,
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, IČ
70850992,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., IČ 00499811,
Centrum pro lidi se zdravotním postižením, IČ 69211639,
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, IČ 25300083,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344,
DIAKONIE ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991,
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Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178,
Diakonie ČCE-Hospic Citadela, IČ 73632783,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764,
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968,
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976,
Dotek o. p. s., IČ 27664333,
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144,
Fond ohrožených dětí, IČ 00499277,
Charita Holešov, IČ 47930063,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071,
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
Charita Vsetín, IČ 44740778,
Charita Zlín, IČ 44117434,
Institut Krista Velekněze, IČ 70599858,
Iskérka o. p. s., IČ 28647912,
IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi",
IČ 48472042,
Kamarád Rožnov o. p. s., IČ 64123031,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011,
LUISA, IČ 27030075,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451,
Město Chropyně, IČ 00287245,
Město Napajedla, IČ 00284220,
Město Vsetín, IČ 00304450,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
NA CESTĚ, z. s. IČ, 70640548,
NADĚJE, IČ 00570931,
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, IČ 00537675,
Občanské sdružení R – EGO, IČ 70885605,
Obec Babice, IČ 00290777,
Obec Spytihněv, IČ 00284491,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336,
Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ 00426326,
ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075,
Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s., IČ 26940931,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596,
Podané ruce, družstvo, IČ 27855341,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444,
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Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Sociální služby Pačlavice, p. o., IČ 75079771,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ
70850917,

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,

Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621,

Statutární město Zlín, IČ 00283924,

STROP o. p. s., IČ 26590620,

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728,

Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75094924,

Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009,

Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481,

Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915,

Unie Kompas, IČ 67028144,

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ 28269501,
a to dle příloh č. 0078-15-P05, č. 0078-15-P06 a č. 0078-15-P07;
4. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro rok 2015 mezi Zlínským krajem a
spolkem Pod křídly, IČ 70640327, a pobočným spolkem Občanská poradna Pod křídly ,IČ
03225828, dle přílohy č. 0078-15-P08.

33

Sociální služby Uherské Hradiště - Plán tvorby a čerpání inv. fondu a odpisový plán
na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/15

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 0082-15-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na
rok 2015, dle přílohy č. 0082-15-P02.

34

Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodávka
interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry
1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, movité věci, dle přílohy č. 0083-15-P01, s účinností ode
dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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35

Sociální fond ZK - vyhlášení výběrového řízení, změna směrnice SM/17/02/15

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/15

schvaluje
1) vyhlášení výběrového řízení na přidělení finanční podpory (neinvestiční dotace) ze
Sociálního fondu Zlínského kraje v roce 2015, dle výzvy uvedené v příloze č. 0081-15-P02;
2) směrnici SM/17/02/15 Pravidla pro poskytování a vyúčtování podpory ze Sociálního fondu
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0081-15-P04.

36

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí přímé neinvestiční účelové dotace ve výši
400.000 Kč spolku ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČ 00568813, na činnost domovníků
ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2015, dle přílohy č. 0080-15-P01.

37

Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2015-2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci romské integrace ve Zlínském kraji na léta
2015-2018, ve znění přílohy č. 0079-15-P02.

38

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/15

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvě o centralizovaném zadávání mezi Zlínským krajem a
organizacemi:
1. Základní umělecká škola Zlín - Malenovice, se sídlem Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868,
PSČ 763 02, IČ 46310983, dle přílohy č. 0054-15-P01,
2. Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Bystřice pod Hostýnem,
Masarykovo nám. 133, PSČ 768 61, IČ 63458632, dle příohy č. 0054-15-P02,
3. Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov, se sídlem Holešov, Nádražní 525,
PSČ 769 01, IČ 47935910, dle přílohy č. 0054-15-P03,
4. Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, se sídlem Nedašov, Návojná 100,
PSČ 763 32, IČ 70850852, dle přílohy č. 0054-15-P04,
5. Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, se sídlem Hrobice 136, PSČ 763 15, IČ
70850968, dle přílohy č. 0054-15-P05,
6. Dětský domov Kroměříž, se sídlem Kroměříž, U Sýpek 1306, PSČ 767 01, IČ 63458691,
dle přílohy č. 0054-15-P06,

25/28

R02/15

7. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, PSČ 768 61, IČ 47935952, dle přílohy č. 0054-15-P07,
8. Základní škola praktická Halenkov, se sídlem Halenkov 25, PSČ 756 03, IČ 70238944, dle
přílohy č. 0054-15-P08.

