R07/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 7. zasedání dne 23.03.2015
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0203/R07/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0263-15-P01.
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Majetkoprávní vztahy v souvislosti s R49

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0204/R07/15

schvaluje
zřízení věcného břemene ke služebným pozemkům p. č. 2279 a p. č. 2280/1, vše v k. ú. a
obci Holešov ve vlastnictví Zlínského kraje ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 27295567, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 23083, ve smyslu
služebnosti spočívající:
- v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích p. č. 2279 a 2280/1 v k. ú. a obci
Holešov plynárenské zařízení "Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 1,550 C117, číslo
stavby 37835 vybudovaného jako SO C507 v rámci stavby Rychlostní silnice R49, stavba
4901 Hulín-Fryšták" včetně všech jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,
- v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky p. č. 2279 a p. č. 2280/1 v k. ú. a obci
Holešov v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení,
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1858-314/2013 ze dne 09.10.2013, na dobu existence
stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 21.610 Kč bez DPH, s tím, že náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha, a dále za podmínky vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s
touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ
Holešov;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2015, dle přílohy č.
0233-15-P04.
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Sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0205/R07/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1073/3/100/138/02/15 s
názvem "Domov pro seniory Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny", dle přílohy č.
0239-15-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory
Loučka, IČ 70850895, na rok 2015, dle přílohy č. 0239-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0063/2015 dle přílohy č. 0239-15-P04;
ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, o 1.500.000 Kč v termínu do 15.12.2015
na celkovou výši 4.188.000 Kč;
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Sociální služby Uh. Hradiště - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0206/R07/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1072/3/100/137/02/15 s
názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Uherský Brod – rekonstrukce kotelny",
dle přílohy č. 0241-15-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1049/3/100/132/09/14s
názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Staré Město – odstranění havarijního
stavu střechy", dle přílohy č. 0241-15-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1058/3/100/135/11/14 s
názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad-Buchlovská – odstranění
havarijního stavu oken, dveří a dřevěných ochozů", dle přílohy č. 0241-15-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 0241-15-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0057/2015, dle přílohy č. 0241-15-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0048/2015, dle přílohy č. 0241-15-P09;
7. navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 3.459.000 Kč na celkovou výši 3.756.000 Kč, dle přílohy č.
0241-15-P10;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště výkonem funkce investora a
zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akcí:
1. Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Uherský Brod - rekonstrukce kotelny
2. Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Staré Město – odstranění havarijního stavu
střechy;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2015, dle přílohy č.
0241-15-P07;
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ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 5.768.000 Kč v termínu do
30.06.2015 na celkovou výši 11.187.000 Kč.
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Sociální služby Vsetín - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0207/R07/15

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
847/3/100/110/02/12-03/03/15 s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová I. etapa – DZP Zašová" – IOP, dle přílohy č. 0242-15-P02;
2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
911/3/100/121/09/12-02/04/15 s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice" - IOP, dle přílohy č. 0242-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0060/2015, dle přílohy č. 0242-15-P04;
souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) na zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová I. etapa – DZP Zašová", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR dne 15.01.2015, dle přílohy č. 0242-15-P05;
2. s podmínkami uvedenými v dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) na zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR dne 16.02.2015, dle přílohy č. 0242-15-P06;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry
1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, movité věci, dle přílohy č. 0242-15-P07, s účinností ode
dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

6

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0208/R07/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1060/3/150/402/01/15 na akci
"SPŠ a OA Uherský Brod - Stavební úpravy domova mládeže – II. etapa", dle přílohy č. 024315-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1041/3/150/395/07/14-01/02/15 na akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín – Stavební úpravy
odborných dílen", dle přílohy č. 0243-15-P03;
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3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1035/3/150/389/05/14 – 01/01/15 na akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín – Realizace úspor
energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0243-15-P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace SPŠ polytechnická
- COP Zlín, IČ 14450500, na rok 2015, dle přílohy č. 0243-15-P05;
5. rozhodnutí o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové
organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, IČ: 60371757, na realizaci akce „Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod
– sanace vlhkosti a oprava fasády“, dle přílohy č. 0243-15-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0050/2015, dle přílohy č. 0243-15-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2015, dle přílohy č.
0243-15-P08.
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Zdravotnictví - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0209/R07/15

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
949/3/170/166/05/13 - 03/02/15 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová
základna Rožnov pod Radhoštěm“ - ROP, dle přílohy č. 0245-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0046/2015, dle přílohy č. 0245-15-P03.
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KORIS - dodatek č. 7 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0210/R07/15

schvaluje
1. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
744/3/120/001/11/10 na projekt "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 0232-15-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0058/2015 dle přílohy č. 0232-15-P02.
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RPZ, s. r. o. - utlumení činnosti společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0211/R07/15

souhlasí
s utlumením vykonávaných činností společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.;
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doporučuje
Valné hromadě společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., uložit jednateli, aby již
neuzavíral žádné nové smluvní vztahy se třetími stranami, včetně smluv o poskytování úvěrů
tak, aby veškerá činnost společnosti byla zaměřena pouze na utlumení vykonávaných
činností, dále na činnosti, které souvisejí s obsluhou již poskytnutých úvěrů, u kterých dobíhají
termíny jejich splatnosti a s obsluhou úvěru poskytnutého PPF Bankou.
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Projekt "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (IVVS ZK)" umístění meteorologického zařízení v Holešově

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0212/R07/15

schvaluje
1.

