R06/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání dne 09.03.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R06/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0217-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0315/R08/13 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru řízení
dotačních programů zajistit realizaci projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová I. etapa - DZP Zašová" v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami
v termínu do 27.02.2015.“ - na termín plnění 13.07.2015;
2. usnesení č. 0665/R15/13 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství
zajistit realizaci projektu "Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les" v souladu se
smlouvou č. 11096856 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729, dle přílohy
č. 0727-13-P02 a s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR dle přílohy č. 0727-13P01 v termínu do 31.12.2015“ - na termín plnění 31.12.2015.

2

Dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R06/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0037/2015, dle přílohy č. 0195-15-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací na
zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí v
členění:
1. obec Babice, IČ 00290777, ve výši 120.000 Kč,
2. obec Bílovice, IČ 00290793, ve výši 120.000 Kč,
3. město Bojkovice, IČ 00290807, ve výši 120.000 Kč,
4. městys Buchlovice, IČ 00290866, ve výši 120.000 Kč,
5. obec Halenkov, IČ 00303763, ve výši 120.000 Kč,
6. město Holešov, IČ 00287172, ve výši 120.000 Kč,
7 obec Horní Bečva, IČ 00303771, ve výši 120.000 Kč,
8. obec Jablůnka, IČ 00303852, ve výši 120.000 Kč,
9. město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 220.000 Kč,
10. město Koryčany, IČ 00287334, ve výši 120.000 Kč,
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11. město Kunovice, IČ 00567892, ve výši 120.000 Kč,
12. město Luhačovice, IČ 00284165, ve výši 120.000 Kč,
13. město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, ve výši 220.000 Kč,
14. obec Nedakonice, IČ 00291153, ve výši 170.000 Kč,
15. město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, ve výši 890.000 Kč,
16. město Slavičín, IČ 00284459, ve výši 120.000 Kč,
17. město Slušovice, IČ 00284475, ve výši 120.000 Kč,
18. obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, ve výši 120.000 Kč,
19. obec Strání, IČ 00291340, ve výši 240.000 Kč,
20. město Vizovice, IČ 00284653, ve výši 120.000 Kč,
21. obec Vlčnov, IČ 00291561, ve výši 120.000 Kč,
22. statutární město Zlín, IČ 00283924, ve výši 920.000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru uvedeného v příloze
č. 0195-15-P02, a to za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR dle přílohy č. 0195-15-P03.

3

Kultura - Zámek Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R06/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - stavební úpravy zámku Vsetín - dodatečné stavební práce“, dle příloh č.
0196-15-P02 a č. 0196-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/1533/2014/INV na zhotovení stavby na akci
"Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa", s dodavatelem
Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918, dle přílohy č. 0196-15P04.

4

Sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R06/15

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
910/3/100/09/12 – 05/05/14 "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská", dle přílohy č. 0199-14-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1062/3/100/136/01/15 na akci
"Domov pro seniory Burešov p. o. – Bytový dům Broučkova – modernizace předávací stanice",
dle přílohy č. 0199-15-P03;
3. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10 – 07/02/15 na akci "Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm –
humanizace pobytových služeb", dle přílohy č. 0199-15-P04;
4. dohodu č. 001/O/2015 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnice č. III/42826,
dle přílohy 0199-15-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2015, dle přílohy č. 0199-15-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0040/2015, dle přílohy č. 0199-15-P07;
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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
Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm", vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dne 17.12.2014, dle přílohy č. 0199-15-P08.

5

Sociální služby - Smlouva o povinnostech příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0171/R06/15

schvaluje
uzavření smlouvy o stanovení povinností při nakládání s majetkem získaným z projektu
"Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace
pobytových služeb", s příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, Záviše Kalandry 1353,
755 01 Vsetín, IČ 49562827, dle příloh č. 0200-15-P01-P04.

7

Školství - projekty do 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0172/R06/15

bere na vědomí
vyhlášení 64. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a podoblasti podpory 3.2.1
Realizace úspor energie, dle přílohy č. 0202-15-P02;
schvaluje
1. projektový rámec projektu:
a) "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií", dle
přílohy č. 0202-15-P03,
b) "SŠ – COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií", dle přílohy č. 0202-15-P04,
2. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle příloh č. 0202-15-P03 a č. 0202-15-P04, v souladu
s ust. čl. 7, bod 26 SM/41/02/12 - Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje,
3. rozpočtové opatření č. RZK/0045/2015, dle přílohy č. 0202-15-P05;
ukládá
1. níže uvedeným příspěvkovým organizacím Zlínského kraje zajistit přípravu podkladů a
předložit projektové žádosti, včetně všech povinných příloh, do Operačního programu Životní
prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v termínu do
19.03.2015:
a) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
b) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816;

3/31

R06/15

2. vedoucímu Odboru investic předložit Radě Zlínského kraje v termínu do 20.04.2015
investiční záměry na připravované projekty:
a) "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií",
b) "SŠ – COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií";
pověřuje
1. Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracováním projektových
žádostí, včetně všech povinných příloh (v souladu s předkládanými projektovými rámci) do
Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie,
v termínu do 19.03.2015, na projekty:
a) "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií",
b) "SŠ – COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií",
2. ředitele níže uvedených příspěvkových organizací Zlínského kraje zajistit zpracování
projektových dokumentací a zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám pro výběr
zhotovitele stavby:
a) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952,
b) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816.
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Zdravotnictví - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0173/R06/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1069/3/170/178/02/15
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice“, dle
přílohy č. 0205-15-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1070/3/170/179/02/15
„Uherskohradišťská nemocnice – Přístavba provozu mikrobiologie ke stávající budově OKB“,
dle přílohy č. 0205-15-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1071/3/170/180/02/15
„Uherskohradišťská nemocnice – Přístavba hematologických ambulancí k stávající budově
HTO“, dle přílohy č. 0205-15-P04;
4. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku
a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská nemocnice - Přístavba provozu
mikrobiologie ke stávající budově OKB" mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou
nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č.
0205-15-P05;
5. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku
a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská nemocnice - Přístavba
hematologických ambulancí k stávající budově HTO" mezi Zlínským krajem a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle přílohy č. 0205-15-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2015, dle přílohy č. 0205-15-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu ZK schválit:
1. demolici neupotřebitelného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, který je svěřen k
hospodaření Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o., IČ 62182137, a to
stavby garáží jako součásti pozemku p. č. 30/4, k. ú. Buchlovice, vedené v majetkové
evidenci Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. pod inventárním číslem
950 549, pořizovací cena 121.989 Kč, zůstatková cena k 01.04.2015 ve výši 111.840 Kč;
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2.

rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2015, dle přílohy č.0205-15-P08.

9

Veřejná zakázka "Roznášecí konstrukce projektu Informační, vyrozumívací a varovací
systém Zlínského kraje (IVVS ZK)"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0174/R06/15

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "Roznášecí
konstrukce projektu IVVS ZK ", dle přílohy č. 0203-15-P02.

10

Příspěvkové organizace - cílové odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0175/R06/15

schvaluje
1. upravený model motivace ředitelů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0197-15-P01;
2. úkoly a částky cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací pro rok 2015, dle příloh
č. 0197-15-P02 až č. 0197-15-P06.
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Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0176/R06/15

stanovuje
s účinností od 01.04.2015 plat paní Mgr. Michaele Pavlůskové, ředitelce příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0198-15-P01.