39

Střední průmyslová škola Otrokovice - dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování
stravovacího zařízení a poskytování souvisejících služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování stravovacího zařízení a poskytování
souvisejících služeb uzavřené mezi Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0055-15P01.

40

Účast Zlínského kraje na putovní výstavě MÁ VLAST cestami proměn 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R02/15

schvaluje
účast na 7. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami proměn 2015" dle příloh č.
0087-15-P02 a č. 0087-15-P03.

41

Mimořádná událost ve Vlachovicích - Komise pro věcné škody právnických a
fyzických osob z mimořádných událostí ve Vlachovicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R02/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 12.01. 2015 č. 0011/R01/15, kterým Rada Zlínského
kraje jmenovala komisi pro posouzení žádostí o náhradu věcných škod vzniklých fyzickým
osobám v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi při řešení mimořádné
události ve Vlachovicích ve složení: předseda komise - Ing. Vladimír Kutý, členové komise Ing. Miroslav Kašpárek, Ing. Alena Zmeková, JUDr. Milada Pavlíčková, RNDr. Alan Urc, Ing.
Milan Hudec, tajemník komise - Ing. Karel Malinovský;
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí o náhradu věcných škod vzniklých právnickým a fyzickým
osobám v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi při řešení mimořádné
události ve Vlachovicích ve složení: předseda komise - Ing. Vladimír Kutý, členové komise Ing. Miroslav Kašpárek, Ing. Alena Zmeková, JUDr. Milada Pavlíčková, RNDr. Alan Urc, Ing.
Milan Hudec, tajemník komise - Ing. Karel Malinovský.
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Stanovisko Rady Zlínského kraje pro Komisi pro posuzování rozmístění přístrojových
zdravotnických prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R02/15

podporuje
prioritní umístění zdravotnických přístrojů magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní
tomografie/výpočetní tomografie (PET/CT) v Krajské nemocnic T. Bati, a. s., v souladu se
schválenou Integrovanou strategickou koncepcí pro řízení zdravotnictví a rozvoj
zdravotnických služeb ve Zlínském kraji. Umístění těchto přístrojů doporučujeme v zařízení s
komplexním onkologickým centrem, kardiologickým centrem a perinatologickým centrem.
Financování těchto přístrojů bude zajištěno v rámci Integrovaného operačního programu v
oblasti intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví (výzva č. 19 IOP – ONKO III) při 15
% spoluúčasti Zlínského kraje.

43

Sociální služby - DS Luhačovice - dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R02/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Luhačovice - dodávka interiéru",
formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0063-15-P01 až č. 0063-15-P11,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0063-15-P12 a současným uveřejněním výzvy a
zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing.Roman
Kaňák, DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Hana Zarembová, Mgr.Radim Nuc, Mgr.
Jan Strejček.
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Radim Nuc, DiS.
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Ivana
Entová, Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Petr Ruber, Ing. Alena
Grebíková, Mgr. Peter Pulik, Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Jan Strejček.

44

Sociální služby - transformace pobytových sociálních služeb - dodávka interiérů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R02/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová,
etapa I., II., IV. a V. a Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská, etapa
I. – dodávka interiérů", formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0064-15-P01
až č. 0064-15-P15, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0064-15-P16 a současným
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Radim
Nuc, DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Hana Zarembová, Ing. Petr Zahálka, Mgr.
Jan Strejček;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Radim Nuc, DiS.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Ivana
Entová, Ing. Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Petr Ruber, Ing. Alena
Grebíková, Mgr. Peter Pulik, Ing. Petr Burša, Mgr. Jan Strejček.

45

Redakční rada měsíčníku Okno do kraje - změna ve složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R02/15

bere na vědomí
rezignaci Mgr. et Mgr. Heleny Mráčkové na členství v redakční radě měsíčníku Okno do kraje;
odvolává
Mgr. Štěpánku Pokorníkovou a RNDr. Gabrielu Sýkorovou Dvorníkovou z funkce členů
redakční rady měsíčníku Okno do kraje s účinností od 26.01.2015;
jmenuje
Mgr. Renatu Škrobálkovou, Ing. Petra Kedru a Ing. Josefa Svobodu do funkce členů redakční
rady měsíčníku Okno do kraje s účinností od 26.01.2015.

46

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 18.02.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R02/15

schvaluje
návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 18.02.2015
uvedený v příloze č. 0059-15-P02.

Zlín 26. ledna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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