2.
3.
4.

dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
871/3/120/02/04/12-06/03/15 „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení
IVVS ZK“, dle přílohy č. 0234-15-P02 o celkových nákladech akce 111.046 tis. Kč;
rozpočtové opatření č. RZK/0062/2015, dle přílohy č. 0234-15-P03;
zahájení veřejné zakázky s názvem "Roznášecí konstrukce projektu IVVS ZK" formou
jednacího řízení bez uveřejnění, dle příloh č. 0234-15-P04 až č. 0234-15-P11;
uzavření Smlouvy o nájmu části budovy, mezi Zlínským krajem a společností Industry
Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov, Holešovská 1691, PSČ: 769 01, IČ 63080303, dle
přílohy č. 0234-15-P012;

jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem "Roznášecí konstrukce projektu
IVVS ZK" ve složení: Ing. Jana Koldová, Mgr. Michal Uherek, Ing. Robert Pekaj, Ing. Tomáš
Martinek, a náhradníky: Ing. Diana Pavlíčková, Mgr. Jan Strejček, Ing. Karel Malinovský;
RNDr. Ivo Skrášek.
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Závěrečné vyhodnocení realizace "Konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu
firmy Baťa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0213/R07/15

bere na vědomí
zprávu o závěrečném vyhodnocení realizace "Konceptu řešení revitalizace části bývalého
areálu firmy Baťa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, oblasti podpory 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny", ve
znění přílohy č. 0244-15-P01.
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Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0214/R07/15

stanovuje
s účinností od 01.04.2015 plat paní Mgr. Lence Zgarbové, ředitelce Domu sociálních služeb
Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, dle přílohy č. 0235-15-P01.
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Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v oblasti
dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0215/R07/15

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2014, dle přílohy č. 0220-15-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti dopravy,
kultury a zdravotnictví, dle seznamu uvedeného v příloze č. 0220-15-P04, za rok 2014, dle
přílohy č. 0220-15-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
dopravy, kultury a zdravotnictví za rok 2014, za předpokladu schválení účetních závěrek za
rok 2014, v celkové výši 770.952,83 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0220-15-P02;
ukládá
1. ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok 2014,
přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem
v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví do rezervního fondu ve výši 770.952,83 Kč, dle
přílohy č. 0220-15-P02, v termínu do 31.03.2015;
2. vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly provést následnou kontrolu nápravných
opatření organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v termínu do 31.05.2015.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0216/R07/15

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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN v
pozemku p. č. 668/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Havřice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 708-585b/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 2.200 Kč + DPH;
2. 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. 2830/1, p. č. 2920/1, vše
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Nivnice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1591-3/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou plynárenského zařízení,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zprostředkování č. D0146/2014/EKO ze dne
28.02.2014, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi Zlínským krajem a AGENTUROU
ZVONEK CZ s. r. o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČ 26227967, za podmínek dle
přílohy č. 0221-15-P03;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, a to
osobního automobilu Š Felicia, reg. značka KMH 60-13, inv. číslo 6 444 200 030, rok výroby
2000, pořizovací cena 242.801 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou prodeje prostřednictvím
aukčního portálu společnosti TotalCar s. r. o., minimálně za cenu ve výši 1.500 Kč (tj. hodnota
zbytků vozidla stanovená Českou pojišťovnou).
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0217/R07/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši 3.882 Kč a části penále ve
výši 2.392 Kč, vyměřeného organizaci Základní škole Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková
organizace, tř. Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice, IČ 71008110, Platebním výměrem č.
10/2015/IAK na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně dne 28.01.2015, č. j. KUZL
6824/2015/IAK, viz příloha č. 0222-15-P05;
b) vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje ze dne 6. března 2015 č. j. KUZL 15425/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední průmyslové škole polytechnické Centru odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, uloženého
Platebním výměrem č. 6/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně dne 2. února
2015 č. j. KUZL 8032/2015 ve výši 568.376,70 Kč (zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, na 568.377 Kč). Promíjí se částka 566.176,70 Kč a nepromíjí se
částka 2.200 Kč, viz příloha č. 0222-15-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0053/2015, dle přílohy č. 0222-15-P08.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, obce okresu Uherské Hradiště rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0218/R07/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0047/2015 dle přílohy č. 0231-15-P01.
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18

Pravidla programu pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v
obcích ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0219/R07/15

schvaluje
1. Pravidla programu pro poskytnutí finanční podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v
obcích Zlínského kraje, dle přílohy č. 0230-15-P01;
2. zveřejnění programu na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od
24.03.2015 po dobu 90 dnů;
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu pro
poskytnutí finanční podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje ve
složení: Ing. Ivan Mařák - předseda, členové: Ing. Jana Koldová, RNDr. Alan Urc, Ing. Dana
Zápecová, Ing. Táňa Vítková, Ph.D.

19

Doprava - seznam stavebních investičních akcí na silnicích II. a III. tříd k předložení do
58. výzvy ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0220/R07/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit seznam a spolufinancování stavebních investičních
akcí na silnicích II. a III. tříd krajské silniční sítě uvedených v příloze č. 0228-15-P01 a jejich
předložení v rámci 58. výzvy do Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, v
souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislavu Malému
předložit ke schválení Radě Zlínského kraje investiční záměry na investiční projekty uvedené
v příloze č. 0228-15-P01 v termínu nejpozději do 20.04.2015.

