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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání dne 20.04.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0294/R09/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0364-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0172/R06/15 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá 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"."
- na termín plnění 18.05.2015.

2

Asociace krajů ČR - úhrada členského příspěvku za rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0295/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit úhradu členského příspěvku Zlínského kraje
ve výši 800.000 Kč Asociaci krajů České republiky, IČ 70933146, za rok 2015.

4

Sociální služby - DS Jasenka, Vsetín - dodatek investičního záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0296/R09/15

schvaluje
1. dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 08/04/15 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ - ROP, dle
přílohy č. 0339-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2015, dle přílohy č. 0339-15-P04,
3. uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru s Ing. Martinem
Janečkem, Sukova 3, 779 00 Olomouc, IČ 1362535, dle přílohy č. 0339-15-P03.
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5

Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru
- ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0297/R09/15

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
925/3/100/123/03/13 - 03/03/15 s názvem "Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa"
- ROP dle přílohy č. 0337-15-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro
seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa" mezi Zlínským krajem a Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova
1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0337-15-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Seniorpark
Valašské Meziříčí - II. etapa" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779
00 Olomouc, dle přílohy č. 0337-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0075/2015, dle přílohy č. 0337-15-P05.

6

Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodávka stavby - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0298/R09/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín –
dodatečné stavební práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh
č. 0338-15-P02 až č. 0338-15-P08;
jmenuje
komisi pro jednání se zájemcem ve složení: Ing. František Mikeštík, Petr Ruber, Mgr.
Jan Strejček, a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Knot, Ing. Veronika
Křižková.

7

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - IV. etapa chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm - dodávka stavby - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0299/R09/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm" - dodatečné stavební práce
formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0342-15-P02 až č. 034215-P08;
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jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Petr Burša,
Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing.
Hana Zarembová, Ing. Veronika Křížková.

8

Sociální služby - Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k
turistickým cílům v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad závěrečné vyhodnocení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0300/R09/15

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Sociální služby Uherské Hradiště p. o. Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP
Velehrad", dle přílohy 0341-15-P01.

9

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0301/R09/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1089/3/150/406/03/15 na akci "Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
- 1.etapa", dle přílohy č. 0343-15-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1042/3/150/396/07/14 - 01/03/15 na akci "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce
elektroinstalace", dle přílohy č. 0343-15-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.123.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 2.877.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, na
realizaci akce „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa“, dle
přílohy č. 0343-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0077/2015, dle přílohy č. 0343-15-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení poskytnutí investičního příspěvku o
3.000 Kč na 1.622.000 Kč a navýšení poskytnutí příspěvku na provoz o 12.000 Kč
na 4.440.000 Kč příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ
00851906, na realizaci akce "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace", dle
přílohy č. 0343-15-P06.
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10

Mezinárodní projekt Exchange

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0302/R09/15

schvaluje
projektový rámec a finanční rámec projektu "Exchange" dle příloh č. 0334-15-P02 a
č. 0334-15-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje zajistit realizaci potřebných kroků k
zajištění účasti Zlínského kraje v předkládaném projektu "Exchange" v rámci
vyhlášené výzvy Operačního programu Central Europe v roce 2015.

11

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0303/R09/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem veřejné zakázky s názvem
"Roznášecí konstrukce projektu IVVS ZK", dle příloh č. 0344-15-P01 a č. 0344-15P02;
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě na dodávku koncových prvků projektu IVVS ZK
č. D/2544/2012/STR s uchazečem Colsys s. r. o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
- Dubí, IČ 14799634, dle přílohy č. 0344-15-P03.

12

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0304/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. vzít na vědomí rezignaci Libora Lukáše na funkci člena výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava, dle přílohy č. 0345-15-P01;
2. zvolit Jiřího Částečku členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava.
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13

Odměny neuvolněným členům ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0305/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva Zlínského kraje s účinností od 01.05.2015 dle přílohy č. 0335-15-P01.

14

Zájmové sdružení právnických osob Centrum vizuální komunikace Zlín ukončení členství Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0306/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. ukončení účasti Zlínského kraje v zájmovém sdružení právnických osob, Centrum
vizuální komunikace Zlín, IČ 75156636, se sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, a to
formou písemné výpovědi dle článku V. odst. 2 stanov zájmového sdružení
právnických osob;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0023/2015, dle přílohy č. 0346-15-P02.