12

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0177/R06/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
pojistkové skříně na pozemku p. č. 2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Maršov u Uherského Brodu,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 74-431b/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem
Jasenická 1106, PSČ 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
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- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 145/4, p. č. 828/1, vše ostatní
plocha/silnice v k. ú. Hážovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
315-322/2014,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami a údržbou
vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
3. 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. 1570/4,
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Kladeruby, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 336-366/2014,
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 675/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Němetice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 271-366/2014,
- 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 3.800 Kč + DPH;
4. 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. 191/3, p. č. 194/17, p. č.
194/24, p. č. 194/31, p. č. 194/32, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Valašské Meziříčí-město,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2910-189/2014 a č. 2919128/2015,
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku p. č. 1014/1, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
2699-188/2014,
- 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 8.800 Kč + DPH;
5. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Holešov, se sídlem Masarykova
628, PSČ 769 17 Holešov, IČ 00287172, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a umístění chodníku v rámci stavby "Chodník ul. Osvobození - Holešov" na
pozemku p. č. 3653/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2011-161/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami chodníku,
na dobu existence stavby;
6. 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. 1907/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Prostřední Bečva, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2392-308/2014,
- 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 3.000 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 zemního vedení NN v
pozemku p. č. 4440/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1278-274/2014,
- 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,

6/31

R06/15

na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 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. 1907/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Prostřední Bečva, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2425-152/2014,
- 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 2.600 Kč + DPH;
9. 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. 2914, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vidče, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1297-235/2014,
- 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 2.200 Kč + DPH;
10. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Valašské
Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č.
0181-15-P02.

13

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0178/R06/15

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví kraje:
1. pozemků
- p. č. 2159/14 ostatní plocha,
- p. č. 2159/15, ostatní plocha,
- p. č. 2159/16, ostatní plocha,
- p. č. 2159/17, ostatní plocha,
- p. č. 2231/24, ostatní plocha,
- p. č. 2231/25, ostatní plocha,
- p. č. 2231/27 ostatní plocha,
- p. č. 2231/33, ostatní plocha,
- p. č. 2231/34, ostatní plocha,
- p. č. 2231/38, ostatní plocha,
- p. č. 2231/42, ostatní plocha,
- p. č. 2231/44, ostatní plocha,
- p. č. 2231/46 ostatní plocha,
- p. č. 2231/47, ostatní plocha,
- p. č. 2231/48, ostatní plocha,
- p. č. 2231/53, ostatní plocha,
- p. č. 2231/54, ostatní plocha,
- p. č. 2231/57, ostatní plocha,
- p. č. 2231/61 ostatní plocha,
- p. č. 2231/62, ostatní plocha,
- p. č. 2231/63, ostatní plocha,
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- p. č. 2232, ostatní plocha,
- p. č. 2234/4 ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1137 pro obec a k. ú. Rajnochovice;
2. pozemků
- p. č. 34/2 ostatní plocha,
- p. č. 188/3, ostatní plocha,
- p. č. 188/4, ostatní plocha,
- p. č. 189/3, ostatní plocha,
- p. č. 189/4, ostatní plocha,
- p. č. 189/9, ostatní plocha,
- p. č. 189/10, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 422 pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic;
3. pozemků
- p. č. 399/6 ostatní plocha,
- p. č. 399/7, ostatní plocha,
- p. č. 399/10, ostatní plocha,
- p. č. 399/11, ostatní plocha,
- p. č. 399/13, ostatní plocha,
- p. č. 399/15, ostatní plocha,
- p. č. 399/18, ostatní plocha,
- p. č. 399/19, ostatní plocha,
- p. č. 399/20, ostatní plocha,
- p. č. 399/21, ostatní plocha,
- p. č. 422/21, ostatní plocha,
- p. č. 422/22, ostatní plocha,
- p. č. 422/23, ostatní plocha,
- p. č. 422/24, ostatní plocha,
- p. č. 422/28, ostatní plocha,
- p. č. 422/30, ostatní plocha,
- p. č. 422/32, ostatní plocha,
- p. č. 422/33, ostatní plocha,
- p. č. 422/35,ostatní plocha,
- p. č. 434/5, ostatní plocha,
- p. č. 434/8, ostatní plocha,
- p. č. 434/11, ostatní plocha,
- p. č. 1082/2, ostatní plocha,
- p. č. 1158/2, ostatní plocha,
- p. č. 1242/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 534 pro obec a k. ú. Zlobice;
4. nemovitých věcí:
a) pozemků
- p. č. st. 920, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 921, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 923, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 924, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 925 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Malá Bystřice, č. e. 33,
obč. vyb.,
- p. č. st. 926, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 927, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 928, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 929, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 930, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
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- p. č. st. 931, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 932, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 933, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 934, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 935, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 936, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 937, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 938, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 939, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 940, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p č. st. 942, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p č. st. 943, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 944, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 945, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 946, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 947, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 948, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 949, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. st. 950, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
- p. č. 4271, ostatní plocha,
- p. č. 4273, ostatní plocha,
- p. č. 4275, trvalý travní porost,
b) staveb
- bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. st. 919,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku st. 922 a p. č. st. 923,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 941,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 433 pro obec a k. ú. Malá Bystřice;
5. pozemku
- p. č. 6959, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4084 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště;
6. pozemků
- p. č. 640/3, ostatní plocha,
- p. č. 640/4, ostatní plocha,
- p. č. 640/7, ostatní plocha,
- p. č. 640/8, ostatní plocha,
- p. č. 640/27, ostatní plocha,
- p. č. 640/28, ostatní plocha,
- p. č. 640/29, ostatní plocha,
- p. č. 640/30, ostatní plocha,
- p. č. 640/40, ostatní plocha,
- p. č. 640/42, ostatní plocha,
- p. č. 640/47, ostatní plocha,
- p. č. 3222/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž.
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Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0179/R06/15

schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi Zlínským krajem a
společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ
45244782, dle přílohy č. 0183-15-P02;
zplnomocňuje
Českou spořitelnu, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 1171, IČ
45244782, aby jménem zmocnitele podala žádost o přidělení identifikátoru LEI / pre-LEI u
Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., příloha č. 0183-15-P03.

15

Změny v rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0180/R06/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0039/2015, dle přílohy č. 0185-15-P01.

16

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0181/R06/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši
30.917 Kč a části penále ve výši 11.594 Kč, vyměřeného organizaci Mateřská škola Uherský
Brod, Obchodní 1639, 688 01 Uherský Brod, IČ 70991928, Platebním výměrem č. 7/2015/IAK
na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně dne 28.01.2015, viz příloha č. 0182-15-P03.

17

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0182/R06/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0038/2015, dle přílohy č. 0211-15-P01.
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18

Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné
služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0183/R06/15

bere na vědomí
stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky k Plánu pokrytí území Zlínského kraje
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, dle přílohy č. 0210-15-P01;
schvaluje
vydání Plánu pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné
služby, dle přílohy 0210-15-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví zveřejnit Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými
základnami zdravotnické záchranné služby způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu
do 31.03.2015.

19

Pravidla Programu pro poskytnutí finanční podpory z dotačního titulu BESIP I.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0184/R06/15

schvaluje
1. Pravidla Programu pro poskytnutí finanční podpory z dotačního titulu BESIP I. - Zlepšování
přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje
formou dotace, dle přílohy č. 0190-15-P01;
2. zveřejnění Programu na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od
10.03.2015 po dobu 90 dnů;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0044/2015, dle přílohy č. 0190-15-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu pro
poskytnutí finanční podpory z dotačního titulu BESIP I. - Zlepšování přehlednosti přechodů
pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje formou dotace ve
složení: předseda - Ing. Jaroslav Kučera, členové - Ing. Emilie Slavíková, Ing. Petr Stuchlík,
Ing. Radek Berecka, Bc. Lenka Gregorová.

20

Doprava - pověření Centra služeb pro silniční dopravu k zajišťování nízkorychlostního
kontrolního vážení ve Zlínském kraji v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0185/R06/15

schvaluje
pověření státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219,
se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, k zajišťování nízkorychlostního
kontrolního vážení silničních vozidel a jízdních souprav na silnicích I., II. a III. třídy na území
Zlínského kraje, a to na dobu do 31.12.2015, dle příloh č. 0189-15-P02 a č. 0189-15-P03.
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21

Kultura - odpisové plány, fondy investic pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0186/R06/15

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem
v oblasti kultury na rok 2015, dle příloh č. 0187-15-P02 až č. 0187-15-P06;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti kultury na
rok 2015, dle příloh č. 0187-15-P07 až č. 0187-15-P11;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, na rok 2015, dle přílohy č. 0187-15-P12.

22

Kultura - navýšení závazného objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0187/R06/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy příspěvkovým organizacím v oblasti kultury
a památkové péče, dle přílohy č. 0186-15-P02.

