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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 10. zasedání dne 04.05.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R10/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0409-15-P01.

2

Smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R10/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Deklaraci o porozumění ze dne 13.05.2014 uzavřené mezi
Zlínským krajem a obchodní společností Panattoni Czech Republic Development s.
r. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 110 00, IČ 28190882, dle přílohy
č. 0386-15-P02.

3

Smluvní vztahy - správa majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R10/15

schvaluje
uzavření smlouvy o správě majetku ve Strategické průmyslové zóně Holešov mezi
Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691,
769 01 Holešov, IČ 63080303, dle příloh č. 0387-15-P02 a č. 0387-15-P03.

4

Kultura - Zámek Vsetín - Expozice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R10/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo D/1533/2014/INV na dodávku stavebních
prací na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Stavební úpravy zámku Vsetín - I.
etapa" s dodavatelem Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 762 92
Zlín, IČ 46900918, dle přílohy č. 0385-15-P02;
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2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. – Stavební úpravy zámku Vsetín - I. etapa - expozice" s dodavatelem
Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918, dle
přílohy č. 0385-15-P03.

5

Sociální služby - investiční akce - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R10/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky se společností
RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, IČ 27295567,
na akci: „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – I. etapa - DZP
Zašová“, dle přílohy č. 0390-15-P02;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městem Valašské Meziříčí, Náměstí
7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, na akci: „Domov pro seniory Seniorpark
Valašské Meziříčí – I. etapa“, dle přílohy č. 0390-15-P03;
3. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností RWE GasNet,
s. r. o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - město, IČ 27295567, na akce:
„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa“ a „Seniorpark,
Valašské Meziříčí – II. etapa“, dle přílohy č. 0390-15-P04.

6

Sociální služby - dodatky investičních záměrů - ROP, IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R10/15

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
928/3/100/124/03/13 - 03/04/15 s názvem "Domov pro seniory Luhačovice" - ROP
dle přílohy č. 0388-15-P02;
2. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12 - 05/04/15 s názvem "SSL Vsetín - Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová - II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením
Valašské Meziříčí" - IOP dle přílohy č. 0388-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0087/2015 dle přílohy č. 0388-15-P04.

7

Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice - dodávka interiéru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R10/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky "Domov
pro seniory Luhačovice - dodávka interiéru", dle přílohy č. 0389-15-P02;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Domov pro seniory Luhačovice dodávka interiéru", kterou předložil dodavatel ČEGAN s. r. o., se sídlem Husova
1693/35, 664 51 Šlapanice, IČ 26274744;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ČEGAN s. r. o., se sídlem Husova
1693/35, 664 51 Šlapanice, IČ 26274744, dle přílohy č. 0389-15-P03.

8

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - I. - V. etapa dodávka interiérů - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R10/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro část 2. a část 3. 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. 0391-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část veřejné zakázky č. 2: Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí, kterou
předložil uchazeč POZIMOS, a.s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ
00147389;
2. uzavření smlouvy o dílo pro část veřejné zakázky č. 2: Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí s uchazečem
POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, dle přílohy
č. 0391-15-P03;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část veřejné zakázky č. 3: Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov p. Radhoštěm, kterou
předložil uchazeč PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí
nad Labem, IČ 28685521;
4. uzavření smlouvy o dílo pro část veřejné zakázky č. 3: Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov p. Radhoštěm s uchazečem
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ
28685521, dle přílohy č. 0391-15-P04.

3/18

R10/15

9

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - II. etapa - dodávka
stavby - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R10/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová – II. etapa DZP Valašské Meziříčí - dodatečné stavební práce" formou
jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0392-15-P02 až č. 0392-15-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Hana
Zarembová, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky - Mgr. Michal
Uherek, Ing. Petr Burša, Ing. Veronika Křížková.

