R05/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 23.02.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R05/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0176-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0861/R21/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Darovacích smluv, dle přílohy
č. 0937-14-P01, uzavíraných mezi Zlínským krajem a městy, dle přílohy č. 0937-14-P02 v
termínu do 23.02.2015.“ - na termín plnění 09.03.2015.

2

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R05/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) Zlínským salonem mladých pořádaným Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, IČ
00094889, v roce 2015;
2) XVIII. ročníkem konference Medicína katastrof pořádaným Českou lékařskou společností
Jana Evangelisty Purkyně, IČ 00444359, v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2015.

3

Zapojení příspěvku na Společensky účelná pracovní místa do rozpočtu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R05/15

schvaluje
rozpočtové opatření RZK/0032/2015, dle přílohy č. 0163-15-P01.
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Kultura - Zámek Vsetín - dodatek č. 9 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R05/15

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-09/02/15 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku
Vsetín - 1. etapa", dle přílohy č. 0156-15-P02;
2. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, na rok 2015, dle přílohy č. 0156-15-P04;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok
2015, dle přílohy č. 0156-15-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2015, dle přílohy č.
0156-15-P03.
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Kultura - Zámek Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R05/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy
zámku Vsetín - dodatečné stavební práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění
příloh č. 0157-15-P02 až č. 0157-15-P09;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Marek Knot, Mgr.
Jan Strejček, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Petr Ruber, Ing. Veronika Křižková.

6

Sociální služby - dodatky investičních záměrů - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R05/15

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
848/3/100/111/02/12–04/02/15 „Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad –
Salašská I.etapa – CHB Staré Město“, dle přílohy č. 0160-15-P02;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12–04/02/15 „SSL Vsetín - Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí“, dle přílohy
č. 0160-15-P03;
3. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, na rok 2015, dle přílohy č. 0160-15-P05;
4. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2015,
dle přílohy č. 0160-15-P06;
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souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) na zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město", vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dne 22.10.2014, dle přílohy č. 0160-15-P04.

7

Sociální služby - Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R05/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s dodavatelem KAMO CZ s. r. o., se sídlem
Prostřední 3486, 760 01 Zlín, IČ 27248917, na výkon funkce technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce a montáži stavby a interiéru na akci
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice“ dle
přílohy č. 0159-15-P01.

8

Zdravotnictví - VS nemocnice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R05/15

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
998/3/170/170/10/13 – 03/02/15 „Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor energie“, dle
přílohy č. 0165-15-P02;
2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor
energie", dle přílohy č. 0165-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0030/2015, dle přílohy č. 0165-15-P04.

9

Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje p. o. - změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R05/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt
"Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje p. o.", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj, dle přílohy č.
0161-15-P01.
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Veřejná zakázka "Informační panely KORIS a přípojky elektrické energie II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R05/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Informační panely
KORIS a přípojky el. energie II., dle přílohy č. 0162-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48
Moravany, IČ 42588022;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48
Moravany, IČ 42588022, dle přílohy č. 0162-15-P03.
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k rozhodnutí v termínu do 07.04.2015
dodatek investičního záměru projektu Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji Radě Zlínského kraje v souvislosti s úsporou nákladů na
základě výběrového řízení.
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KORIS - rozhodnutí o nedokončení investiční akce v původní podobě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R05/15

schvaluje
nedokončení pořizovaného majetku v rámci projektu "Komplexní odbavovací, řídicí a
informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji" v souhrnné částce 655.560
Kč realizovaného v letech 2010 až 2012 dle přílohy č. 0155-15-P02.

12

Ediční plán Zlínského kraje 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R05/15

schvaluje
Ediční plán Zlínského kraje na rok 2015 dle přílohy č. 0154-15-P01.

13

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R05/15

stanovuje
s účinností od 01.03.2015 plat:
1. paní RNDr. Evě Cepkové, ředitelce Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy
č. 0158-15-P01;
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2. panu Ing. Radomírovi Nedbalovi, řediteli Střední průmyslové školy Zlín, IČ 00559482, dle
přílohy č. 0158-15-P02;
3. paní Ing. Jindře Mikuláštíkové, ředitelce Střední průmyslové školy stavební Valašské
Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0158-15-P03.