15

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0307/R09/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zprostředkování č. D0146/2014/EKO ze dne
28.02.2014, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, 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. 0322-15-P02;
2. 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 přípojkové skříně na pozemku p. č. 4117/6, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Loukov u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1242-606b/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně přípojkové
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.700 Kč + DPH;
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3. 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 - STL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 1750/5, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1711-19/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH.

16

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0308/R09/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 19, zahrada,
- p. č. 23, zahrada,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 219 pro obec a k. ú. Šarovy;
2. pozemku
- p. č. 1423, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 645 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú.
Křivé;
3. pozemku
- p. č. 461, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná;
4. pozemků
- p. č. 1494/2, ostatní plocha,
- p. č. 1519/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1357 pro obec a k. ú. Zubří;
5. pozemku
- p. č. 958/10, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Krásno nad Bečvou;
6. pozemku
- p. č. 1838/11, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 132 pro obec a k. ú. Nítkovice;
7. pozemku
- p. č. 619/33, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec a k. ú. Sulimov;
8. pozemku
- p. č. 418/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 414 pro obec Sušice a k. ú. Sušice u
Uherského Hradiště;
9. pozemku
- p. č. 6481/16, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
10. pozemku
- p. č. 1707/3, trvalý travní porost,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník.

17

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0309/R09/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0072/2015 dle přílohy č. 0330-15-P01.

18

Navýšení příjmů a výdajů Programového fondu ZK - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0310/R09/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0078/2015 dle přílohy č. 0331-15-P01.
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Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0311/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 28.02.2015, dle příloh č. 0354-15-P01 až
č. 0354-15-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
28.02.2015, dle přílohy č. 0354-15-P05.

20

Zdravotnictví - souhlas s dodatkem ke smlouvě o úvěru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0312/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě
o úvěru č. 2604/11/5626 mezi společností Československá obchodní banka, a. s.,
IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, a
Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365,
Uherské Hradiště, PSČ 686 06, dle přílohy č. 0356-15-P01.

21

Zdravotnictví - majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0313/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit zřízení vlastníkovy služebnosti pro panující
pozemky p. č. st. 515, p. č. st. 2637, p. č. st. 2471, p. č. st. 710, p. č. st. 2450, p. č.
st. 1334, p. č. st. 817, p. č. st. 818, p. č. st. 2498, p. č. st. 1335, p. č. st. 2018, p. č.
st. 2472, vše v k. ú. Uherské Hradiště, ve vlastnictví Zlínského kraje, spočívající v
povinnosti strpět:
- zřízení, provozování a udržování vedení vodovodní přípojky, včetně vodoměrné
šachty na služebných pozemcích p. č. 662/15 ostatní plocha, k. ú. Uherské Hradiště,
p. č. 885/9 ostatní plocha, k. ú. Uherské Hradiště;
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami
a údržbou vodovodní přípojky, včetně vodoměrné šachty, na dobu existence stavby,
a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 0355-15-P01.
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PF08-15 Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015 - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0314/R09/15

schvaluje
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací fyzickým osobám v rámci PF08-15
Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015 v členění dle přílohy č. 0321-15-P02
a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle vzoru uvedeného
v příloze č. 0321-15-P04;
2. neposkytnutí účelové neinvestiční dotace Josefu Dočekalovi, Pod strání 291, 760
01 Zlín-Prštné, registrační číslo projektu PF08-15/1230 v rámci PF08-15
Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015 z důvodu nedostatku finančních
prostředků.
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Doprava - investiční záměry, změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0315/R09/15

schvaluje
A. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1091/3/110/262/03/15, k provedení díla "Silnice II/481:
Prostřední Bečva - Hutisko", o celkových nákladech 26.282.000 Kč, dle příloh č.
0326-15-P02a, 0326-15-P02b;
A2) investiční záměr č. 1092/3/110/263/03/15, k provedení díla "Silnice III/4837:
Prostřední Bečva - Pustevny", o celkových nákladech 62.477.000 Kč, dle přílohy č.
0326-15-P03;
A3) investiční záměr č. 1090/3/110/261/03/15, k provedení díla "Silnice III/49026:
Biskupice", o celkových nákladech 4.319.000 Kč, dle přílohy č. 0326-15-P04;
B. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 795/3/110/176/08/11-07/03/15, k
provedení díla "Silnice II/432: Kroměříž - Koryčany, část 13 (Cetechovice - Střílky)",
o celkových nákladech 62.015.000 Kč, dle přílohy č. 0326-15-P05;
C. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0326-15P06.
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24

Kultura - finanční dar za mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0316/R09/15

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč (slovy Desettisíckorunčeských) za
mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví v souvislosti s náhodným
archeologickým nálezem panu Bc. Miroslavu Brázdilovi, bytem Za Vodou 140,
Všetuly, 769 01 Holešov
a uzavření darovací smlouvy dle návrhu uvedeného v příloze č. 0324-15-P04.