23

Kultura - projekty "Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a
vzdělávání" a "Pohled za železnou oponu"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0188/R06/15

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou
práci a vzdělávání", dle přílohy č. 0188-15-P02;
2. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Pohled za železnou oponu", dle přílohy č. 018815-P03.

24

Dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0189/R06/15

schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 5.000 Kč na 2. Moravia tour 2015 v
minigolfu a 1. liga družstev;
2. Aerobik klub Zdena Zlín, IČ 26680769, ve výši 10.000 Kč na Dvoudenní závody "Aerobik
pro všechny";
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3. AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, IČ 26548721, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní závod
v aerobiku "9th Czech Aerobic Open Cup 2015";
4. AKROPOLIS, o.s., IČ 28552709, ve výši 8.000 Kč na Tradiční celoregionální přehlídka
pohybových skladeb "POHYB, TANEC A HANDICAP";
5. AMENITY - EXTREM SPORT o.s., IČ 01250248, ve výši 8.000 Kč na IV. ročník dětského
cyklistického závodu "CYKLOBRÁNA DO PRÁZDNIN";
6. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7312 Zlaté šípy, IČ 62335103, ve výši 5.000
Kč na 19. ročník sportovního turnaje pro děti a mládež "Zlaté trenky";
7. ATOS-jezdecká stáj, s r.o., IČ 26276046, ve výši 10.000 Kč na Jezdecké parkurové
skokové závody "Rozálka Grand Prix" (Pezinok-Slovensko);
8. AUTO KLUB Březolupy v AČR, IČ 62831950, ve výši 10.000 Kč na I. liga družstev ČR na
ploché dráze;
9. AUTOKLUB České republiky Vsetín - město v AČR, IČ 65469372, ve výši 8.000 Kč na 3.
ročník "Den plný sportu a zábavy";
10. Běžecký klub Holešov, IČ 47934921, ve výši 17.000 Kč na 22. ročník mezinárodního
silničního běhu "Rohálovská desítka";
11. BIKROS MÍKOVICE, IČ 68687753, ve výši 10.000 Kč na 4. a 5. závod Českomoravského
poháru v bikrosu;
12. Bruslařský klub Uherský Brod o.s., IČ 22736794, ve výši 15.000 Kč na Závody v
krasobruslení "V. ročník Velká cena města Uherský Brod a VI. ročník Brodského mládí";
13. Cyklistický oddíl Cyklosport V+P Chropyně, IČ 65268792, ve výši 12.000 Kč na XIII. ročník
závodu horských kol "Chřibská 50 MTB";
14. Česká basketbalová federace, z.s., IČ 45770778, ve výši 10.000 Kč na Soutěž v
basketbalu "Chance 3x3 Tour 2015" (Zlín);
15. ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ, IČ 02279886, ve výši 6.000 Kč na
Mistrovství republiky Českého svazu gymnastických sportů ve sportovní gymnastice;
16. Český svaz házené, IČ 00548979, ve výši 10.000 Kč na FESTIVAL MINIHÁZENÉ 2015
(Zubří);
17. DEAF SKI TEAM, z.s., IČ 02853116, ve výši 15.000 Kč na Evropský pohár neslyšících v
alpském lyžování "Deaf Ski Eurocacup 2015" (Flumserberg-Švýcarsko);
18. Dětský domov Uherské Hradiště, IČ 60371773, ve výši 6.000 Kč na Plavecké závody dětí
z dětských domovů celé Moravy "O putovní pohár";
19. Dětský domov Zašová, IČ 60990597, ve výši 10.000 Kč na 9. ročník mezinárodního
turnaje dětských domovů v házené;
20. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 6.000 Kč na Mezinárodní turnaj v
kopané žákyň a žáků;
21. Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ
75082802, ve výši 5.000 Kč na Amatérská mezinárodní taneční soutěž pro začínající
tanečníky "O valašský klobúk";
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22. EPS aktivity o.s., IČ 22866710, ve výši 10.000 Kč na 5. ročník běžeckých závodů "Běh o
pohár města Kunovice a EPS";
23. Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., IČ 69056765, ve výši 30.000 Kč na 17. Národní
výběrová konference (Zlín);
24. FBK Valašské Meziříčí o.s., IČ 22718575, ve výši 8.000 Kč na 1. ročník mezinárodního
mládežnického florbalového turnaje "O pohár FBK Valašské Meziříčí";
25. FC Dolní Bečva, IČ 67727883, ve výši 5.000 Kč na 8. ročník turnaje dorostenců v malé
kopané "Junior Cup 2015";
26. FK Lužkovice - Želechovice, IČ 42340667, ve výši 9.000 Kč na Mezinárodní turnaj žen v
malé kopané "LADIES CUP o putovní pohár Podřevnicka";
27. FK Vigantice, IČ 48773328, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový turnaj starších přípravek
"EMCO CUP 2015";
28. FoosForLife Team z.s., IČ 03372171, ve výši 5.000 Kč na FoosForLife mistrovství
Zlínského kraje ve stolním fotbale;
29. Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, IČ 26614979, ve výši 10.000 Kč na Golfový turnaj pro
děti a mládež od 5 do 18 let "JUNIOR OPEN YOUGOLF";
30. Golf club Uherské Hradiště, IČ 27025306, ve výši 10.000 Kč na Golfový turnaj "Moravská
dětská túra mládeže 2015";
31. GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN, o.s., IČ 47934638, ve výši 6.000 Kč na 9. ročník závodu
ve sportovní gymnastice "VELIKONOČNÍ ZÁVOD";
32. Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, ve výši 8.000 Kč na Mezinárodní turnaj v
halové kopané;
33. HOKEJ Uherský Ostroh, o.s., IČ 27037487, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní turnaj v
ledním hokeji přípravek 2. a 3. tříd (ročníky 2006 a mladší);
34. Intercup Zlín, IČ 27031616, ve výši 7.000 Kč na Rally RC modelů aut "6. SHERON Rally
Nedachlebice";
35. INTEX,spol.s r.o., IČ 46994874, ve výši 10.000 Kč na 9. ročník "IN-LINE NAPAJEDLA
2015" a den dětí;
36. Junák - svaz skautů a skautek ČR, 18. středisko Slušovice, IČ 62180142, ve výši 5.000
Kč na 3. ročník "Malenovská šarvátka";
37. Juniorský maratonský klub, o.s., IČ 22902147, ve výši 13.000 Kč na 19. ročník
neziskového běžeckého závodu "Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2015" (semifinálové
kolo pro Zlínský kraj);
38. Klub biatlonu, Halenkovice, IČ 65792114, ve výši 5.000 Kč na I. kolo Českého poháru
žactva v biatlonu (Nové Město na Moravě);
39. Klub horských sportů - Zlín, IČ 65823494, ve výši 5.000 Kč na Veřejný lezecký závod v
boulderingu "HAMOT 2015";
40. Klub přátel ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, IČ 70238511, ve výši 7.000 Kč na Drápačka
2015 aneb závody v lezení;
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41. Klub SHM Kroměříž, IČ 70955107, ve výši 5.000 Kč na Prvomájový florbalový turnaj;
42. Klub vodního póla Přerov, IČ 66743613, ve výši 5.000 Kč na 4. ročník mezinárodního
turnaje reprezentací do 13 let ve vodním pólu "O pohár starostky města Chropyně";
43. Kuželkářský klub Kroměříž, IČ 26585561, ve výši 5.000 Kč na Semifinále Mistrovství
České republiky seniorů v kuželkách jednotlivců;
44. Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, z.s., IČ 26642701, ve výši 8.000 Kč na Lukostřelecký
závod Českého poháru 2014/2015;
45. Mažoretky Holešov, o.s., IČ 22839089, ve výši 6.000 Kč na Oblastní kolo Národního
šampionátu Svazu mažoretek a twirlingu NBTA ČR (Otrokovice);
46. Moto sport klub v AČR, IČ 01171844, ve výši 20.000 Kč na XIII. Slovácký okruh;
47. MTB-TRIAL CLUB, IČ 22907149, ve výši 5.000 Kč na Hobby trial free test - soutěž ve
zručnosti ovládání motocyklu (MTB) "Valašská rokle";
48. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, ve výši 30.000 Kč na 14. ročník mezinárodního
nohejbalového turnaje trojic "AUSTIN CUP Vsetín 2015";
49. OB Vizovice, občanské sdružení, IČ 26579596, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství Zlínského
kraje (Valašské oblasti) v orientačním běhu na krátké trati;
50. Občanské sdružení Šachového klubu Zlínterm, IČ 22846883, ve výši 5.000 Kč na Grand
Prix Zlínského kraje žáků v rapid šachu 2014/2015 (2. turnaj);
51. Orel jednota Zlín, IČ 64467317, ve výši 10.000 Kč na Nadregionální turnaje Orla ve
florbale (Orelská florbalová liga);
52. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, IČ 67029698, ve výši 5.000 Kč na 4.
ročník florbalové nepostupové soutěže "Florbalový turnaj 2015";
53. Plavecká škola Uherské Hradiště, IČ 48489573, ve výši 8.000 Kč na Plavecká soutěž
"Přebor regionů v plavání žáků I. stupně základních škol";
54. Plavecká škola Zlín, IČ 49156845, ve výši 6.000 Kč na 45. ročník plaveckých závodů žáků
3. tříd Zlínského kraje "Stříbrný věnec";
55. PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s., IČ 49157540, ve výši 10.000 Kč na Letní mistrovství České
republiky v plavání mladšího žactva;
56. Racketlon klub Vsetín, o.s., IČ 26558238, ve výši 7.000 Kč na Turnaj Racketlon Czech
Tour 2015 "11. Valašský racketlon";
57. RUGBY CLUB Zlín, o.s., IČ 61715883, ve výši 10.000 Kč na Oblastní přebor Moravy žáků
v ragby "Zlínská Valaška";
58. Rybářský svaz luhačovického zálesí, IČ 48471810, ve výši 10.000 Kč na Jarní rybářské
závody mládeže;
59. Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice, IČ 68729596, ve výši 7.000 Kč na 5. ročník
uzlovací soutěže mladých hasičů "Mysločovský suk";
60. Sbor dobrovolných hasičů Velké Těšany, IČ 63414643, ve výši 5.000 Kč na 2. ročník
nohejbalového turnaje dvojic a trojic "O putovní pohár";
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61. Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice, IČ 65793081, ve výši 6.000 Kč na Zádveřské
šedesátky aneb Hasičský den v Zádveřicích;
62. Sbor dobrovolných hasičů Petrůvka, IČ 68729651, ve výši 5.000 Kč na Soutěž v
hasičských disciplínách útok a štafeta "Hasičský pohár";
63. Sdružení technických sportů a činností Březolupy, IČ 48491551, ve výši 5.000 Kč na 45.
ročník střelecké soutěže ze vzduchových zbraní "Zlatá diabolka";
64. SK Zlín 1931 z.s., IČ 02647567, ve výši 8.000 Kč na IX. ročník fotbalového turnaje
mládeže kategorií U10 - U13 "FestCUP 2015";
65. SKI KLUB MEZ VSETÍN, IČ 14612062, ve výši 10.000 Kč na Územní klasifikační závody
žactva a Veřejný závod ve sjezdovém lyžování;
66. SKI SOLÁŇ, IČ 22836101, ve výši 10.000 Kč na Republikový klasifikační závod žactva ve
slalomu a obřím slalomu (alpské disciplíny);
67. SKI sport Luhačovice, IČ 22707964, ve výši 10.000 Kč na Lyžařské závody ve skicrossu
pro širokou veřejnost;
68. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 10.000 Kč na Turnaj Extraligy žáků U 13 v softballu;
69. Sokolská župa Komenského Zlín, IČ 16361083, ve výši 8.000 Kč na Župní přebor sokolské
všestrannosti župy Komenského;
70. Speedskating club Otrokovice, z.s., IČ 27022374, ve výši 7.000 Kč na 9. ročník
"Otrokovický in-line pohár 2015" (1. a 2. kolo);
71. SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, IČ 26524562, ve výši 15.000
Kč na Festival "BAMBIFEST 2015";
72. Sport Hluk, příspěvková organizace, IČ 72033801, ve výši 8.000 Kč na 30. ročník
celostátního bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenisu "Turnaj přátelství";