20

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - kulturní aktivity a akce v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0221/R07/15

rozhodla
ve smyslu čl. 6 odst. 3 Směrnice SM/15/03/12 o krácení dotací na podporu kulturních aktivit
z Fondu kultury ZK všem žadatelům o 20 procent dle přílohy č. 0225-15-P02;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0054/2015 dle přílohy č. 0225-15-P07;
b) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit a akcí v
roce 2015 v členění:
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1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114
v celkové výši 74.400 Kč na akce:
Chrám i tvrz – 38.400 Kč
22. Vsetínský jazzový festival – 36.000 Kč
2. Valašské folklorní sdružení, IČ 41084713
v celkové výši 51.200 Kč na akce:
Škola mladých odzemkářů 2015 - 33.600 Kč
Postupové přehlídky dětských folklorních souborů z Valašska 2015 – 17.600 Kč
3. Občanské sdružení "Kunovjan", IČ 62831585
ve výši 40.000 Kč na akci:
Národní přehlídka dětského verbuňku
4. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447
ve výši 37.300 Kč na akci:
Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2015
5. Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00368946
v celkové výši 72.000 Kč na akce:
Setkání divadel – malé jevištní formy 2015 – 36.000 Kč
Mezinárodní festival poezie – 51. ročník – 36.000 Kč
6. Valašský sbor portášský, IČ 26656361
ve výši 24.000 Kč na akci:
Portášské slavnosti 2015
7. Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, IČ 46311360
ve výši 11.600 Kč na akci:
Trnečka 2015
8. Umělecká iniciativa Kroměříž, IČ 18190120
ve výši 40.000 Kč na akci:
XXVI. Festival Forfest Czech republic 2015 – Mezinárodní festival současného umění
9. Petr Žůrek, IČ 76143058
ve výši 40.000 Kč na akci:
Percussion Show Kroměříž
10. Česká tábornická unie - T. K. DAKOTA Uherský Brod, IČ 71227580
ve výši 8.000 Kč na akci:
Chřibskokarpatské kolo Porty 2015
11. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace, IČ
75089602
ve výši 16.800 Kč na akci:
Krajská přehlídka dětského divadla
12. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., IČ 29188172
ve výši 40.000 Kč na akci:
Festival Janáček a Luhačovice
13. DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476
ve výši 12.800 Kč na akci:
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 2015
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14. Klobučan, IČ 46310878
ve výši 14.400 Kč na akci:
Region Valašska – soutěž dětských zpěváčků
15. Divadelní spolek Kroměříž, IČ 27035018
ve výši 40.000 Kč na akci:
Divadelní festival Ludmily Cápkové – moravský FEMAD
16. Celé Česko čte dětem o. p. s., IČ 27767612
ve výši 40.000 Kč na akci:
5. Týden čtení dětem
17. MUSICA Holešov, o. s, IČ 22818618
ve výši 39.800 Kč na akci:
MUSICA Holešov – jarní cyklus hudební události
18. Spolek přátel hradu Lukova, o. s., IČ 49158295
ve výši 29.800 Kč na akci:
25 let boje o hrad Lukov
19. Nadace Masarykova gymnázia, IČ 47658550
ve výši 40.000 Kč na akci:
Literární jaro ve Vsetíně
20. Společnost pro kulturu obce Strání, IČ 62831895
ve výši 40.000 Kč na akci:
28. Festival masopustních tradic FAŠANK 2015
21. SVĚTLOVÁNEK, IČ 26631130
ve výši 40.000 Kč na akci:
Světlovský bál
22. NÁRODOPISNÝ SOUBOR "ZÁVRŠAN", IČ 26668025
ve výši 21.100 Kč na akci:
„Závršské léto“
23. COUNTRY KAPELA GYMPLEŘI VSETÍN, IČ 69211876
ve výši 39.200 Kč na akci:
STARÝ DOBRÝ WESTERN – 17. ročník
24. JÁNOŠÍKOV DUKÁT, IČ 22830260
ve výši 40.000 Kč na akci:
Medzinárodný festival slovenského folkloru v ČR – Jánošíkov dukát 2015
25. AMFOLKFEST, IČ 26644584
ve výši 16.000 Kč na akci:
Amfolkfest „Malý festival na konci světa“
26. Tradiční výrobek Slovácka, z. s., IČ 03674029
ve výši 40.000 Kč na akci:
VI. přehlídka Slovácko v tradici
27. Robert Černý, Ostrava, IČ 45678898
ve výši 40.000 Kč na akci:
25. Setkání kytaristů
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28. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, IČ 67029698
ve výši 8.000 Kč na akci:
Krajské kolo soutěže – Porta a melodie 2015
29. Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70286736
ve výši 40.000 Kč na akci:
57. Divadelní festival ochotnických souborů
30. OREL župa VELEHRADSKÁ, IČ 62831933
ve výši 32.000 Kč na akci:
CANTATE Luhačovice 2015
31. Aktivně životem o. p. s., IČ 29285020
ve výši 31.600 Kč na akci:
Moravia talent
32. SMBK, IČ 26644681
ve výši 40.000 Kč na akci:
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
33. „OBČANSKÉ BESEDY” v Žítkové, IČ 22750118
ve výši 36.000 Kč na akci:
Hudební festival
34. Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166
ve výši 40.000 Kč na akci:
Zlínský taneční festival 2015
a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru uvedeného v příloze č.
0225-15-P09;

c) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit a akcí
v roce 2015 právnickým osobám uvedeným v příloze č. 0225-15-P04 z důvodů uvedených v
příloze č. 0225-15-P04;

d) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit a akcí v
roce 2015 v členění:
1. KULTURNÍ KLUB Hulín, příspěvková organizace, IČ 63458837
ve výši 22.400 Kč na akci:
Hulínský OPENFEST
2. Taneční skupina KOTÁR, IČ 26678128
ve výši 11.200 Kč na akci:
S Kotárem přes Kotáry VI.
3. Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841
ve výši 14.700 Kč na akci:
Víkend památných domů
4. Orel jednota Zlín, IČ 64467317
ve výši 40.000 Kč na akci:
Česko-slovenský dětský folklorní festival Májíček
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5. Divadelní spolek Kroměříž, IČ 27035018
ve výši 40.000 Kč na akci:
Kroměřížské letní Divadlení – 3. ročník
6. Vršák, s. r. o., IČ 27820882
ve výši 40.000 Kč na akci:
Karlovské hudební léto 2015
7. Solisko, IČ 26571579
ve výši 33.600 Kč na akci:
Mezinárodní výtvarné sympozium Držková 2015
8. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 00373281
v celkové výši 32.000 Kč na akci:
Otevírání pramenů v Luhačovicích – 24.000 Kč
Svatováclavské slavnosti v Luhačovicích – 8.000 Kč
9. Folklorní spolek Jasénka, IČ 66184398
ve výši 34.000 Kč na akci:
60. výročí Malé Jasénky
10. Bartošův soubor, IČ 49156403
ve výši 40.000 Kč na akci:
Na lidovů notečku – setkání folklorních souborů
11. The Czech Ensemble Baroque, o. s., IČ 22674209
ve výši 40.000 Kč na akci:
Pocta Žerotínům – 5. ročník
12. Klub UNESCO Kroměříž, IČ 47934778
ve výši 24.000 Kč na akci:
Multižánrový nejen hudební piknik
13. Filmový klub ve Vsetíně, IČ 65469542
ve výši 19.200 Kč na akci:
Vsetínský filmový maraton 2015
14. Moravské děti, o. s., IČ 22838996
ve výši 8.800 Kč na akci:
Sakura a jablíčko
15. OSTROŽAN II, o. s., IČ 22749829
ve výši 16.800 Kč na akci:
Letní beseda u cimbálu s přehlídkou finalistů Slováckého verbuňku MFF Strážnice 2015
16. Základní umělecká škola B-Art, o. p. s., IČ 29396662
ve výši 40.000 Kč na akci:
TANECVALMEZ 2015
17. Valašský soubor písní a tanců Rusava, IČ 18190090
ve výši 28.000 Kč na akci:
10. Mezinárodní folklorní festival „Na rynku v Bystřici“
18. OUTDOOR FILMS, s. r. o., IČ 28614593
ve výši 40.000 Kč na akci:
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2015
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19. Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 75082802
ve výši 20.000 Kč na akci:
Okresní soutěž dětských folklorních souborů
20. Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00836265
ve výši 30.300 Kč na akci:
Festival Jeden svět 2015
21. GET ART!, o. s., IČ 22827170
ve výši 32.000 Kč na akci:
Sochy zahradě a městu 2015
22. GALERIE ORLOVNA města Kroměříže, o. s., IČ 28557425
ve výši 39.200 Kč na akci:
Kroměřížské výtvarné léto 2015
23. BUBU – klub dětské kultury, Vsetín, IČ 27005488
ve výši 8.400 Kč na akci:
Loutkování
24. Lidčan, IČ 22847031
ve výši 24.800 Kč na akci:
Dětský valašský bál
25. LUHOvaný VINCENT, o. s., IČ 22831606
ve výši 36.000 Kč na akci:
VI. ročník multižánrového festivalu Luhovaný Vincent
26. DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476
ve výši 17.600 Kč na akci:
O zlatý klobouček
a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru uvedeného v příloze č.
0225-15-P09, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č. ZZK/0018/2015 dle
přílohy č. 0225-15-P08 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0018/2015 dle přílohy č. 0225-15-P08;
b) schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit
a akcí v roce 2015 v členění:
1. město Kunovice, IČ 00567892
ve výši 39.200 Kč na akci:
Škola lidových tanců
2. město Uherský Brod, IČ 00291463
v celkové výši 78.400 Kč na akce:
Den evropského dědictví a Uherskobrodsko v písni a tanci 2015 – 38.400 Kč
Bílokarpatské slavnosti 2015 – 40.000 Kč
3. město Kroměříž, IČ 00287351
ve výši 40.000 Kč na akci:
Festival Hudba v zámku a zahradách 2015
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4. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, IČ 00092118
ve výši 15.600 Kč na akci:
Židovský rok v Knihovně BBB
5. město Vizovice, IČ 00284653
ve výši 40.000 Kč na akci:
Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2015
6. město Holešov, IČ 00287172
ve výši 40.000 Kč na akci:
Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2015
7. město Brumov-Bylnice, IČ 00283819
v celkové výši 56.000 Kč na akce:
Brumovské divadelní léto – 24.000 Kč
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech – 32.000 Kč
8. obec Sehradice, IČ 00568724
ve výši 20.000 Kč na akci:
Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice
9. Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ 65792068
ve výši 36.000 Kč na akci:
Festival pod věží 2015
10. město Uherský Ostroh, IČ 00291480
ve výši 40.000 Kč na akci:
XII. Zámecké kulturní léto
11. město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113
v celkové výši 39.200 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti
12. město Chropyně, IČ 00287245
ve výši 40.000 Kč na akci:
Hanácké slavnosti
13. obec Kašava
ve výši 32.000 Kč na akci:
Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2015
14. obec Žeranovice, IČ 00287971
ve výši 26.000 Kč na akci:
Tradiční setkání harmonikářů a heligonkářů 2015
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0225-15-P09;
c) schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit
a akcí v roce 2015 právnickým osobám uvedeným v příloze č. 0225-15-P05 z důvodů
uvedených v příloze č. 0225-15-P05.
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22

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
realizace"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0222/R07/15

schvaluje
a) odstoupení od realizace mikroprojektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizace" z
důvodu zamítnutí prodloužení harmonogramu realizace projektu;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0059/2015 dle přílohy č. 0226-15-P04;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 25.03.2013 č. 0273/R06/13 - v části schvaluje, kterým
Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec projektu "Poutní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, realizace" dle příloh č. 0265-13-P02 a č. 0265-13-P03.