25

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazného objemu ostatních osobních nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0317/R09/15

bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, v celkové výši
69.000 Kč dle příloh č. 0325-15-P03 a č. 0325-15-P04;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, v celkové výši
710.000 Kč dle přílohy č. 0325-15-P05;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0073/2015 dle přílohy č. 0325-15-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů
příspěvkové organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422,
dle přílohy č. 0325-15-P07.

26

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0318/R09/15

schvaluje
uzavření licenčních a podlicenčních smluv v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost pro grantové projekty CZ.1.07/1.2.39/01.0003 a
CZ.1.07/1.2.39/01.0004 mezi Zlínským krajem a společností Free Art s. r. o., IČ
62361945, sídlem Bohumínská 788/61, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, dle příloh
č. 0347-15-P01 a č. 0347-15-P02.
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27

Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0319/R09/15

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2014, dle přílohy č. 0349-15-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0349-15-P04, za rok 2014, dle přílohy č. 0349-15P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2014, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok 2014,
v celkové výši 9.733.593,60 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0349-15-P02 a č. 034915-P05;
ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok
2014, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených
Zlínským krajem v oblasti školství do fondu odměn ve výši 927.000 Kč a do
rezervního fondu ve výši 8.806.593,60 Kč, dle přílohy č. 0349-15-P02, nejpozději
však v termínu do 30.06.2015.

28

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0320/R09/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0076/2015, dle přílohy č. 0348-15-P01.

29

Školství - odpisové plány, fondy investic, investiční záměry, převod
prostředků z rezervních fondů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0321/R09/15

souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
1. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, ve výši 17.000 Kč;
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319,
ve výši 350.000 Kč;
11/23
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schvaluje
1. odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok
2015, dle přílohy č. 0350-15-P105;
2. plány tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2015, dle příloh č. 0350-15-P001 až č. 0350-15-P095;
3. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2015:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0350-15-P098;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 0350-15-P097;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0350-15-P096;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731,
dle přílohy č. 0350-15-P099;
e) změnu č. 1 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ
00851574, dle přílohy č. 0350-15-P100;
4. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1088/3/150/405/03/15 na akci "Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm - oprava lodžií a přístavby domova mládeže", dle
přílohy č. 0350-15-P101;
b) č. 1095/3/150/409/03/15 na akci "Střední škola - COPt Uherský Brod - oprava
soustruhů", dle přílohy č. 0350-15-P102;
c) č. 1074/3/150/404/02/15 na akci "SPŠ Otrokovice - oprava vnitřního rozvodu
vody", dle přílohy č. 0350-15-P103;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištění úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje s názvem:
a) "Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm oprava lodžií a přístavby domova mládeže" příspěvkovou organizaci Střední škola
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474;
b) "Střední škola - COPt Uherský Brod - oprava soustruhů" příspěvkovou organizaci
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816;
c) "SPŠ Otrokovice - oprava vnitřního rozvodu vody" příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198.

30

Školství - Závěrečná zpráva akce a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0322/R09/15

schvaluje
1. závěrečnou zprávu akce reprodukce majetku Zlínského kraje SPŠS Vsetín Centra vzdělávání č. 996/150/377/09/13, dle přílohy č. 0353-15-P02;
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2. rozpočtové opatření č. RZK/0074/2015, dle přílohy č. 0353-15-P03.

31

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R09/15

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola
Kroměříž, IČ 00637939, a to 16 ks PC sestav+server+tiskárna+DVD, inventární číslo
2786/05/1-19, pořizovací cena 365.062 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení
2005, formou fyzické likvidace.

32

Školství - podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R09/15

schvaluje
příspěvky na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským krajem ve výši
2.162.000 Kč, dle přílohy č. 0351-15-P02.