14

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R05/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady penále ve výši 35.332 Kč, vyměřeného
organizaci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 75040425, Platebním výměrem č. 2/2015/IAK na
odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 12.01.2015 č. j. KUZL 2417/2015/IAK,
viz příloha č. 0141-15-P08;
b) vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje:
- ze dne 27. ledna 2015 č. j. KUZL 6757/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické škole Kroměříž,
Albertova 4261, 767 26 Kroměříž, IČ 00637939, uloženého Platebním výměrem č. 22/2014
EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 12. prosince 2014 č. j. KUZL 73857/2014
ve výši 37.296,85 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
na 37.297 Kč). Promíjí se částka 4.096,85 Kč a nepromíjí se částka 33.200 Kč, viz příloha č.
0141-15-P03;
- ze dne 28. ledna 2015 č. j. KUZL 6816/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Střední zdravotnické škole Kroměříž,
Albertova 4261, 767 26 Kroměříž, IČ 00637939, uloženého Platebním výměrem č. 24/2014
EKO na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 22. prosince 2014 č. j. KUZL
76051/2014 ve výši 19.416,71 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, na 19.417 Kč). Promíjí se částka 2.133 Kč a nepromíjí se částka 17.284 Kč, viz
příloha č. 0141-15-P04;
- ze dne 26. ledna 2015 č. j. KUZL 5156/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnázia Uherské Hradiště, Velehradská
třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, IČ 60371684, uloženého Platebním výměrem č. 23/2014
EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 18. prosince 2014 č. j. KUZL 75416/2014
ve výši 15.264,50 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
na 15.265 Kč). Promíjí se částka 14.171 Kč a nepromíjí se částka 1.093,50 Kč, viz příloha č.
0141-15-P06.

15

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R05/15

schvaluje
1. 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 3556/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Halenkovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1329-124_a/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
2. 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 zemního vedení VN na
pozemku p. č. 1329/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2001-95/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Dům kultury s. r. o., se sídlem Gahurova 5265, PSČ
760 01 Zlín, IČ 46970100, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění nadstřešení vstupu (na objektu bez č. p./č. e., stojícího na pozemku p. č. st. 3291
v k. ú. Zlín) včetně 2 ks pilířů, vše na pozemku p. č. 1119/229, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami nadstřešení vstupu
včetně 2 ks pilířů,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.025 Kč + DPH;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Vsetín, se sídlem
Svárov 1080, PSČ 755 01, Vsetín, IČ 00304450, dle přílohy č. 0142-15-P02.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R05/15

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
pozemků
- p. č. 632/19, ostatní plocha,
- p. č. 632/20, ostatní plocha,
- p. č. 632/21, ostatní plocha,
- p. č. 632/22, ostatní plocha,
- p. č. 632/23, ostatní plocha,
- p. č. 632/32, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec a k. ú. Nezdenice;
ruší
výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou cenu za odprodej nemovitého majetku Zlínského kraje
vyhlášené záměrem evid. č. EKO/074/14 schválené usnesením Rady Zlínského kraje ze dne
01.12.2014 č. 0951/R23/14 - část schvaluje, bod B.
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Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého Uherskohradišťské
nemocnici na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R05/15

v yja dřuje s ouhlas
1) s plánem oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2015 pronajatého
Uherskohradišťské nemocnici a. s. IČ 27660915, dle přílohy č. 0170-15-P03;
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).

18

Doprava - inv. záměry, dodatky k inv. záměrům, inv. fond a odpisový plán ŘSZK pro
rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R05/15