23

Projekt „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy“ - zpráva o
ukončení realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0223/R07/15

bere na vědomí
zprávu o ukončení realizace projektu „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
prodloužení trasy“ spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, oblast 1.6 Fond mikroprojektů dle přílohy
č. 0224-15-P01.

24

Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 a rozpočtové opatření pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0224/R07/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2015, dle přílohy č. 0253-15-P01,
b) vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů a účelových
dotací pro školy a školská zařízení dle příloh č. 0253-15-P02 až č. 0253-15-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0055/2015, dle přílohy č. 0253-15-P06.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0225/R07/15

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, a to
pracovny chemiků, inventární číslo 2013044, pořizovací cena 109.629,20 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok zařazení 2000, formou fyzické likvidace.

26

Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za
školní rok 2013-2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0226/R07/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2013-2014, ve znění přílohy č. 0254-15-P02.
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Školství - výroční zprávy o činnosti p. o. zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0227/R07/15

bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem za školní rok
2013-2014.

28

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0228/R07/15

schvaluje
1. uzavření Licenční a podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a příjemcem dotace ROVSRožnovský vzdělávací servis s. r. o., IČ 26857359, se sídlem Maničky 163/7, Žabovřesky,
616 00 Brno, dle přílohy č. 0247-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0052/2015, dle přílohy č. 0247-15-P03.
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Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II" - dodatek č. 2 investičního
záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0229/R07/15

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1005/3/200/001/01/14-02/03/15 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II", dle přílohy č.
0252-15-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0056/2015, dle přílohy č. 0252-15-P02.
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Mezinárodní projekty ve školství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0230/R07/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK 0049/2015, dle přílohy č. 0249-15-P02;
2. projektový a finanční rámec projektu "The SEE Project", dle příloh č. 0249-15-P03 a 024915-P04;
3. projektový a finanční rámec projektu "The USE Project", dle příloh č. 0249-15-P05 a 024915-P06;
ukládá
1. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu hejtmanovi Zlínského
kraje projektovou žádost projektu "The SEE Project" v termínu do 25.03.2015;
2. vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu hejtmanovi Zlínského
kraje vyjádření zájmu o účast v projektu "The USE Project" v termínu do 25.03.2015.