33

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti sociálních věcí za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R09/15

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb za rok 2014, dle přílohy č. 0358-14-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb, dle seznamu v příloze č. 0358-15-P04, za rok 2013 a dle přílohy
č. 0358-15-P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2014, za předpokladu schválení účetních závěrek
za rok 2014, v celkové výši 771.397,77 Kč, příděl zlepšených výsledků hospodaření
do peněžních fondů příspěvkových organizací a neschválený výsledek hospodaření
roku 2013 Domova pro seniory Loučka, dle přílohy č. 0358-15-P02;
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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 sociálních služeb do rezervního fondu ve výši
771.397,77 Kč, dle přílohy č. 0358-15-P02, v termínu do 30.04.2015;
2. Odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu hospodaření u příspěvkových
organizací Domov na Dubíčku a Domov sociálních služeb Návojná, a to v termínu
do 31.12.2015;
3. Odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu hospodaření u příspěvkových
organizací Domov pro seniory Loučka, Domov pro seniory Lukov, Domov pro
seniory Luhačovice a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, a to v
termínu do 31.12.2016.

34

Sociální služby - navýšení příspěvku na provoz 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R09/15

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 92096, o 5.400.000 Kč na celkovou výši 9.156.000 Kč, dle přílohy č.
0361-15-P02.