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1066/3/110/247/01/15, k provedení díla "Silnice II/432: Střílky Lískovec", o celkových nákladech 28.635.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15-P02;
A2) investiční záměr č. 1063/3/110/244/01/15, k provedení díla "Silnice III/42821, III/4222:
Tupesy", o celkových nákladech 18.687.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15-P03;
A3) investiční záměr č. 1064/3/110/245/01/15, k provedení díla "Silnice II/428: Počenice,
průjezdní úsek", o celkových nákladech 48.550.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15-P04;
A4) investiční záměr č. 1065/3/110/246/01/15, k provedení díla "Silnice II/490: Fryšták,
průjezdní úsek, 2. a 3. etapa", o celkových nákladech 19.335.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15P05;
A5) investiční záměr č. 1067/3/110/248/01/15, k provedení díla "Silnice II/432: Šelešovice Olšina", o celkových nákladech 32.093.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15-P06;
A6) investiční záměr č. 1068/3/110/249/01/15, k provedení díla "Silnice III/50736: Nedašova
Lhota", o celkových nákladech 63.668.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15-P07;
B) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 8 investičního záměru č. 796/3/110/177/08/11-08/02/15, k provedení díla
„Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. etapa – Bzové“, o celkových nákladech
25.481.000 Kč, dle přílohy č. 0147-15-P08;
B2) dodatek č. 7 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-07/02/15 k provedení díla
„„Silnice II487: Ústí u Vsetína – Hovězí“, o celkových nákladech 63.692.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P09;
B3) dodatek č. 7 investičního záměru č. 907/3/110/210/09/12-07/02/15 k provedení díla
„Silnice II/490: Nivnice - Dolní Němčí“, o celkových nákladech 65.394.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P10;
B4) dodatek č. 6 investičního záměru č. 902/3/110/205/09/12-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/490: Horní Lapač - Fryšták“, o celkových nákladech 29.943.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P11;
B5) dodatek č. 6 investičního záměru č. 905/3/110/208/09/12-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/492, II/493: Pozlovice - Luhačovice“, o celkových nákladech 19.852.000 Kč, dle
přílohy č. 0147-15-P12;
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B6) dodatek č. 6 investičního záměru č. 899/3/110/202/09/12-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří“, o celkových nákladech 7.895.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P13;
B7) dodatek č. 7 investičního záměru č. 903/3/110/206/09/12-07/02/15 k provedení díla
„Silnice II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024“, o celkových nákladech 16.460.000 Kč, dle
přílohy č. 0147-15-P14;
B8) dodatek č. 6 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/487 Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd“, o celkových nákladech 96.959.000
Kč, dle přílohy č. 0147-15-P15;
B9) dodatek č. 6 investičního záměru č. 965/3/110/216/07/13-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/487 Halenkov - Nový Hrozenkov“, o celkových nákladech 20.425.000 Kč, dle přílohy
č. 0147-15-P16;
B10) dodatek č. 5 investičního záměru č. 967/3/110/218/07/13-05/02/15 k provedení díla
„Silnice II/438 Dobrotice, průtah“, o celkových nákladech 15.153.000 Kč, dle přílohy č. 014715-P17;
B11) dodatek č. 6 investičního záměru č. 968/3/110/219/07/13-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/492: Zádveřice - Horní Lhota“, o celkových nákladech 66.455.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P18;
B12) dodatek č. 6 investičního záměru č. 969/3/110/220/07/13-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí“, o celkových nákladech 8.680.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P19;
B13) dodatek č. 5 investičního záměru č. 972/3/110/223/07/13-05/02/15 k provedení díla
„Silnice II/495: Jestřabí, průtah“, o celkových nákladech 15.126.000 Kč, dle přílohy č. 014715-P20;
B14) dodatek č. 5 investičního záměru č. 973/3/110/224/07/13-05/02/15 k provedení díla
„Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice“, o celkových nákladech 29.203.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P21;
B15) dodatek č. 5 investičního záměru č. 976/3/110/227/07/13-05/02/15 k provedení díla
„Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín, Štípa - Lešná“, o celkových nákladech 13.142.000
Kč, dle přílohy č. 0147-15-P22;
B16) dodatek č. 6 investičního záměru č. 977/3/110/228/07/13-06/02/15 k provedení díla
„Silnice II/367: Kroměříž - Kotojedy“, o celkových nákladech 24.738.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P23;
B17) dodatek č. 5 investičního záměru č. 966/3/110/217/07/13-05/02/15 k provedení díla
„Silnice II/495: Rokytnice - Jestřabí“, o celkových nákladech 59.100.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P24;
B18) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1012/3/110/230/01/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice II/422: Zlechov, most ev. č. 422-001“, o celkových nákladech 12.250.000 Kč, dle
přílohy č. 0147-15-P25;
B19) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1013/3/110/231/01/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice III/4867: Rožnov p/R, most 4867-1“, o celkových nákladech 10.837.000 Kč, dle přílohy
č. 0147-15-P26;
B20) dodatek č. 3 investičního záměru č. 1014/3/110/232/01/14-03/02/15 k provedení díla
„Silnice III/05735: Vsetín, Jasénka, most ev. č. 05735-6“, o celkových nákladech 12.508.000
Kč, dle přílohy č. 0147-15-P27;
B21) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1015/3/110/233/01/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí“, o celkových nákladech 17.276.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P28;
B22) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1017/3/110/235/01/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk“, o celkových nákladech 115.004.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P29;
B23) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1016/3/110/234/01/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice III/05743: Lidečko-Pulčín, opěrná zeď“, o celkových nákladech 9.851.000 Kč, dle
přílohy č. 0147-15-P30;
B24) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1018/3/110/236/01/14-04/02/15 k provedení díla
„Silnice III/50736: Brumov - Návojná“, o celkových nákladech 54.686.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P31;
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B25) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1031/3/110/242/04/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice III/05724: Mikulůvka, most ev. č. 05724-6“, o celkových nákladech 4.539.000 Kč, dle
přílohy č. 0147-15-P32;
B26) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1029/3/110/240/04/14-01/02/15 k provedení díla
„Silnice II/437: Bystřice pod Host., most ev. č. 437-021“, o celkových nákladech 6.828.000 Kč,
dle přílohy č. 0147-15-P33;
B27) dodatek č. 4 investičního záměru č. 963/3/110/214/07/13-04/02/15 k provedení díla
„Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice“, o celkových nákladech 18.178.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P34;
B28) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1027/3/110/238/04/14-02/02/15 k provedení díla
„Silnice II/428: Pačlavice, most ev. č. 428-007“, o celkových nákladech 7.550.000 č, dle
přílohy č. 0147-15-P35;
B29) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1028/3/110/239/04/14-01/02/15 k provedení díla
„Silnice III/4876: Hutisko, mostní objekt“, o celkových nákladech 12.247.000 Kč, dle přílohy č.
0147-15-P36;
C. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0147-15-P37;
D. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na
rok 2015, dle přílohy č. 0147-15-P38.