10

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - IV. etapa dodávka stavby - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R10/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce „Sociální
služby - Transformace sociálních služeb Zašová - IV. etapa - CHB Rožnov pod
Radhoštěm - dodatečné stavební práce", dle příloh č. 0393-15-P02 a č. 0393-15P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - IV. etapa - CHB Rožnov
pod Radhoštěm - dodatečné stavební práce" se zájemcem, společností NOSTA, s.
r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 761 90 Nový Jičín, IČ 47671416, dle
příloh č. 0393-15-P04 až č. 0393-15-P05.

11

Zdravotnictví - VS nemocnice - dodatek investičního záměru - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R10/15

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
820/3/170/146/10/11 – 05/04/15 „Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce
tepelného hospodářství“ - OPŽP, dle přílohy č. 0394-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0082/2015, dle přílohy č. 0394-15-P03.
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12

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Rožnov pod Radhoštěm dodávka stavby - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R10/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce
„Zdravotnická záchranná služba ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm dodatečné stavební práce ", dle příloh č. 0395-15-P02 a č. 0395-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod
Radhoštěm" se zájemcem, společností KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386, 760
01, IČ 423420802, dle příloh č. 0395-15-P04 až č. 0395-15-P05.

13

Ediční plán Zlínského kraje 2015 - aktualizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R10/15

schvaluje
aktualizovaný Ediční plán Zlínského kraje pro rok 2015 dle přílohy č. 0410-15-P02.