35

Sociální služby - Přidělení finanční podpory (dotace) ze Sociálního fondu
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R09/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu
sociálně zdravotních aktivit a akcí za podmínky dodržení věcného záměru, v členění:
1) AKROPOLIS, o. s, IČ 28552709, ve výši 17.000 Kč na projekt Zdravý rozvoj dětí
- Veselé hraní,
2) Centrum pro rodinu BERUŠKA, IČ 26609908, ve výši 70.000 Kč na projekt
POZNEJ SVÉ MĚSTO 2015 (10.ročník) posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich
soudržnost a budování vztahu k rodnému městu,
3) Centrum pro rodinu Uherský Brod, IČ 22843477, ve výši 26.000 Kč na projekt
Dovolená pro rodiny s dětmi,
4) Centrum pro rodinu Uherský Brod, IČ 22843477, ve výši 14.000 Kč na projekt
Svatojánek - setkání maminek na rodičovské dovolené,
5) Centrum pro rodinu Vizovice o. s., IČ 22856919, ve výši 35.000 Kč na projekt
Zahradní slavnost, aneb oslava dne maminek a celé rodiny,
6) Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 20.000 Kč na projekt Den pro
rodinu,
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7) Centrum pro rodinu Zlín o. s., IČ 48473936, ve výši 58.000 Kč na projekt
Prázdninové pobyty pro maminky s dětmi,
8) CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně, z. s., IČ 26660300, ve výši 23.000 Kč na
projekt "Cizími jazyky proti demencím",
9) DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, ve výši 49.000 Kč na projekt Aktivizačně
vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi,
10) Helena Fabiánová, bytem Starozuberská 873, Zubří, ve výši 38.000 Kč na
projekt Pohybová terapie KLIM-THERAPY v sanatoriích Klimkovice pro syna
Damiána Fabiána,
11) Jakub Laga, bytem Trávník 191, Kroměříž, ve výši 20.000 Kč na projekt 14-ti
denní rehabilitační pobyt v Centru Adeli v Piešťanech,
12) Klub bechtěreviků o. s., IČ 00550477, ve výši 23.000 Kč na projekt "Aktivitou k
zdraví.",
13) Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, IČ 70238952, ve výši 55.000 Kč na
projekt Hurá děti bezpečně na prázdniny,
14) Krajská rada seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365, ve výši 44.000 Kč na projekt
Průběžné poskytování vzdělávací činnosti seniorům Zlínského kraje v oblasti
zdravotní, sociální, vzdělávací v rámci přednáškové činnosti týkající se různých
oblastí - prevence kriminality, zásady správné výživy, předcházení úrazů a
bezpečnosti v seniorském věku,
15) Marie Matyášová, bytem Janáčkova 1470, Napajedla, ve výši 37.000 Kč na
projekt POHYBOVÁ TERAPIE THERASUIT PRO ANDULKU,
16) Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA, IČ 22847685, ve výši 35.000 Kč na
projekt VÍTÁNÍ LÉTA aneb OSLAVA DNE OTCŮ,
17) Mateřské centrum Klubíčko, o. s., IČ 26602024, ve výši 27.000 Kč na projekt
Klubíčko světel aneb A žili šťastně až do smrti,
18) "Mateřské centrum Slavičín, o. s.", IČ 22835091, ve výši 35.000 Kč na projekt
Dětské Olympijské hry,
19) "Mateřské centrum Slavičín, o. s.", IČ 22835091, ve výši 14.000 Kč na projekt
Rehabilitační cvičení pro seniory,
20) Michaela Bičová, IČ 68760141, ve výši 88.000 Kč na projekt Radostná setkání
s hipoterapií,
21) Moravská Organizace Vozíčkářů, o. s., IČ 22896317, ve výši 19.000 Kč na
projekt Víkendový pobyt vozíčkářů a jejich přátel Březiny 2015,
22) NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., IČ 27163059, ve výši 29.000 Kč na projekt
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím
ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb,
23) Oblastní spolek ČČK Kroměříž, IČ 00426351, ve výši 35.000 Kč na projekt
Oceňování bezplatných dárců krve,
24) Oblastní spolek ČČK Kroměříž, IČ 00426351, ve výši 23.000 Kč na projekt
Rekondiční pobyt seniorů,
25) Oblastní spolek ČČK Uherské Hradiště, IČ 00426385, ve výši 49.000 Kč na
projekt Náklady spojené s předáváním ocenění bezplatným dárcům plné krve od 10
odběrů a dárcům derivátů krve od 40 odběrů v roce 2015,
26) Oldřich Pechal, bytem Lačnov 132, Horní Lideč, ve výši 14.000 Kč na projekt
Karolínka - TheraSuit,
27) ONKO Zlín, IČ 02492415, ve výši 24.000 Kč na projekt Programy pravidelného
rekondičního a rehabilitačního cvičení, minimální doba trvání 4 měsíce,
28) ONKO Zlín, IČ 02492415, ve výši 22.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt pro
onkol. pacienty po skončené základní léčbě s pevným programem a edukací,
29) Ovečka Vsetín, o. s., IČ 22888578, ve výši 19.000 Kč na projekt Rehabilitační
pobyt dětí s Downovým syndromem zaměřený na hipoterapii,
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30) Petr Kučný, bytem Horní Lideč 255, Horní Lideč, ve výši 20.000 Kč na projekt
Rehabilitační pobyt v Adeli centru,
31) "POJĎTE S NÁMI", IČ 26640554, ve výši 19.000 Kč na projekt Motivační
programy,
32) Přátelé harmonické výchovy, o. s., IČ 26570106, ve výši 16.000 Kč na projekt
Včelí paprsky - kočovné divadlo,
33) Radek Žíla, IČ 75285690, ve výši 33.000 Kč na projekt Lepší pobyt pro Kubíka
a jemu podobným,
34) Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši
29.000 Kč na projekt DEN RODIN 2015,
35) Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdružení, IČ 26534703, ve výši
29.000 Kč na projekt UČÍME SE NÁPODOBOU (R+D) - materiálně-technické
zabezpečení,
36) Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s., IČ 22692398, ve výši 39.000 Kč na
projekt Rekondičně, rehabilitační cvičení,
37) Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s., IČ 22692398, ve výši 34.000 Kč na
projekt Rodinné, zážitkové odpoledne,
38) Rodinné centrum Valašské Klobouky, občanské sdružení, IČ 26553821, ve výši
65.000 Kč na projekt Letní pobyt v přírodě pro rodiče a děti od 1 roku do 6 let,
39) Rodinné centrum Valašské Klobouky, občanské sdružení, IČ 26553821, ve výši
40.000 Kč na projekt Snoezelen kroužky pro rodiče a děti,
40) Romana Hlavinková, bytem Česká 4756, Zlín, ve výši 18.000 Kč na projekt 14
denní rehabilitační pobyt v Adeli centrum Piešťany,
41) ROSKA KROMĚŘÍŽ region. org. Unie Roska v ČR, IČ 18190111, ve výši 27.000