19

Doprava - ROP - Plán čerpání financí z ROP na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R05/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0034/2015, dle přílohy č. 0149-15-P02.

20

Doprava - Pověření ŘSZK k příjmu finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R05/15

schvaluje
pověření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, K majáku
5001, IČ 70934860, příjemcem finančních prostředků na financování silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví Zlínského kraje poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v
roce 2015, dle přílohy č. 0148-15-P02.

21

Kultura - účelové dotace z úřadu práce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R05/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkovým organizacím v oblasti kultury
a památkové péče dle přílohy č. 0144-15-P01.
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Projekt "Pohled za železnou oponu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R05/15

schvaluje
projektový rámec a finanční rámec projektu "Pohled za železnou oponu", dle příloh č. 014615-P01 a č. 0146-15-P02;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum PhDr. Ivu Frolcovi dopracovat projekt
"Pohled za železnou oponu" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0146-15-P01, do
konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z programu Evropa pro občany 2014-2020
včetně všech povinných příloh v termínu do 02.03.2015;
2. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum PhDr. Ivu Frolcovi předložit žádost o
poskytnutí podpory z programu Evropa pro občany 2014-2020 na projekt "Pohled za železnou
oponu" v termínu do 02.03.2015.

23

Otevřené brány 2015 - smlouvy o spolupráci Velehrad, Polešovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R05/15

schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu honorářů průvodců v sakrálních
památkách v rámci projektu Otevřené brány, Římskokatolické farnosti Velehrad, Nádvoří 206,
687 06 Velehrad, IČ 46956484, ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci
projektu Otevřené brány mezi Zlínským krajem a Římskokatolickou farností Velehrad, Nádvoří
206, 687 06 Velehrad, IČ 46956484, a obcí Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad,
IČ00291536 zahrnující i veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 014515-P02;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu honorářů průvodců v sakrálních
památkách v rámci projektu Otevřené brány, Římskokatolické farnosti Polešovice, Vinařská
228, 687 37 Polešovice, IČ 48489018, ve výši 39.600 Kč a uzavření smlouvy o spolupráci při
realizaci projektu Otevřené brány mezi Zlínským krajem a Římskokatolickou farností
Polešovice, Vinařská 228, 687 37 Polešovice, IČ 48489018, a městysem Polešovice, 687 37
Polešovice 242, IČ00291251 zahrnující i veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve znění
přílohy č. 0145-15-P03.