14

Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R10/15

schvaluje
1. 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 - NTL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 225/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bílany, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 446-48/2015,
- 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 1.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti spočívající v povinnosti strpět právo chůze a jízdy na
služebném pozemku p. č. st. 444/1 zastavěná plocha nádvoří, v k. ú. Uherské
Hradiště, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2255-5204/2015, ve
prospěch panujícího pozemku p. č. st. 444/6 k. ú. Uherské Hradiště,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 29.061 Kč + DPH; a to ke dni,
kdy se budova bez č.p./č.e. stane součástí pozemku p. č. st. 444/6 k. ú. Uherské
Hradiště;
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3. zřízení služebnosti spočívající v povinnosti strpět právo chůze a jízdy na
služebném pozemku p. č. 768/507, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Zlín, v rozsahu
stanoveném geometrickém plánem č. 7990-4766/2014,
ve prospěch panujícího pozemku p. č. st. 7585 k. ú. Zlín,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 294 Kč + DPH; a to ke dni, kdy
se budova bez č.p./č.e. stane součástí pozemku p. č. st. 7585 k. ú. Zlín;
4. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Vsetín, se sídlem Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování dešťové kanalizace v pozemku p. č. 14781/7, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 7016-18/2015,
- vybudování a provozování přípojky NN pro veřejné osvětlení v pozemku p. č.
14781/7, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 7023-20/2015,
- vybudování a umístění 2 ks sloupů osvětlení přechodů pro chodce na pozemcích
p. č. 14780/1 a p. č. 14781/7, oba ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 7017-19/2015b a č. 701719/2015a,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami dešťové
kanalizace, přípojky NN pro veřejné osvětlení a 2 ks sloupů osvětlení přechodů pro
chodce,
na dobu existence stavby;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - NTL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 2442/7, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3184-12/2015,
- 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.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R10/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 4437/94, ostatní plocha,
- p. č. 4437/95, ostatní plocha,
- p. č. 4437/96, ostatní plocha,
- p. č. 4437/97, ostatní plocha,
- p. č. 4437/98, ostatní plocha,
- p. č. 4437/99, ostatní plocha,
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- p. č. 4437/100, ostatní plocha,
- p. č. 4437/103, ostatní plocha,
- p. č. 4437/104, ostatní plocha,
- p. č. 4438/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 890 pro obec a k. ú. Karolinka;
2. pozemku
- p. č. 77/12, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1360-10/2015
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka;
3. pozemků
- p. č. 677/16, ostatní plocha, o výměře 532 m 2,
- p. č. 730/2, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 277-1017a/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice;
4. pozemků
- p. č. 677/17, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 677/18, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 277-1017b/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice;
5. pozemků
- p. č. 2093/5, ostatní plocha, o výměře 208 m2,
- p. č. 2093/6, ostatní plocha, o výměře 320 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1584-1146/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
6. pozemku
- p. č. 2208/23, ostatní plocha, o výměře 248 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1586-8281/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
7. pozemků
- p. č. 2208/24, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2208/25, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1587-8451/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová;
8. pozemků
- p. č. 101/96, ostatní plocha,
- p. č. 101/99, ostatní plocha,
- p. č. 101/100, ostatní plocha,
- p. č. 101/101, ostatní plocha,
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- p. č. 101/89, ostatní plocha,
- p. č. 101/90, ostatní plocha,
- p. č. 101/92, ostatní plocha,
- p. č. 101/93, ostatní plocha,
- p. č. 101/94, ostatní plocha,
- p. č. 101/102, ostatní plocha,
- p. č. 173/42, ostatní plocha,
- p. č. 454/10, ostatní plocha,
- p. č. 817/5, ostatní plocha,
- p. č. 454/28, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1439 pro obec a k. ú. Zdounky;
9. pozemků
- p. č. 454/30, ostatní plocha,
- p. č. 454/33, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1616 pro obec a k. ú. Zdounky;
10. pozemků
- p. č. 248/19, ostatní plocha,
- p. č. 248/20, ostatní plocha,
- p. č. 249/3, ostatní plocha,
- p. č. 250/17, ostatní plocha,
- p. č. 250/7, ostatní plocha,
- p. č. 57/6, orná půda,
- p. č. 247/13, ostatní plocha,
- p. č. 247/4, ostatní plocha,
- p. č. 247/18,ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4414 pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy;
11. pozemků
- p. č. 870/167, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12618 pro obec a k. ú. Kroměříž;
12. pozemků
- p. č. 3789/8, ostatní plocha,
- p. č. 3789/9, ostatní plocha,
- p. č. 3789/10, ostatní plocha,
- p. č. 3789/11, ostatní plocha,
- p. č. 3789/15, ostatní plocha,
- p. č. 3789/36, ostatní plocha,
- p. č. 3789/37, ostatní plocha,
- p. č. 3789/39, ostatní plocha,
- p. č. 3789/40, ostatní plocha,
- p. č. 3789/43, ostatní plocha,
- p. č. 3789/44, ostatní plocha,
- p. č. 3789/45, ostatní plocha,
- p. č. 3789/47, ostatní plocha,
- p. č. 3830/7, ostatní plocha,
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- p. č. 3830/8, ostatní plocha,
- p. č. 3830/17, ostatní plocha,
- p. č. 3875/4, ostatní plocha,
- p. č. 3875/5, ostatní plocha,
- p. č. 3875/6, ostatní plocha,
- p. č. 3875/7, ostatní plocha,
- p. č. 3875/8, ostatní plocha,
- p. č. 3875/12, ostatní plocha,
- p. č. 3875/17, ostatní plocha,
- p. č. 3875/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 478 pro obec a k. ú. Vlachovice;
13. pozemků
- p. č. 697/9, ostatní plocha,
- p. č. 699/38, ostatní plocha,
- p. č. 693/1, ostatní plocha,
- p. č. 693/16, ostatní plocha,
- p. č. 693/17, ostatní plocha,
- p. č. 693/18, orná půda,
- p. č. 693/19, ostatní plocha,
- p. č. 740/5, ostatní plocha,
- p. č. 693/2, ostatní plocha,
- p. č. 693/20, ostatní plocha,
- p. č. 693/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 255 pro obec a k. ú. Komárno;
14. pozemku
- p. č. 2676/23, ostatní plocha, o výměře 47 m2,
odděleným z původního pozemku geometrickým plánem č. 943-7721/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína;
15. pozemků
- p. č. st. 430/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
garáž,
- p. č. st. 434, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vyb.,
- p. č. 441/6, ostatní plocha,
- p. č. 441/9, ostatní plocha,
- p. č. 441/10, ostatní plocha,
- p. č. 441/11, ostatní plocha,
- p. č. 441/18, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1542 pro obec a k. ú. Kroměříž;
16. pozemků
- p. č. 5375/142, ostatní plocha, o výměře 33 m2,
- p. č. 5375/143, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
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oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1602-17/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice;
17. pozemků
- p. č. 4395/15, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 4395/16, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 4395/17, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1851-89/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky;
18. pozemku
- p. č. 536/10, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 537 pro obec Valašské Klobouky a k.
ú. Mirošov u Valašských Klobouk;
19. pozemků
- p. č. 668/7, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
- p. č. 668/8, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
oddělené z původního pozemku geometrickým plánem č. 715-50/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice;
20. pozemků
- p. č. 4161/7, ostatní plocha,
- p. č. 4161/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 163 pro obec a k. ú. Dolní Němčí.