Kč na projekt Rekondiční pobyt,
42) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ
65399447, ve výši 44.000 Kč na projekt Sociálně rehabilitační pobyt pro osoby s
těžkým zrakovým postižením se zaměřením na výuku a procvičování prostorové
orientace a samostatného pohybu,
43) Svaz diabetiků ČR územní organizace Vsetín, IČ 49563327, ve výši 17.000 Kč
na projekt Plavání a cvičení v bazénu,
44) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO SNN Vsetín, IČ 70928681, ve výši
34.000 Kč na projekt Týdenní rekondiční pobyt s výukou odezírání a znakové řeči,
45) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace RESPI
Zlín, IČ 67028225, ve výši 27.000 Kč na projekt Sedmi denní rekondiční pobyt pro
seniory SPCCH v ČR z. s., ZO RESPI Zlín - s respiračním onemocněním,
46) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Vsetín,
IČ 62334417, ve výši 34.000 Kč na projekt Pobytový program - rekondiční pobyt
osob se zdravotním postižením, civilizačním onemocněním,
47) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Vsetín,
IČ 62334417, ve výši 34.000 Kč na projekt Rekondiční pobyt s cvičením seniorů a
osob se zdravotním postižením civilizačním onemocněním,
48) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace
Kroměříž, IČ 64422453, ve výši 34.000 Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt
pro postižené civilizačními chorobami,
49) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace
ROSKA Zlín, IČ 62181891, ve výši 15.000 Kč na projekt Rekondice osob
postižených roztroušenou sklerózou,
50) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace
VERTEBRO Zlín, IČ 65793064, ve výši 35.000 Kč na projekt Skupinový edukačně
rekondiční pobyt,
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51) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace č. 2
Kroměříž, IČ 70820139, ve výši 41.000 Kč na projekt Rehabilitační rekondiční pobyt
pro postižené horních a dolních končetin a páteře,
52) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace č. 1
Kroměříž, IČ 18188052, ve výši 34.000 Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt
pro postižené horních a dolních končetin, páteře,
53) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Vsetín,
IČ 64124070, ve výši 27.000 Kč na projekt Rehabilitačně - rekondiční pobyt tělesně
postižených osob v Luhačovicích,
54) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Uherské
Hradiště, IČ 62830392, ve výši 54.000 Kč na projekt Pobytový program - ozdravně
rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním a tělesným postižením,
55) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 11.000 Kč na projekt Rehabilitační cvičení v bazénu, plavání;
56) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Zlín, IČ
62181017, ve výši 29.000 Kč na projekt Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižení
horních a dolních končetin a páteře,
57) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 19.000 Kč na projekt Komplexní program pro tělesně postižené
občany - kompenzační pomůcky a jejich vliv na zdraví uživatelů a s tím spojené
sociálně-právní minimum,
58) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Vsetín, IČ
66184266, ve výši 29.000 Kč na projekt Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační
a psychický rozvoj členů STP MO Vsetín,
59) Valašskokloboucká poliklinika, příspěvková organizace, IČ 70986941, ve výši
43.000 Kč na projekt Senioři v pohybu - plaveme a cvičíme s radostí,
60) Vladislava Pospíšilová, bytem Kříby 238, Uherský Brod, ve výši 41.000 Kč na
projekt Speciální léčba Klim-therapy,
61) Život pro děti, IČ 22753567, ve výši 29.000 Kč na projekt Rekondičněregenerační pobyt pro onkologicky nemocné děti po náročné léčbě,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle vzoru uvedeného v příloze č. 0362-15- P05;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací ze Sociálního fondu Zlínského kraje na
podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí subjektům uvedeným v příloze č. 036215-P03 z důvodů uvedených v příloze č. 0362-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací ze
Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí za
podmínky dodržení věcného záměru, v členění:
1) Auxilium o. p. s., IČ 02083825, ve výši 29.000 Kč na projekt Edukativní aktivity
pro rozvoj kompetencí pečujících osob,
2) Auxilium o. p. s., IČ 02083825, ve výši 19.000 Kč na projekt Zdravotní plavání pro
děti/mládež s nejtěžším stupněm ZP,
3) "HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633, ve výši 35.000 Kč na projekt HANDICAP (?)
Zlín v sedle,
4) Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, ve výši 17.000 Kč na projekt "S mámou
mě baví svět III.",
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5) IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít
s vámi", IČ 48472042, ve výši 20.000 Kč na projekt Ozdravný pobyt pro mladé lidi s
mentálním postižením,
6) LUISA, IČ 27030075, ve výši 9.000 Kč na projekt Kulturně-rekreační pobyt
zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu členů Klubu duševního zdraví,
7) Město Karolinka, IČ 00303909, ve výši 16.000 Kč na projekt MODERNÍ SENIOR
- CHCEME BÝT "COOL PRARODIČE",
8) Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 29.000 Kč
na projekt Edukativní programy pro seniory v oblasti sociálně právní a zdravotní pro
Klub zdravého stárnutí - zdravých seniorů,
9) Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, ve výši 78.000 Kč
na projekt Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Zlín,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými subjekty
dle vzoru uvedeného v příloze č. 0362-15-P05;
bere na vědomí
zmocnění Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje,
hejtmanem Zlínského kraje k podpisu jednotlivých Smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje uzavíraných s příjemci
dotace, na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského
kraje. Toto zmocnění se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