31

Vyhodnocení projektů Fondu mikroprojektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0231/R07/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace mikroprojektu:
a) Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově, reg. č.
CZ/FM/10/0273, dle č. 0257-15-P01;
b) Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat, reg. č. CZ/FMP/10/269, dle přílohy č. 0257-15-P02.
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PF07-15-DT2 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - schválení dotací - žadatelé - školy a školská
zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0232/R07/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-15-DT2 Podprogramu na podporu
nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování pro cílovou skupinu žadatelů školy a školská zařízení v roce 2015 ve výši:
1) 50.000 Kč Krajské pedagogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, na projekt PF07-15DT2/048 "Psychologická
intervence při krizové situaci";
2) 31.500 Kč Základní umělecké škole Zlín, IČ 00838926, na projekt PF07-15DT2/044 "Kdo
hraje, nezlobí!";
3) 30.000 Kč Základní škole Zlín, Mostní, IČ 61716391, na projekt PF07-15DT2/019
„POZNEJME SE NAVZÁJEM";
4) ve výši 50.000 Kč Základní škole Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 75022567, na projekt PF07-15DT2/014 „Na palubě parlamentu";
5) ve výši 31.500 Kč Gymnáziu Ladislava Jaroše, Holešov, 76901, IČ 47935774, na projekt
PF07-15DT2/037 „Prima třída PRIMA";
6) ve výši 30.000 Kč Základní škole Slušovice, okres Zlín, IČ 49156080, na projekt PF0715DT2/021 "Musíme ti pomáhat";
7) ve výši 33.500 Kč Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, IČ
75020238, na projekt PF07-15DT2/033 "Jsme tým";
8) ve výši 20.200 Kč Základní škole Vsetín, Sychrov 97, IČ 60990465, na projekt PF0715DT2/015 "Holocaust očima děti. Říkáme ne antisemitismu, rasismu a xenofobii!";
9) ve výši 47.800 Kč Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v
Holešově, IČ 64422402, na projekt PF07-15DT2/022 "COGNITIO = POZNÁNÍ";
10) ve výši 45.100 Kč Základní škole Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, IČ 70842761, na
projekt PF07-15DT2/026 "Naše škola - naše parta";
11) ve výši 33.000 Kč Základní škole Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, IČ 70871540,
na projekt PF07-15DT2/034 "Ve škole? V pohodě!";
12) ve výši 40.500 Kč Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, IČ
14450437, na projekt PF07-15DT2/047 "Prevence pro celý rok";
13) ve výši 33.500 Kč Základní škole Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, IČ
71008110, na projekt PF07-15DT2/039 "Jdeme společnou cestou";
14) ve výši 38.000 Kč Základní škole UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, IČ 70436070, na projekt PF07-15DT2/027 "Po stopách nacistické
totality";
15) ve výši 21.800 Kč Střední škole pedagogické a sociální Zlín, s. r. o., IČ 25344587, na
projekt PF07-15DT2/011 "Nechci se cítit sám";
16) ve výši 49.600 Kč Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČ 843491, na
projekt PF07-15DT2/024 "Zdravě fungující kolektiv";
17) ve výši 24.000 Kč Odbornému učilišti Kelč, IČ 00843318, na projekt PF07-15DT2/028
"Nevzdáme to!";
18) ve výši 45.000 Kč Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, na projekt PF07-15DT2/030 "Stop
extremistickým ideologiím!";
19) ve výši 45.000 Kč Střední škole hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, na projekt
PF07-15DT2/023 "Raději dříve, nežli později";
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0251-15-P04;
b) neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-15-DT2 Podprogramu na podporu
nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování pro cílovou skupinu žadatelů školy a školská zařízení v roce 2015 ve výši:
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1) ve výši 50.000 Kč Základní škole, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště,
IČ 70932310, na projekt PF07-15DT2/013 "Na cestě";
2) ve výši 33.000 Kč Střední škole letecké s. r. o., IČ26286033, na projekt PF07-15DT2/045
"Dolů my nespadneme!";
3) ve výši 50.000 Kč Střední průmyslové škole Zlín, IČ 559482, na projekt PF07-15DT2/031
"Seznamme se, prosím";
4) ve výši 49.800 Kč Základní škole INTEGRA Vsetín, IČ 69211612, na projekt PF0715DT2/029 "Labyrint vztahů";
5) ve výši 27.800 Kč Základní škole Hulín, okres Kroměříž, IČ 70880263, na projekt PF0715DT2/032 "Třída, ve které se cítím dobře";
6) ve výši 20.000 Kč Střední zdravotnické škole Kroměříž, IČ 637939, na projekt PF0715DT2/035 "Moje třída, můj tým !";
7) ve výši 42.000 Kč Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škola Slavičín, IC 46276327,
na projekt PF07-15DT2/020 "Zdraví a etika aneb společně to dokážeme";
8) ve výši 30.500 Kč Základní škole a Mateřské škole, Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, na
projekt PF07-15DT/016 "Prevence rizikového chování";
9) ve výši 36.000 Kč Střední odborné škole Luhačovice, IČ 61715999, na projekt PF0715DT2/018 "Nejsi na to sám";
10) ve výši 28.000 Kč Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 851574, na projekt PF07-15DT2/017
"Slušnost není slabost";
11) ve výši 45.900 Kč Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, na
projekt PF07-15DT2/040 "Úspěšný 1. ročník";
12) ve výši 40.000 Obchodní akademii Kroměříž, IČ 63458730 , na projekt PF07-15DT2/043
"Prevencí proti negativním jevům u žáků OA Kroměříž";
13) ve výši 21.000 Kč Základní škole Vsetín, Luh 1544, IČ 60990406, na projekt PF0715DT2/025 "Žijeme pospolu - etická výchova s využitím komplexní estetické výchovy na půdě
školy";
14) ve výši 44.000 Kč Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště,
IČ 559644, na projekt PF07-15DT2/051 "Všímat si a podporovat";
15) ve výši 20.000 Kč Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín,
příspěvková organizace, IČ 851761, na projekt PF07-15DT2/041"Adaptujeme se";
16) ve výši 25.000 Kč Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, na projekt PF07-15DT2/049 "Vím, co jím?";
17) ve výši 30.000 Kč Mateřské škole Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022541, na projekt PF07-15DT2/038 na projekt "Kdo
si hraje, nezlobí";
18) ve výši 46.000 Kč Základní škole Valašské Klobouky, IČ 70873186, na projekt PF0715DT2/042 "Kurzy taneční a společenské výchovy";
19) ve výši 36.600 Kč Mateřské škole Jestřabí, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ
70991847, na projekt PF07-15DT2/036 "Do školky i do života bezpečně";
20) ve výši 50.000 Kč Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, IČ 559105, na projekt PF07-15DT2/046
"Já a My - Zdravý školní kolektiv";
a to z důvodu uvedených v přílohách č. 0251-15-P02 a č. 0251-15-P03.
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Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0233/R07/15

schvaluje
limit výdajů na pohoštění a upomínkové předměty v rámci Her VII. letní olympiády dětí a
mládeže České republiky 2015 v členění:
a) pohoštění v celkové výši 35.000 Kč;
b) upomínkové předměty v celkové výši 550.000 Kč.
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14. ročník Ocenění žáků Zlínského kraje 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0234/R07/15

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 14. ročníku Ocenění žáků Zlínského kraje 2015, dle přílohy č.
0246-15-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0246-15-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr žáků Zlínského kraje k ocenění, dle přílohy č. 0246-15P03.
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Ocenění školních metodiků prevence 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0235/R07/15

bere na vědomí
seznam oceněných školních metodiků primární prevence rizikového chování za realizaci
preventivních aktivit za školní rok 2013/2014, dle přílohy č. 0250-15-P01.
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Sociální služby - odpisové plány, plány tvorby a použití fondu investic pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0236/R07/15

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem
v oblasti sociálních služeb na rok 2015, dle příloh č. 0262-15-P02 až č. 0262-15-P10;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti sociálních
služeb na rok 2015, dle příloh č. 0262-15-P12 až č. 0262-15-P20;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, na rok 2015, dle přílohy č. 0262-15-P11.
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Plnění akčních plánů - protidrogová koncepce a koncepce prevence kriminality za rok
2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0237/R07/15