16

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R10/15

ukládá
Střednímu odbornému učilišti Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00054771, za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 2.227,84 Kč dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně č. 1/2015, uvedeného v příloze č. 0373-15-P04.
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17

Veřejná zakázka "Natura 2000 ve Zlínském kraji II - označení hranic evropsky
významných lokalit a zvláště chráněných území a informační tabule o
lokalitách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R10/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Natura 2000 ve Zlínském kraji II - označení hranic EVL a ZCHÚ a informační tabule
o lokalitách", dle přílohy č. 0383-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1 veřejné zakázky: Označení hranic EVL a
ZCHÚ, kterou předložil dodavatel Josef Sedláček, se sídlem Tyršova 266, 768 02
Zdounky, IČ 12732044;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Josef Sedláček, se sídlem Tyršova 266,
768 02 Zdounky, IČ 12732044, dle přílohy č. 0383-15-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0084/2015 dle přílohy č. 0383-15-P03.

18

Veřejná zakázka "Zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje - obce okresu Uherské Hradiště"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R10/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Zpracování
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - obce okresu
Uherské Hradiště", dle přílohy č. 0384-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvýhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel HYDROSOFT Veleslavín
s. r. o., se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, IČ 61061557;
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje - obce okresu Uherské Hradiště s dodavatelem
HYDROSOFT Veleslavín s. r. o., se sídlem U sadu 62/13, 162 00 Praha 6, IČ
61061557, dle přílohy č. 0384-15-P02.
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19

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční
záměr, změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R10/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1097/3/170/182/04/15 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - technologická a referentská
vozidla" o celkových nákladech 2.700.000 Kč, dle přílohy č. 0402-15-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2015, dle
přílohy č. 0402-15-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK - technologická a
referentská vozidla".

20

Doprava - poskytnutí dotací na BESIP II na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R10/15

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN, IČ
48473189, se sídlem Horní Němčí 13, 687 64 Horní Němčí, na zajištění akcí pro
neslyšící řidiče motorových vozidel a dopravní soutěže sluchově postižených dětí:
- Dopravní soutěž BESIP - dopravní výchova pro děti na dětském dopravním hřišti v
Malenovicích dne 30.05.2015,
- automobilová orientační soutěž "Bezpečné cesty - Zlínská rallye neslyšících", která
se uskuteční dne 12.09.2015,
- "Zlínská jízda zručnosti", která se uskuteční dne 12.09.2015,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0378-15P06;
2. ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ, IČ 62330110, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205, 757 01 Valašské Meziříčí,
na zajištění akcí pro neslyšící řidiče motorových vozidel a dopravní soutěže sluchově
postižených dětí:
- Dopravní soutěž pro děti na dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí, která
se uskuteční dne 30.05.2015,
- Bezpečné cesty o Valašský pohár v Bystřici pod Hostýnem, která se uskuteční dne
27.06.2015,
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- Jízda zručnosti o Valašský pohár v Bystřici pod Hostýnem, která se uskuteční dne
27.06.2015,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0378-15P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, se
sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, na propagaci BESIP při výukových programech
zaměřených na poskytování první pomoci a prevenci úrazovosti dětí a mládeže ve
Zlínském kraji v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0378-15-P08.