36

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R09/15

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor 7057786, poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Buchlovská, začleněném do Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, ze 128 na 123 lůžek, a to s
účinností od 01.06.2015.

37

Sociální služby - nájemní smlouva v bytovém domě s byty zvláštního určení
Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R09/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedenou v příloze č. 0360-15-P01.
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39

Veřejná zakázka "Prodloužení stávající podpory produktů VMware I."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R09/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Prodloužení stávající podpory produktů VMware I.", dle přílohy č. 0329-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel SoftwareONE Czech
Republic s.r.o. se sídlem Želetavská 1448/7, 140 00 Praha 4, IČ: 24207519;
2. uzavření smlouvy na prodloužení stávající podpory produktů VMware I. s
dodavatelem SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Želetavská 1448/7, 140
00 Praha 4, IČ: 24207519, dle přílohy č. 0329-15-P02.

40

Veřejná zakázka "Dodávka balené pramenité pitné vody, nájem přístrojů pro
temperaci a dávkování pitné vody"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R09/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dodávka balené pramenité pitné vody, nájem přístrojů pro temperaci a dávkování
pitné vody", dle přílohy č. 0328-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel ZLATÝ JELEN VIZOVICE
s. r. o., se sídlem Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ 27377130;
2. uzavření rámcové smlouvy k zajištění dodávek balené vody s dodavatelem
ZLATÝ JELEN VIZOVICE s. r. o., se sídlem Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
- Strašnice, IČ 27377130, dle přílohy č. 0328-15-P02.

41

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R09/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) oblastním kolem vědomostní soutěže pro včelařské kroužky žáků základních škol
"Zlatá včela" pořádaným Českým svazem včelařů, o. s., základní organizace Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 65469658, a Střední školou zemědělskou a přírodovědnou
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, v roce 2015;
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2) oslavami 80. výročí založení školy pořádanými Základní školou Mánesova
Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020220, v roce 2015;
3) 8. ročníkem mezinárodního festivalu soudobného tanečního umění
TANECVALMEZ 2015 pořádaným společností Základní umělecká škola B-Art, o. p.
s., IČ 29396662;
4) módní přehlídkou „Top móda 2015“ pořádanou Ing. Zdeňkem Krčem, IČ
40360300, v roce 2015;
5) Postupovou soutěží mažoretkových skupin, Oblast Jižní Morava pořádanou
Klubem společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, z. s., IČ 68688393, v
roce 2015;
6) benefiční akcí „Luhačovice – město zdraví a módy“ pořádanou spolkem
KORUNKA LUHAČOVICE, IČ 22875930, v roce 2015;
7) benefiční akcí „Tanec ke hvězdám“ pořádanou Marií Vaněčkovou, IČ 68005831,
v roce 2015;
8) 20. ročníkem „Výstavy koní na Valašsku“ pořádanou Jezdeckým klubem
Valašsko, IČ 27034402, v roce 2015;
9) akcí „Selský den“ pořádanou Pavlem Šeligou, IČ 48495506, v roce 2015;
10) instalací pamětní desky na počest plk. gšt. Vítězslava Rosíka v Bzové v roce
2015;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 40.000 Kč Ing. Zdeňku Krčovi, IČ 40360300, na pořádání exkluzivní módní
přehlídky „Top móda 2015“;
2) ve výši 40.000 Kč Klubu společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, IČ
68688393, na pořádání Postupové soutěže mažoretkových skupin, Oblast Jižní
Morava v roce 2015;
3) ve výši 40.000 Kč spolku KORUNKA LUHAČOVICE, IČ 22875930, na pořádání
benefiční akce „Luhačovice – město zdraví a módy“;
4) ve výši 25.000 Kč Marii Vaněčkové, IČ 68005831, na pořádání benefiční akce
„Tanec ke hvězdám“ v roce 2015;
5) ve výši 20.000 Kč spolku Jezdecký klub Valašsko, IČ 27034402, na pořádání 20.
ročníku „Výstavy koní na Valašsku“ v roce 2015;
6) ve výši 20.000 Kč Pavlu Šeligovi, IČ 48495506, na pořádání akce „Selský den“ v
roce 2015;
7) ve výši 10.000 Kč PhDr. Ladislavu Slámečkovi, bytem Haluzice 17, 763 24
Vlachovice, na vyrobení a instalaci pamětní desky na počest plk. gšt. Vítězslava
Rosíka v Bzové v roce 2015;
8) ve výši 10.000 Kč Myslivecké společnosti Hluk, IČ 60370084, na pořádání
zkoušek loveckých psů – ohařů a malých plemen v honebním společenství Hluk v
roce 2015;
9) ve výši 5.000 Kč spolku Líska – o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji, IČ 28558863,
na pořádání 4. ročníku Žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO v roce 2015;
10) ve výši 25.000 Kč Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra
Maděry Zlín, z. s., IČ 27025519, na zhotovení medailí klubu v roce 2015;
11) ve výši 25.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755,
Praha, na činnost Okresního výboru ve Vsetíně v roce 2015;
12) ve výši 33.000 Kč obci Lešná, IČ 00303992, na oslavy 660 let obce v roce 2015;
13) ve výši 8.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Slavičín na pořádání 4. ročníku
soutěže mladých hasičů Slavičínský plamínek v roce 2015;
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14) ve výši 15.000 K spolku TJ Spartak Jablůnka, IČ 48773280, na pořádání akce
„Stezka odvahy – dětský den“ v roce 2015.