24

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R05/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0033/2015, dle přílohy č. 0167-15-P01.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R05/15

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci:
a) Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107:
- učebny, inventární číslo 2290, pořizovací cena 198.490 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 1986,
- učebny, inventární číslo 2293, pořizovací cena 290.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 1986,
- učebny, inventární číslo 2294, pořizovací cena 150.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok
pořízení 1986,
a to formou fyzické likvidace;
b) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198:
- 014/ocenitelná práva UH LICENCE ContentMgnt, inventární číslo uh 014/1, pořizovací cena
236.250 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2006,
- PC server HP ProLiantDI380R03, inventární číslo uh 42, pořizovací cena 178.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2003,
- PC server HP ProLiantDI380R03, inventární číslo uh 43, pořizovací cena 178.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2003,
- SW T/20 uh sw38 licence, inventární číslo uh sw 38, pořizovací cena 345.334,50 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007,
a to formou fyzické likvidace.

26

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R05/15

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, ve složení: předseda komise
- PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Jaroslav Drozd, Emilie
Šimordová, PhDr. Vlastislav Kožela, Jiřina Vrbecká;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, ve složení: předseda komise
- PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Jaroslav Kučera, RNDr.
Alena Gallová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Veronika Koléšková, Mgr. Pavel Groh.

27

Prověřovací studie změny užití Domova mládeže Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R05/15

schvaluje
zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu a prověřovací studie změny užití Domova
mládeže Tauferova Střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 61716421;
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ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování dokumentace stávajícího stavu a prověřovací
studie v termínu do 30.04.2015.

28

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R05/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0031/2015, dle přílohy č. 0172-15-P01.

29

Domov pro seniory Loučka p. o. - protipožární opatření - prověřovací studie

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R05/15

schvaluje
1. zpracování prověřovací studie požárně bezpečnostního řešení objektu č. p. 128, svěřeného
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, který je součástí
pozemku p. č. st. 310, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
310 pro obec Loučka a v katastrálním území Loučka I;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0035/2015 dle přílohy č. 0171-15-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování prověřovací studie požárně bezpečnostního
řešení objektu č. p. 128, svěřeného Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ
70850895, který je součástí pozemku p. č. st. 310, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané
v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 310 pro obec Loučka a v katastrálním území Loučka I, v termínu do
24.04.2015.

30

Veřejná zakázka na zpracování analýz k projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském
kraji" - schválení vítězného uchazeče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R05/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem "Zpracování analýz k
projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0174-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zpracování analýz k projektu Ohrožené děti
a mládež ve Zlínském kraji", kterou předložil dodavatel SocioFactor s. r. o., se sídlem Ostrava,
Mariánské Hory, Daliborova 631/22, IČ 28586336, DIČ CZ28586336;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem SocioFactor s. r. o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory,
Daliborova 631/22, IČ 28586336 dle přílohy č. 0174-15-P02.
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31

Vyhodnocení podprogramů - integrace romské menšiny a podpory dobrovolnictví za
rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R05/15

bere na vědomí
1. Vyhodnocení PF05-14 Podprogramu Programového fondu na integraci romské menšiny ve
Zlínském kraji v roce 2014, dle přílohy č. 0175-15-P01,
2. Vyhodnocení PF06-14 Podprogramu Programového fondu na podporu nestátních
neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2014, dle přílohy č.
0175-15-P02.

32

Směrnice SM/69/01/15 - Řízení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R05/15

schvaluje
směrnici SM/69/01/15 - Řízení projektů ve znění přílohy č. 0151-15-P02.

33

Zpráva o činnosti interního auditu Zlínského kraje za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R05/15

bere na vědomí
zprávu o činnosti interního auditu Zlínského kraje za rok 2014 dle přílohy č. 0152-15-P01.

34

Zpráva o kontrolní činnosti Zlínského kraje za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R05/15

bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Zlínského kraje za rok 2014 dle přílohy č. 0153-15-P01.

35

Komise RZK pro integraci sociálně vyloučených - rezignace člena komise

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R05/15

bere na vědomí
rezignaci Mgr. Květoslavy Othové na funkci člena Komise Rady Zlínského kraje pro integraci
sociálně vyloučených, dle přílohy č. 0173-15-P01.
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36

Dotace z Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R05/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0036/2015 dle přílohy č. 0179-15-P01.

37

Deklarace o spolupráci: Polsko-české Fórum o přístupu ke společnosti, zvýšení
spolupráce a dobrého sousedství v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R05/15

schvaluje
znění Deklarace o spolupráci uvedení v praxi veřejného záměru “Polsko-české Forum o
přístupu ke společnosti, zvýšení spolupráce a dobrého sousedství v roce 2015” dle přílohy č.
0180-15-P01.

Zlín 23. února 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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