73. Sportovní klub EDIE team Vsetín, IČ 26647036, ve výši 15.000 Kč na 16. ročník "Valašský
pohár MTB-XCO";
74. Sportovní klub mládeže Valašské Meziříčí, IČ 26639823, ve výši 6.000 Kč na Krajský
přebor pro žáky základních a středních škol v obřím slalomu na lyžích a snowboardu 2015;
75. Sportovní klub P+K Zlín, z.s., IČ 03119556, ve výši 10.000 Kč na Závod v aerobiku pro
děti (Havířov);
76. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 8.000 Kč na Finále poháru AŠSK
ČR v silovém čtyřboji středních škol chlapců a dívek;
77. Sportovní klub policie Vsetín, IČ 60990104, v celkové výši 18.000 Kč na akce:
a) 5. ročník mezinárodního turnaje v tradičním karate ve výši 10.000 Kč,
b) Světové sportovní hry policistů a hasičů "World Police and Fire Games 2015"
(Fairfax,Virginia-USA) ve výši 8.000 Kč;
78. Sportovní klub Spartak Hulín, IČ 18188541, ve výši 9.000 Kč na 10. ročník turnaje ve
volejbale "Hanácký pohár";
79. Sportovní kluby policie Zlín o.s., IČ 46307311, ve výši 7.000 Kč na Mistrovství UNITOP
ČR v malé kopané 2015;
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80. Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621, ve výši 5.000 Kč na 10. ročník cyklistického závodu
"Slavičínský bajkap";
81. Sportovní šerm Zlín, IČ 22844406, ve výši 15.000 Kč na VII. ročník mezinárodního
celostátního turnaje v šermu "O Pohár hejtmana Zlínského kraje";
82. Squash v pohodě, IČ 26611562, ve výši 7.000 Kč na Fair play turnaj školní mládeže ve
squashi;
83. Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, ve výši 8.000 Kč na 6.
ročník mažoretkové soutěže s mezinárodní účastí "VŠETULSKÁ HŮLKA 2015";
84. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši
6.000 Kč na Atletický víceboj středních škol Uherskobrodska;
85. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve výši 7.000 Kč na
4. ročník otevřeného závodu horských kol "Stavařská tisícovka";
86. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve výši 10.000 Kč na 19. ročník
parkurových jezdeckých závodů "Pohár města Kroměříže";
87. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, ve výši
10.000 Kč na X. ročník celostátní psychologické olympiády (ústřední kolo);
88. Svaťa Božák ultracycling, IČ 22852999, ve výši 10.000 Kč na Otevřené mistrovství Evropy
v cyklistickém ultramaratonu "Závod okolo Slovinska" (Postojna-Slovinsko);
89. T.J. Nedachlebice, IČ 48506192, ve výši 12.000 Kč na 8. ročník mezinárodního turnaje v
malé kopané "LASO CUP 2015";
90. Tanečně - gymnastický klub Domu Kultury Zlín, IČ 67025145, ve výši 12.000 Kč na
Mistrovství světa 2015 v estetické skupinové gymnastice v podiových skladbách (TórshavnFaerské ostrovy);
91. Taneční centrum ValMez, IČ 22769641, ve výši 10.000 Kč na Kreativní taneční soutěž
"Open Dance Battle";
92. Taneční soubor STARS Bystřice pod Hostýnem, IČ 22683062, ve výši 5.000 Kč na
Celostátní nepostupová soutěž mažoretkového sportu "Podhostýnský pohár 2015";
93. Tělocvičná jednota Sokol Holešov, IČ 00532835, ve výši 5.000 Kč na Závody ve sportovní
gymnastice "VELIKONOČNÍ POHÁR 2015";
94. Tělocvičná jednota Sokol Luhačovice, IČ 65792165, ve výši 5.000 Kč na II. ročník
"Otevřené Mistrovství Moravy dvojic amatérů v kuželkách";
95. Tělocvičná jednota Sokol Postoupky, IČ 18189610, ve výši 5.000 Kč na Šachové turnaje
mládeže "Memoriál Tomáše Baštince";
96. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, v celkové výši 24.000 Kč na akce:
a) Sportovní turnaj pro mládež v judu "Lízátkový turnaj" ve výši 5.000 Kč,
b) 13. ročník závodů ve sportovním lezení na obtížnost "Slovácké OUPN 2015" ve výši 7.000
Kč,
c) Mezinárodní badmintonový turnaj v rámci 7. ročníku "European Badminton Tour 2015" ve
výši 12.000 Kč;
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97. Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, IČ 62334964, v celkové výši 12.000 Kč na akce:
a) Závod ve sportovní gymnastice dívek a žen "Vsetínská kladinka" ve výši 7.000 Kč,
b) Přebor dětí základních škol regionu Vsetín ve stolním tenisu ve výši 5.000 Kč;
98. Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ 00530719, ve výši 8.000 Kč na Přehlídka veřejných
sokolských skladeb s celostátní účastí "SOKOLSKÉ BRNO 2015";
99. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 9.000 Kč na Mistrovství
České republiky v kolové juniorů 2015;
100. Tělovýchovná jednota Buchlovice, IČ 60369973, ve výši 5.000 Kč na Halový turnaj žáků
ve fotbale;
101. Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ 44740832, ve výši 12.000 Kč na Mistrovství
světa v estetické skupinové gymnastice 2015 ve společných skladbách (Tórshavn-Faerské
ostrovy);
102. Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství České republiky juniorů do 17 let a juniorek do 17 a 20 let ve vzpírání;
103. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 6.000 Kč na XXXVIII.
ročník NOVOVESKÝ PŘESPOLÁK;
104. Tělovýchovná jednota Spartak Uherský Brod, IČ 16361474, v celkové výši 15.000 Kč na
akce:
a) 50. ročník plaveckých závodů pro děti do 15 let "O Pohár Javořiny" ve výši 10.000 Kč,
b) Mezinárodní turnaj v basketbale 14-15 letých chlapců a dívek ve výši 5.000 Kč;
105. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 10.000 Kč na 5. ročník "Turnaj
fotbalových nadějí";
106. Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, IČ 65822749, ve výši 10.000 Kč na Voltižní
závody Českého voltižního poháru;
107. Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdružení, IČ 64422526, ve výši 5.000
Kč na Májový turnaj mládeže v tenise;
108. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 10.000 Kč na Celostátní turnaj dorostenců
kategorie "A" v tenise;
109. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 5.000 Kč na Krajský přebor v
tenise Jihomoravského tenisového svazu v kategorii dospělých;
110. TJ Dolní Lhota, IČ 48472786, ve výši 8.000 Kč na III. ročník "Regionální halový turnaj
dorostu v kopané";
111. TJ Dolní Němčí, IČ 46956611, ve výši 7.000 Kč na Fotbalový turnaj mládeže 2015
(mladší a starší přípravky);
112. TJ Holešov oddíl stolního tenisu, o. s., IČ 22604944, ve výši 5.000 Kč na Přebory
jednotlivců okresu Kroměříž ve stolním tenise pro sezonu 2014/2015;
113. TJ Mařatice - Východ, IČ 61704431, ve výši 15.000 Kč na Sportovní víkend "Mařatský
fotbal 1995 - 2015";
114. TJ Olympia Zlín, IČ 46308393, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství České republiky v
benčpresu mužů a žen;
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115. TJ Prusinovice, o.s., IČ 47933721, ve výši 7.000 Kč na Fotbalové turnaje mládeže
"Fotbalová sobota v Prusinovicích";
116. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, v celkové výši 25.000 Kč na akce:
a) Krajský přebor v orientačním běhu (sprint a klasická trať) ve výši 10.000 Kč,
b) Mistrovství světa v alpském lyžování handicapovaných sportovců (Panorama-Kanada) ve
výši 15.000 Kč;
117. TJ Slovan Vsetín, IČ 48773361, ve výši 6.000 Kč na Český pohár v eskymování (krajské
kolo Zlínského kraje);
118. TJ Sokol Bratřejov, IČ 44117345, ve výši 15.000 Kč na 3. ročník mezinárodního
fotbalového turnaje žáků;
119. TJ Sokol Pravčice, IČ 18189369, ve výši 5.000 Kč na 43. ročník závodu "Běh
Pravčicemi";
120. TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, ve výši 7.000 Kč na XI. ročník
"Velikonoční turnaj v badmintonu smíšených dvojic";
121. TJ SPORT CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, v celkové výši 18.000 Kč na akce:
a) 12. ročník mezinárodního závodu horských kol "Hradní okruh" ve výši 9.000 Kč,
b) 7. ročník mezinárodního závodu v běhu na lyžích "Hradní běžka" ve výši 9.000 Kč;
122. TJ Start Lipta Liptál, IČ 65888081, ve výši 5.000 Kč na 2. ročník turnaje mladších a
starších přípravek ve fotbale;
123. TRI-MAX sport team, IČ 26619261, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní závod v dlouhém
triatlonu "MORAVIAMAN 2015";
124. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní mistrovství ČR v
ploutvovém plavání a rychlostním potápění;
125. Valašská nadace, IČ 25842871, ve výši 8.000 Kč na 19. ročník šachového turnaje pro
děti a mládež "Hradní věž";
126. Valašský šachový klub mládeže, občanské sdružení, IČ 26570726, ve výši 5.000 Kč na
10. ročník Májového turnaje mládeže (4. turnaj Grand Prix Zlínského kraje v rapid šachu);
127. VALAŠŠTÍ BAČOVÉ,o.s., IČ 28553748, ve výši 10.000 Kč na MTB maratón pro širokou
veřejnost "Jehličná tour 2015";
128. Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, IČ 16361016, ve výši 8.000 Kč na Veslařské
závody "Memoriál Miroslava Beneše";
129. VK AUSTIN Vsetín, IČ 49563254, ve výši 10.000 Kč na Volejbalový turnaj starších žaček
a kadetek;
130. World Association of Karate Jutsu, IČ 26596679, ve výši 6.000 Kč na Regionální turnaj
Karate Jutsu dětí a mládeže;
131. Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, IČ 48773824, ve výši 7.000 Kč na
Lehkoatletické závody a turnaj ve florbalu "Memoriál Cyrila Macha";
132. Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ
71003746, ve výši 7.000 Kč na 21. ročník "Kašavský běh";
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133. Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace, IČ
71007997, ve výši 5.000 Kč na 29. ročník "Běh olympijského dne ve Zlíně";
134. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 49156608, ve výši 5.000 Kč na
Turnaj v basketbalu v Luhačovicích "Valašská sportovní liga";
135. Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín, IČ 70233292, ve výši 7.000 Kč na Závody
v běhu na lyžích "Karlovský pohár mládeže";
136. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve výši 6.000 Kč na 3. ročník turnaje ve florbalu
žáků 8. - 9. ročníků ze základních škol praktických Zlínského kraje "FLORBALEM PROTI
NUDĚ";
137. Základní umělecká škola Kroměříž, IČ 63414929, ve výši 15.000 Kč na 5. ročník
mezinárodní soutěže pro houslisty mladší šestnácti let "Archetti in Moravia";
138. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, IČ 26681871, ve výši 8.000 Kč na Veřejná
krajská přehlídka pohybových skladeb;
139. Zlínský krajský atletický svaz, IČ 70927961, ve výši 10.000 Kč na Krajské přebory
atletických přípravek v hale, mladšího a staršího žactva na dráze;
140. Zlínský krajský svaz vzpírání, IČ 26537583, ve výši 9.000 Kč na 15. Otevřené mistrovství
Zlínského kraje ve vzpírání všech věkových kategorií pro rok 2015;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru v příloze
č. 0206-15-P03;

B) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
sportovců zařazených do reprezentace ČR v členění:
1. AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, IČ 26548721, ve výši 20.000 Kč na Monika Geržová
(gymnastický aerobik - sportovní příprava 2015);
2. ASIA-GYM-SPORT, IČ 26663660, ve výši 23.000 Kč na Veronika Kohutová (sportovní
kickboxing - sportovní příprava 2015);
3. Klub stolního tenisu Zlín, IČ 49157523, ve výši 20.000 Kč na Tomáš Koldas (stolní tenis sportovní příprava 2015);
4. Lodní sporty Kroměříž, IČ 18189911, ve výši 20.000 Kč na Benjamín Přikryl (jachting sportovní příprava 2015);
5. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová o.s., IČ 61715875, ve výši 25.000 Kč na Klára Křížová
(alpské lyžování - sportovní příprava 2015);
6. Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Zlechov kynologický klub, IČ 61703346, ve výši
20.000 Kč na Dorota Psotková (agility - sportovní příprava 2015);
7. PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s., IČ 49157540, ve výši 23.000 Kč na Jan Jelínek (plavání sportovní příprava 2015);
8. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 20.000 Kč na Denisa Húsková (softball - sportovní
příprava 2015);
9. Sportovní střelecký klub, IČ 47997630, ve výši 20.000 Kč na Jakub Petřek (sportovní střelba
- sportovní příprava 2015);
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10. Taneční klub Gradace Kroměříž, IČ 47935197, ve výši 20.000 Kč na Jiří Vala (sportovní
tanec - sportovní příprava 2015);
11. Technické sporty Východní Morava, IČ 18189008, ve výši 20.000 Kč na Petra Papežíková
(bezmotorové létání - sportovní příprava 2015);
12. Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves, IČ 60369761, ve výši 20.000 Kč na Kateřina
Pjajčíková (rychlostní kanoistika - sportovní příprava 2015);
13. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, v celkové výši 40.000 Kč na
projekty:
a) Natálie Topičová (kuželky - sportovní příprava 2015) ve výši 20.000 Kč,
b) Václav Kristek (kanoistika - sportovní příprava 2015) ve výši 20.000 Kč;
14. TITAN sport club, o.s., IČ 43960693, ve výši 20.000 Kč na Klára Zábojníková (triatlon sportovní příprava 2015);
15. TJ Loukov, o.s. , IČ 18189661, ve výši 20.000 Kč na Stanislav Sehnal (MTB Downhill sportovní příprava 2015);
16. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, v celkové výši 40.000 Kč na projekty:
a) Vojtěch Sýkora (orientační běh - sportovní příprava 2015) ve výši 20.000 Kč;
b) Jiří Čech (lyžování - skicross - sportovní příprava 2015) ve výši 20.000 Kč;
17. TJ Sokol Nový Hrozenkov, IČ 64123201, ve výši 20.000 Kč na Vlastimil Kopecký (vzpírání
- sportovní příprava 2015);
18. TJ SPORT CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, ve výši 20.000 Kč na Richard Soja
(naturální kulturistika - sportovní příprava 2015);
19. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Daniel Polášek (ploutvové plavání sportovní příprava 2015);
20. "Zlínský plavecký klub", IČ 22865047, ve výši 20.000 Kč na Lukáš Macek (plavání sportovní příprava 2015);
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru v příloze
č. -15-P04;

C) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. "Lačnovjané pro lepší Lačnov", IČ 01606468, ve výši 27.365 Kč na Sportovní hry pro školní
děti z Lačnova ve věku 7-15 let "LAČNOVSKÁ WALACHIÁDA";
2. "Mateřské centrum Slavičín, o.s.", IČ 22835091, ve výši 8.000 Kč na Orientační běh pro
děti a mládež;
3. Asociace amatérských sportů České republiky, IČ 22856072, ve výši 50.000 Kč na Soutěž
pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií "Hejtmanův pohár";
4. Dětské sportovní centrum KOŤATA A KOCOUŘI ZLÍN z.ú., IČ 02628058, ve výši 6.500 Kč
na X. KOCOUŘÍ OLYMPIÁDA;
5. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IČ 61716405, ve výši 32.500 Kč na V. ročník
"Všeminění 2015";
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6. dobrý pohyb, občanské sdružení, IČ 22861645, ve výši 9.000 Kč na 3D zimní Lukostřelecké
závody;
7. Družstvo Sokolovny na Vsetíně, IČ 42866120, ve výši 22.100 Kč na Hledáme mladé
sportovce;
8. Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 75062194, ve výši 13.260 Kč
na Přátelský florbalový turnaj starších žáků;
9. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442, ve výši
12.000 Kč na 11. ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií "O pohár starosty obce
Tlumačov";
10. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621, ve výši
39.000 Kč na Postupová soutěž v aerobiku skupin "OSTROŽSKÁ PASTELKA";
11. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, IČ
75089602, ve výši 16.000 Kč na 1. ročník závodu jednotlivců na kolečkových bruslích
"Hradišťská rychlobrusle";
12. Dům Ignáce Stuchlého SKM, IČ 67026346, ve výši 5.200 Kč na Kalčo turnaj 2 vs 2;
13. FC Dukla Hranice, IČ 44940793, ve výši 7.000 Kč na 6. ročník sportovně - vojenské akce
"Dukla a vojáci baví dětské domovy";
14. FC Fryšták, IČ 65792157, ve výši 16.000 Kč na Zimní turnaje mládeže v malé kopané na
umělé trávě;
15. FC Valašské Příkazy, občanské sdružení, IČ 70891362, ve výši 25.000 Kč na "Ukaž co
umíš";
16. Festival Sporťáček, z.s., IČ 22839186, ve výši 50.000 Kč na Sporťáček - festival sportu
pro děti (Zlín);
17. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve výši 36.000 Kč na 9. ročník "Přehlídka
odborných dovedností oboru Řezník - uzenář";
18. Luhačovské Zálesí, o.p.s., IČ 27735109, ve výši 20.000 Kč na Avon Pochod Luhačovice
2015;
19. Lyžařský klub SKI Zlín Charvátová o.s., IČ 61715875, ve výši 20.000 Kč na Finále
Evropského poháru v alpském lyžování (Grandvalira El Tarter-Andorra);
20. Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, IČ 71006974, ve výši 10.000
Kč na 1. ročník fotbalového turnaje dětí proti rodičům "Fotbalem k zážitkům";
21. Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Zlechov kynologický klub, IČ 61703346, ve výši
34.000 Kč na Závody agility "6. Zlechovské dvojzkoušky";
22. MTBikers o.s., IČ 26526662, ve výši 25.000 Kč na 3. ročník cyklistického závodu
"POVEČERNÍČKOVÉ BIKOVÁNÍ S HVĚZDIČKOU";
23. Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic, IČ 29259096, ve výši 26.000 Kč na 1. ročník
hokejového turnaje "O putovní pohár mikroregionu Slušovicko";
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24. Občanské sdružení K.O.S.A. (Klub občanských a studentských aktivit), IČ 28558294, ve
výši 9.500 Kč na Turnaj v ringu "Staň se RINGO králem!";
25. SemTamFór, IČ 26599252, ve výši 25.000 Kč na Ekologická pohádka "Smetišťák TOM";
26. Společnost Parkinson, o. s., IČ 60458887, ve výši 10.000 Kč na Pohár České republiky
členů Společnosti Parkinson, z. s. ve stolním tenisu (Poděbrady);
27. SportAnalytik o.p.s., IČ 02380340, ve výši 20.475 Kč na Sportovní akce pro děti ve věku
od 5 do 15 let "Sportovní den pro děti";
28. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 15.000 Kč na Sportovní zápasy kickboxu "Večer bojovníků Holešov";
29. Sportovní klub Spartak Hulín, IČ 18188541, v celkové výši 24.250 Kč na akce:
a) Turnaj v judu benjamínků a mladšího žactva "Velká cena Hulína" ve výši 9.750 Kč,
b) 10. ročník "Turnaj o pohár Rady města ve stolním tenisu jednotlivců" ve výši 14.500 Kč;
30. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, ve výši 40.300 Kč na
Výměnný pobyt studentů (Sées-Francie);
31. Střední škola Kostka s.r.o., IČ 25367692, ve výši 27.000 Kč na Stolní tenis - turnaj
středních škol okresu Vsetín v kolotoči;
32. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644, ve
výši 19.000 Kč na Vzhůru ke hvězdám;
33. Student Cyber Games, IČ 26678586, ve výši 5.000 Kč na Soutěž pro žáky a studenty v
prezentačních dovednostech ve Zlínském kraji "Prezentiáda+ 2015";
34. Taneční klub Gradace Kroměříž, IČ 47935197, ve výši 40.000 Kč na Mistrovství České
republiky 2015 ve sportovním tanci - standardní tance;
35. Technické sporty Východní Morava, IČ 18189008, ve výši 40.000 Kč na Závody v
bezmotorovém létání "Flight Challenge Cup Gliding 2015 (Prievidza-Slovensko) a Plachtařské
mistrovství České republiky 2015 (Tábor)";
36. Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice, IČ 61703320, ve výši 31.000 Kč na Závody dětí a
dospělých v lezení na horolezecké stěně;
37. Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s., IČ 18188532, ve výši 5.000 Kč na
Šachový turnaj pro mládežníky;
38. T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness, IČ 22815210, ve výši 38.000 Kč na Hledáme
nejzdatnějšího žáka/žákyni - studenta/studentku okresu Uherské Hradiště ve víceboji 2015;
39. TJ Ludslavice, IČ 18189954, ve výši 12.500 Kč na Sportovní den dětí a mládeže;
40. TJ MEZ Vsetín, IČ 00533815, ve výši 50.000 Kč na Tenis pro všechny generace;
41. TJ Slovan neslyšících Zlín, IČ 44005687, ve výši 5.000 Kč na Zimní turnaje mládeže a
dospělých v ping pongu a šipkách;
42. Valašský sportovní klub Vsetín, IČ 26588331, ve výši 20.000 Kč na 11. ročník cyklistického
nezávodního maratonu po Valašsku "MAKADAM Tour aneb PO STOPĚ VSETÍNSKÉJ
OVCE";
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43. Vrchařská koruna Valašska z. s., IČ 03543340, ve výši 30.000 Kč na 3. ročník dlouhodobé
cyklistické soutěže "Vrchařská koruna Valašska";
44. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velehrad, IČ 75105705, ve výši
12.000 Kč na XVIII. ročník "Sportovně-společenský den CHŘIBY 2015";
45. Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace, IČ
71008021, ve výši 5.500 Kč na Mezidružinové zábavné štafety zlínských škol;
46. Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 49156080, ve výši
19.500 Kč na Florbalový turnaj pro žáky 4. - 9. ročníku "Velikonoční florbalový turnaj 2015";
47. Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
75022567, ve výši 17.000 Kč na Softbalový turnaj žáků a žákyň základních škol
Uherskohradišťska;
48. Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČ 70932310,
ve výši 50.000 Kč na Sportovní akce "Pohni kostrou";

D) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu
sportovců zařazených do reprezentace ČR v členění:
1. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 20.000 Kč na Alena Doleželová
(minigolf - sportovní příprava 2015);
2. AUTO KLUB Březolupy v AČR, IČ 62831950, ve výši 40.000 Kč na Patrik Mikel (plochá
dráha - sportovní příprava 2015);
3. FoosForLife Team z.s. , IČ 03372171, ve výši 31.000 Kč na Vojtěch Holub (stolní fotbal sportovní příprava 2015);
4. Heartattack racing, IČ 22723412, ve výši 40.000 Kč na Tomáš Navrátil (MTB Downhill sportovní příprava 2015);
5. Sbor dobrovolných hasičů, IČ 63701821, ve výši 20.000 Kč na Petra Chovancová (požární
sport - sportovní příprava 2015);
6. Sbor dobrovolných hasičů - Sklárny, Karolinka, IČ 63701766, ve výši 40.000 Kč na Jan
Gášek (požární sport - sportovní příprava 2015);
7. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 30.000 Kč na Daniel Kolář (vzpírání sportovní příprava 2015);
8. Sportovní klub policie Vsetín, IČ 60990104, ve výši 30.000 Kč na Klára Kleiblová (tradiční
karate - sportovní příprava 2015);
9. Tanečně - gymnastický klub Domu Kultury Zlín, IČ 67025145, ve výši 35.000 Kč na Věra
Gábová (moderní a estetická skupinová gymnastika - sportovní příprava 2015);
10.Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČ 22848410, ve výši 39.000 Kč na Lukáš
Hofbauer (vzpírání - sportovní příprava 2015);
11. Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ 65823061, ve výši 30.000 Kč na Miroslav
Gottfried (sálová cyklistika - sportovní příprava 2015);
12. Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, ve výši 28.000 Kč na
Josef Kolář (vzpírání - sportovní příprava 2015);
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13. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 39.000 Kč na Barbora Miklová (tenis sportovní příprava 2015);
14. TJ Spartak Hluk, o.s., IČ 00395455, ve výši 20.000 Kč na Stanislava Slezáková (stolní
tenis - sportovní příprava 2015);
bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. Atletický klub Zlín, z.s., IČ 00350834, ve výši 5.000 Kč na Krajský přebor soutěže družstev
staršího žactva v atletice;
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 10.000 Kč na Halový mezinárodní
turnaj žáků v kopané "GAZDA CUP 2015";
3. FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní turnaj starších
žáků ve fotbale;
4. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní turnaj v házené
mladších žáků "DIGITAL DESIGN CUP 2015" (Schwerin-Německo);
5. Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, ve výši 8.000 Kč na 13. ročník
turistické akce "Přátelství bez hranic";
6. Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 5.000 Kč na Oblastní
kolo "Soutěž mladých zdravotníků";
7. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, v celkové výši 25.000 Kč na
akce:
a) Sportovní hry mateřských škol ve výši 8.000 Kč,
b) Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích ve výši 7.000 Kč,
c) Turnaj ve fotbale kategorie U10 ve výši 5.000 Kč,
d) 25. ročník gymnastického závodu "Memoriál Miloše Bortela" ve výši 5.000 Kč;
8. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 35.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní turnaj mladších žaček "JISKRA HANDBALL CUP" ve výši 8.000 Kč,
b) 8. ročník "Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb Otrokovice 2015" ve výši 7.000 Kč,
c) XVII. METAL-PS mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých Otrokovice 2015 ve
výši 20.000 Kč;
9. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, v celkové výši 17.000 Kč na akce:
a) Mezinárodní republikový kvalifikační závod v severské kombinaci žáků ve výši 7.000 Kč,
b) 28. ročník závodu ve skoku na lyžích "Beskydské Turné mládeže" ve výši 10.000 Kč;
10. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 13.000 Kč na akce:
a) 3. ročník soutěže v mrtvém tahu ve výši 7.000 Kč,
b) Žebříčkový turnaj ČR juniorů a seniorů ve squashi - Krajský přebor Zlínského kraje ve výši
6.000 Kč;
11. Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ 00567931, ve výši 10.000 Kč na Mezinárodní turnaj ve
volejbale juniorů;
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12. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, v celkové výši 51.000 Kč na akce:
a) Golfový den se Zlatým patrem ve výši 15.000 Kč,
b) 6. ročník mezinárodního turnaje v ledním hokeji pro ročníky narození 2001/2002 "6.
internationalen HOCKEY CUP 2015" (Mannheim-Německo) ve výši 30.000 Kč,
c) Krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu ve výši 6.000 Kč;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru v příloze
č. 0206-15-P03;

B) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR v členění:
1. Atletický klub Zlín, z.s., IČ 00350834, ve výši 22.000 Kč na Václav Staněk (atletika sportovní příprava 2015);
2. ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ 70925003, ve výši 20.000 Kč na Štěpán Volf
(horolezectví - sportovní příprava 2015);
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru v příloze
č. 0206-15-P04;

C) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu
v členění:
1. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, v celkové výši 32.000 Kč na
akce:
a) Šachový turnaj pro mládež a dospělé ve výši 12.000 Kč,
b) Český telemarkový pohár a Mistrovství České republiky (Dolní Morava) ve výši 20.000 Kč;
2. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, ve výši 45.000 Kč na Jarní soustředění veslařského
oddílu (Skradinski-Chorvatsko);
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 24.000 Kč na Mistrovství České
republiky v šermu kordem kadetek a juniorek (3 turnaje a 2 MČR);

D) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR v
členění:
1. TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805, v celkové výši 60.000 Kč na projekty:
a) Jan Solař (veslování - sportovní příprava 2015) ve výši 40.000 Kč,
b) Tereza Divílková (házená - sportovní příprava 2015) ve výši 20.000 Kč;
2. TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00534439, ve výši 40.000 Kč na Kateřina Solanská (skoky
na trampolíně - sportovní příprava 2015);
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 40.000 Kč na Ondřej Uherka
(squash - sportovní příprava 2015).