bere na vědomí
1. plnění Akčního plánu Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014
za rok 2014, dle přílohy č. 0260-15-P01;
2. plnění Akčního plánu Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016
za rok 2014, dle přílohy č. 0260-15-P02.
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PF07-15-DT1 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování - schválení dotací - žadatelé - neziskové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0238/R07/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-15-DT1 Podprogramu na podporu
nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování pro cílovou skupinu žadatelů - neziskové organizace v roce 2015:
1) ve výši 70.000 Kč spolku Madio o. s., Zlín, IČ 26572702, na projekt PF07-15-DT1/026
„Preventivní programy“;
2) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták, IČ 67026346,
na projekt PF07-15-DT1/023 "Orientační dny"
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0259-15-P04;
b) neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF07-15-DT1 Podprogramu na podporu
nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování pro cílovou skupinu žadatelů neziskové organizace v roce 2015:
1) ve výši 57.000 Kč spolku Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s., Zlín, IČ 22692398, na
projekt PF07-15-DT1/025 "Friday night Fever";
2) ve výši 90.000 Kč společnosti Poselství života o. p. s., Pozlovice, IČ 22899278, na projekt
PF07-15-DT1/020 „FRIEND";
3) ve výši 100.000 Kč spolku Darmoděj o. s., Jeseník, IČ 27027864, na projekt PF07-15DT1/018 "Doléčovací centrum Kroměříž";
a to z důvodu uvedených v přílohách č. 0259-15-P02, 0259-15-P03 a 0259-15-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci PF0715-DT1 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských
zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování pro cílovou skupinu žadatelů neziskové
organizace v roce 2015:
1) ve výši 210.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF07-15-DT1/009
"Kontaktní a poradenské centrum Plus";
2) ve výši 190.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750, na projekt PF07-15-DT1/010
"Terénní program Plus";
3) ve výši 210.000 Kč společnosti ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF07-15DT1/016 „Kontaktní centrum";
4) ve výši 190.000 Kč společnosti ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, na projekt PF07-15DT1/017„Streetwork Zlín“;
5) ve výši 210.000 Kč spolku AGARTA, Vsetín, IČ 27002438, na projekt PF07-15-DT1/021
„Kontaktní centrum Klíč“;
6) ve výši 195.000 Kč spolku AGARTAVsetín, IČ 27002438, na projekt PF07-15-DT1/022
„Terénní programy Agarta“.
7) ve výši 430.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF0715-DT1/015 "Kontaktní centrum v Uherském Hradišti - kontaktní, poradenské a terénní
služby";
8) ve výši 95.000 Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Brno, IČ 60557621, na projekt PF0715-DT1/014 "Ambulance adiktologie Zlín";
9) ve výši 50.000 Charitě Vsetín, IČ 44740778, na projekt PF07-15-DT1/006 "Zrnko-nízkoprah
bez nudy";
10) ve výši 50.000 Kč spolku R-Ego, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-15-DT1/008
„Poradenské centrum R-Ego - Nízkopáh nás baví!";
11) ve výši 80.000 spolku R-Ego, Slavičín, IČ 70885605, na projekt PF07-15-DT1/007
„Poradenské centrum R-Ego - Specifické programy primární prevence“;
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12) ve výši 50.000 Kč pobočnému spolku Salesiánský klubu mládeže Zlín, IČ 65792068, na
projekt PF7-15-DT1/011 „Nealkopátky“;
13) ve výši 50.000 Charitě Valašské Meziříčí, IČ 47997885, na projekt PF07-15-DT1/012
"HEJBEJ SE!";
14) ve výši 55.000 Kč spolku NADĚJE, Praha, IČ 00570931, na projekt PF07-15-DT1/013
„Středisko Naděje Vizovice“;
15) ve výši 65.000 Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ 44018886, na projekt PF07-15DT1/019 „O krok dál";
16) ve výši 50.000 Kč společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky, o. p. s., Slavičín, IČ 28269501, na projekt PF07-15-DT1/024 "Zkus to jinak! 2015";
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0259-15-P04.
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Roční zpráva o realizaci Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací
ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0239/R07/15

bere na vědomí
1. Roční zprávu o realizaci Personální strategie KÚZK a Personální strategie organizací ZK
za rok 2014 dle přílohy č. 0229-15-P02;
2. Plán aktivit na rok 2015 dle přílohy č. 0229-15-P03.
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Informace o podané žalobě o zaplacení regresní úhrady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0240/R07/15

bere na vědomí
informaci o podání žaloby ze strany ČR-Ministerstva pro místní rozvoj na Zlínský kraj a město
Holešov, o zaplacení regresní úhrady ve výši 239.199,49 Kč s příslušenstvím, dle přílohy č.
0264-15-P01;
souhlasí
s objednávkou odborného právního stanoviska u Právnické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci ve věci postupu v regresních úhradách.

42

Doprava - investiční záměry, změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok
2015, rozpis akcí financovaných ze SFDI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0241/R07/15