42

Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm předání movitých věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R09/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, movité věci, dle přílohy č. 036715-P01,
s účinností ode dne fyzického předání Zlínským krajem příspěvkové organizaci.

43

Změna č. 2 Metodiky pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 2 Metodiky pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 0368-15-P01.

44

Zdravotnictví - Stanovisko Rady Zlínského kraje pro Komisi pro posuzování
rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R09/15

bere na vědomí
žádost společnosti IRMED VISION a. s., člena skupiny EUROCLINICUM, o
posouzení a vydání stanoviska Rady Zlínského kraje k žádosti pro Komisi pro
posuzování rozmístění přístrojových prostředků při Ministerstvu zdravotnictví ČR o
umístění nové přístrojové techniky, a to nukleární magnetické rezonance ve
zdravotnickém zařízení Nemocnice ATLAS, a. s., dle přílohy č. 0370-15-P01;
nedoporučuje
umístění nové přístrojové techniky nukleární magnetické rezonance v Nemocnici
ATLAS, a. s., člen skupiny EUROCLINICUM, a to v souladu se schválenou
Integrovanou strategickou koncepcí pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických
služeb ve Zlínském kraji.
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45

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje předat ke dni vydání kolaudačního souhlasu s
užíváním stavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v MorkovicíchSlížanech k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137,
stavbu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Morkovicích-Slížanech,
která je součástí pozemku p. č. 1395/86, zapsaném v katastru nemovitostí
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
2656 pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice, včetně všech nedílných
součástí stavby, zpevněných ploch a inženýrských sítí, dle přílohy č. 0369-15-P01;
předává
ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby v Morkovicích-Slížanech k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo
nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, movitou věc, a to motorgenerátor (náhradní
zdroj) využívaný pro výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v
Morkovicích-Slížanech, v pořizovací ceně 441.241,33 Kč, dle přílohy č. 0369-15P02.

46

Doplněný návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 29.04.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R09/15

schvaluje
doplněný návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
29.04.2015 uvedený v příloze č. 0332-15-P02.

47

Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R09/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2015 dle přílohy č. 0371-15-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit účelovou investiční dotaci Hasičskému
záchrannému sboru Zlínského kraje, IČ 70887306, ve výši 1.000.000 Kč, na pořízení
4 kusů průmyslových praček a sušičů pro zajištění údržby ochranných oděvů pro
příslušníky hasičského záchranného sboru kraje a členy jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
dle přílohy č. 0371-15-P02.

48

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2015 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R09/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit podepsání smlouvy č. 132S/2015 o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2015, dle přílohy č. 0372-15-P02.

Zlín 20. dubna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana

23/23