26/31

R06/15

25

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0190/R06/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0042/2015, dle přílohy č. 0207-15-P01.

26

Školství - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0191/R06/15

souhlasí
s vyřazením pohledávky příspěvkové organizace Zlínského kraje Dětský domov Valašské
Meziříčí, IČ 62334808, vůči panu Ladislavu Hochovi ve výši 69.237 Kč, dle přílohy 0209-15P02.

27

Školství - Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0192/R06/15

bere na vědomí
seznam pedagogických pracovníků Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za
pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace pro rok
2015, dle přílohy č. 0208-15-P04.

28

PF05-15 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve ZK pro rok 2015 schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0193/R06/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF05-15 Podprogram na podporu integrace
romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2015 ve výši:
a) 50.000 Kč spolku KADLUB o. s., Vsetín, IČ 26575353, na projekt PF-05-15/008 "Romské
cesty - cesty bez svodidel";
b) 100.000 Kč Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČ
70932310, na projekt PF-05-15/016 "SLUNEČNÍK, VĚTRNÍK, MĚSÍČNÍK";
c) 50.000 Kč spolku Rodičovské sdružení Na cestě, Vsetín, IČ 70907668, na projekt PF-0514/018 „Učit se i ve volném čase;
d) 60.000 Kč spolku "Sdružení SOS dětských vesniček", Praha, IČ 00407933, na projekt PF05-15/019 "Podpora integrace dětí romské menšiny z Bystřice pod Hostýnem a okolí v roce
2015"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0213-15-P03;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF0515 Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2015 ve výši:
a) 40.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, na projekt PF-05-15/017 "Muzika
nás baví!";
b) 50.000 Kč Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF-05-15/020 "Most mezi
dítětem a školou"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0213-15-P03.

29

PF06-15 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku
občanské společnosti - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0194/R06/15

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-15 Podprogram na podporu
nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2015 ve
výši:
a) 90.000 Kč spolku Samari, o. s., Zlín, IČ 22671951, na projekt PF-06-15/008 "Koordinace,
organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari";
b) 90.000 Kč spolku Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o. s., IČ 26631539, na projekt
PF-06-15/010 "Dobrovolnictví na Vsetínsku";
c) 70.000 Kč společnosti ADRA, o. p. s., Praha, IČ 61388122, na projekt PF-06-15/011
„Dobrovolníci ADRA pomáhají"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0214-15-P03;
2. neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF06-15 Podprogram na podporu
nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti v roce 2015 ve
výši:
a) 50.100 Kč spolku AKROPOLIS, o. s., Uherské Hradiště, IČ 28552709, na projekt PF-0615/012 "Dobrovolnické centrum Akropolis 2015";
b) 60.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF-06-15/014 „Na
Slovácku se dobrovolničí“;
c) 85.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068, na projekt PF06-15/013 "Výchova a vzdělávání dobrovolníků",
a to z důvodu uvedených v přílohách č. 0214-15-P02 a č. 0214-15-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF0615 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské
společnosti v roce 2015 ve výši:
a) 90.000 Kč společnosti Maltézská pomoc, o. p. s., Praha, IČ 26708451, na projekt PF-0615/007 „PF06-15/007 Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám
se zdravotním postižením a podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji";
b) 60.000 Kč Charitě Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, na projekt PF-06-15/009
„Koordinace a organizace dobrovolnictví v Charitě Svaté rodiny Luhačovice v roce 2015";
c) 50.000 Kč Oblastní charitě Uherský Brod, IČ 48489336, na projekt PF-06-15/015
"Dobrovolnický program STOPA"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0214-15-P03.
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Veřejná zakázka "Zhotovení projektové dokumentace na akci Příprava fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, vhodných vykonávat pěstounskou péči po
přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0195/R06/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "Zhotovení projektové
dokumentace na akci Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
vhodných vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny", dle
přílohy č. 0215-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel RODINA SV. ZDISLAVY, Solanec
pod Soláněm 395, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 65469623;
2. uzavření smlouvy o provedení odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči s
dodavatelem RODINA SV. ZDISLAVY, Solanec pod Soláněm 395, 756 62 Hutisko-Solanec,
IČ 65469623, dle přílohy č. 0215-15-P02.

31

Zpráva o stavu romské menšiny ve Zlínském kraji za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0196/R06/15

bere na vědomí
zprávu o stavu romské menšiny ve Zlínském kraji za rok 2014, dle přílohy č. 0216-15-P01.

32

Informace o soudních sporech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0197/R06/15

bere na vědomí
informaci o výsledku soudního sporu mezi žalobci Zdeňkou Fojtovou, Františkem Fojtem a
nezl. Zuzanou Fojtovou a žalovanými Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí, a. s., o
ochranu osobnosti, uvedenou v příloze č. 0191-15-P01;
souhlasí
s neuplatňováním náhrady škody ve výši 1.000 Kč vůči Jakubu Dibelkovi, trvale bytem Střítež
nad Bečvou 193, t.č. ve vazbě ve Vazební věznici v Ostravě.

29/31

R06/15

33

Stanovení objemu prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0198/R06/15

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu
Zlínského kraje pro rok 2015 jako součet prostředků na platy z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 178.000.000 Kč a příspěvků poskytnutých Úřadem práce České republiky a refundaci
platů na projektech financovaných z prostředků Evropské unie, které Zlínský kraj obdrží v
období od 01.01.2015 do 31.12.2015.

34

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0199/R06/15

schvaluje
1. přechodné zvýšení kapacity sociální služby typu domovy se zvláštním režimem,
identifikátor 9637335, poskytované v Domově se zvláštním režimem Pržno, začleněném do
příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, ze 64 na 65 lůžek;
2. přechodné zvýšení kapacity sociální služby typu domovy se zvláštním režimem,
identifikátor 7152788, poskytované v příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná,
IČ 70850852, ze 70 na 71 lůžek;
bere na vědomí
dopis doručený příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, ve věci zajištění
poskytnutí sociální služby z důvodu mimořádné situace dle přílohy č. 0218-15-P02.

35

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0200/R06/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) V. konferencí funkčního vyšetření plic pořádanou Bořkem Procházkou, IČ 67018122, v roce
2015;
2) Rybářskými závody mládeže pořádanými Moravským rybářských svazem, o. s., místní
organizace Zlín, IČ 00547956, v roce 2015;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 30.000 Kč Bořku Procházkovi na pořádání V. konference funkčního vyšetření plic v
roce 2015;
2) ve výši 10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace Zlín na pořádání
Rybářských závodů mládeže v roce 2015;
3) ve výši 30.000 Kč spolku Fryštácká Javořina, IČ 68688181, na pořádání XIII. Valašské
setkání 2015;
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0204-15-P02.
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Veřejná zakázka "Dodávka teplonosného média - páry pro sídlo Zlínského kraje I."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0201/R06/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Dodávka
teplonosného média – páry pro sídlo Zlínského kraje I.", dle příloh č. 0194-15-P02 a č. 019415-P03;
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávkách tepelné energie s uchazečem Alpiq Generation (CZ) s. r. o.,
Dubská 257, 272 03 Kladno - Dubí, IČ 26735865, dle přílohy č. 0194-15-P04.

37

Finanční dar městu Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0202/R06/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit finanční dar ve výši 400.000 Kč městu Uherský Brod,
IČ 00291463, na finanční podporu pozůstalých po tragické události dne 24.02.2015 v
Uherském Brodě.

Zlín 9. března 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

31/31