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1076/3/110/251/03/15, k provedení díla "Silnice III/4223: Břestek", o
celkových nákladech 7.328.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P02;
A2) investiční záměr č. 1075/3/110/250/03/15, k provedení díla "Silnice III/49026: Březůvky,
mostní objekt", o celkových nákladech 5.835.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P03;
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A3) investiční záměr č. 1077/3/110/252/03/15, k provedení díla "Silnice III/4956: Boršice u
Blatnice, most ev. č. 4956-2", o celkových nákladech 5.083.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15P04;
A4) investiční záměr č. 1078/3/110/253/03/15, k provedení díla "Silnice III/49516: Bojkovice,
průjezdní úsek", o celkových nákladech 3.327.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P05;
A5) investiční záměr č. 1079/3/110/254/03/15, k provedení díla "Silnice II/490: Zlín-Kostelec,
most ev. č. 490-011", o celkových nákladech 6.400.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P06;
A6) investiční záměr č. 1080/3/110/255/03/15, k provedení díla "Silnice II/489: Držková, most
ev. č. 489-009", o celkových nákladech 4.232.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P07;
A7) investiční záměr č. 1081/3/110/256/03/15, k provedení díla "Silnice III/4332: Záříčí, most
ev. č. 4349-2", o celkových nákladech 5.315.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P08;
A8) investiční záměr č. 1082/3/110/257/03/15, k provedení díla "Silnice III/4942: Újezd, mostní
objekt", o celkových nákladech 6.280.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P09;
A9) investiční záměr č. 1083/3/110/258/03/15, k provedení díla "Silnice III/48611: Rožnov pod
Radhoštěm, ulice Palackého, 2. část", o celkových nákladech 5.520.000 Kč, dle přílohy č.
0266-15-P10;
A10) investiční záměr č. 1084/3/110/259/03/15, k provedení díla "Silnice III/49010: Tučapy Prusinovice, opěrná zeď", o celkových nákladech 5.331.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P11;
A11) investiční záměr č. 1085/3/110/260/03/15, k provedení díla "Silnice II/490, III/49023:
Doubravy, křižovatka", o celkových nákladech 3.008.000 Kč, dle přílohy č. 0266-15-P12;
B. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0266-15-P13;
C. rozpis akcí financovaných na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu SFDI dle přílohy č. 0266-15P14.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0242/R07/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0051/2015 dle přílohy č. 0265-15-P01.
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Sociální služby - transformace sociálních služeb - dodávka interiérů - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0243/R07/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. a Transformace
pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská, etapa I. – dodávka interiérů", dle přílohy
č. 0240-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část veřejné zakázky č. 5: Transformace pobytových
sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město, kterou předložil uchazeč
POZIMOS, a. s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389;
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2. uzavření smlouvy o dílo pro část veřejné zakázky č. 5: Transformace pobytových sociálních
služeb Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město s uchazečem POZIMOS, a. s., K
Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, dle přílohy č. 0240-15-P03;
3. zrušení části veřejné zakázky č. 4: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V.
etapa – CHB Vsetín Rokytnice z důvodu hodného zvláštního zřetele, pro který nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, dle přílohy č. 0240-15-P04;
4. zahájení veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová
V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice – dodávka interiéru", formou zjednodušeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0240-15-P05 až č. 0240-15-P15, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č.
0240-15-P16 a současným uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Radim
Nuc, DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Petr Burša, Ing. Petr Zahálka, Mgr. Jan
Strejček;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Radim Nuc, DiS.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Ivana
Entová, Ing. Petr Burša, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Petr Ruber, Ing. Alena Grebíková,
Mgr. Peter Pulik, Ing. Hana Zarembová, Mgr. Jan Strejček.
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Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dohoda o ukončení smlouvy o
dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0244/R07/15

schvaluje
1. dohodu o ukončení některých závazků plynoucích ze smlouvy o dílo č. D/1931/2012/ŘDP
mezi Zlínským krajem a společností IDOP Olomouc, a. s., se sídlem Řepčínská 234/82, 779
00 Olomouc, IČ 18050077, dle přílohy č. 0238-15-P02;
2. dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Zlínským krajem a společností IDOP
Olomouc, a. s., se sídlem Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc, IČ 18050077, dle přílohy č.
0238-15-P03.
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Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0245/R07/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) projektem "Rok výživy" realizovaným Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, v
roce 2015;
2) oslavami 90. výročí založení muzea, slavnostním zasedáním k 90. výročí muzea spojené
s vernisáží výstavy, 38. ročníkem mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti
2015 a odbornou konferencí "Muzeum a identita" pořádanými Valašským muzeem v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00098604, v roce 2015;
3) konferencí "Kroměřížsko v kontextu II. světové války" pořádanou Muzeem Kroměřížska, p.
o., IČ 0091138, v roce 2015;
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4) Mezinárodním folklorním festivalem "Léto na Soláni 2015" pořádaným Sdružením pro
rozvoj Soláně o. s., IČ 26589532; v roce 2015;
5) 27. ročníkem štafety Dukla-Banská Bystrica-Javoříčko-Ležáky-Lidice 2015 pořádaným
Janem Rýdlem, IČ 13193848;
6) finálovou částí Memoriálu Vlastislava Marečka 2015 pořádanou FC FASTAV Zlín, a. s., IČ
25568752, v roce 2015;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 49.000 Kč Sdružení pro rozvoj Soláně o. s., IČ 26589532, na pořádání
Mezinárodního folklorního festivalu "Léto na Soláni 2015";
2) ve výši 20.000 Kč Janu Rýdlovi, IČ 13193848, na pořádání 27. ročníku štafety DuklaBanská Bystrica-Javoříčko-Ležáky-Lidice 2015;
3) ve výši 50.000 Kč FC FASTAV Zlín, a. s., IČ 25568752, na pořádání finálové části
Memoriálu Vlastislava Marečka 2015;
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0267-15-P02;
4) ve výši 35.000 Kč svazku obcí Bojkovsko, sdružení měst a obcí, IČ 71189319, na realizaci
projektu "Vzdělávání blíž k lidem" v roce 2015 a uzavření veřejnosprávní smlouvy s touto
právnickou osobou dle přílohy č. 0267-15-P03;
5) ve výši 30.000 Kč spolku Vrchařská korunka Valašska z. s., IČ 03543340, na pořádán 3.
ročníku cyklistické akce „Vrchařská koruna Valašska“ a uzavření veřejnosprávní smlouvy s
touto právnickou osobou dle přílohy č. 0267-15-P07;
6) ve výši 23.000 Kč Základní škole Vsetín, Trávníky 1217, IČ 60990449, na pořádání 1.
ročníku akce "SUPERSTAR" a uzavření veřejnosprávní smlouvy s touto právnickou osobou
dle vzoru uvedeného v příloze č. 0267-15-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0064/2015 dle přílohy č. 0267-15-P06“.

Zlín 23. března 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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