21

Kultura - účelové dotace z Ministerstva kultury ČR, změna závazného objemu
OON, změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R10/15

bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, p. o., IČ 00091138, v celkové výši 11.000 Kč dle
přílohy č. 0376-15-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, v celkové výši
130.000 Kč dle příloh č. 0376-15-P04 a č. 0376-15-P05;
3. poskytnutí účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, v celkové výši
52.000 Kč dle přílohy č. 0376-15-P06;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0083/2015 dle přílohy č. 0376-15-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů p.
o., v roce 2015, dle přílohy č. 0376-15-P07;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, na rok 2015, dle přílohy č. 037615-P09.

22

Projekt Rochus, o. p. s. - změna člena dozorčí rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R10/15

bere na vědomí
ukončení členství paní Mgr. Mileny Kovaříkové, členky Zastupitelstva Zlínského
kraje, v dozorčí radě společnosti Park Rochus, o. p. s., na základě uplynutí tříletého
funkčního období;
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navrhuje
Ing. Ivana Mařáka, náměstka hejtmana Zlínského kraje, jako kandidáta na člena
dozorčí rady společnosti Park Rochus, o. p. s.

23

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R10/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0081/2015, dle přílohy č. 0399-15-P01.

24

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Plavecké
školy Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R10/15

schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Plavecké školy Zlín, IČ
49156845, dle přílohy č. 0400-15-P01.

25

Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitele/ředitelky p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R10/15

bere na vědomí
zápisy o průběhu konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, dle přílohy č.
0401-15-P01;
2. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č.
0401-15-P03.

26

Ocenění žáků stavebních oborů v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje
2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R10/15

schvaluje
poskytnutí finančních darů za úspěchy v odborných soutěžích stavebních
řemeslných oborů za rok 2014 dle přílohy č. 0397-15-P01.
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27

Ocenění žáků Zlínského kraje 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R10/15

bere na vědomí
seznam žáků Zlínského kraje k převzetí ocenění za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti za období duben 2014 - březen 2015, dle přílohy č. 0398-15P03.

28

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R10/15

schvaluje
účast reprezentace Zlínského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2016.

29

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R10/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0085/2015, dle přílohy č. 0404-15-P01.

30

Zapojení dotace do rozpočtu ZK z programu Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R10/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0086/2015, dle přílohy č. 0408-15-P01.

31

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic a změna
objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R10/15

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042 na rok 2015, dle přílohy č. 0407-15-P02;
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2. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
- vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb dle přílohy č. 0407-15-P03.

32

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R10/15

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedených v přílohách č. 0406-15-P01 a č. 0406-15-P02.

33

Sociální služby - Aktualizace Plánu útlumu Domova pro seniory Podlesí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R10/15

bere na vědomí
aktualizovaný Plán útlumu Domova pro seniory Podlesí pro rok 2015 začleněného
do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 040515-P02.
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí vyhodnotit stav a zpřesnit konečnou verzi
aktualizace Plánu útlumu Domova pro seniory, ve vazbě na dokončení nových
kapacit, v termínu do 30.09.2015

34

Vyřazení neupotřebitelného majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R10/15

schvaluje
1. vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
formou fyzické a ekologické likvidace dle příloh č. 0382-15-P01, č. 0382-15-P02 a č.
0382-15-P04;
2. vyřazení neupotřebitelného nehmotného a hmotného majetku ve vlastnictví
Zlínského kraje formou fyzické likvidace dle příloh č. 0382-15-P03 a č. 0382-15-P05.
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35

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R10/15

schvaluje
sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, jako přílohu č. 1 ke směrnici SM/08/02/13 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, dle přílohy č. 0379-15-P01.

36

Dotace Zlínského kraje, řešení podpory kultury ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R10/15

souhlasí
se záměrem ukončit Evropskou komisí notifikovaný Program podpory kultury ve
Zlínském kraji a vyjednat tzv. blokovou výjimku v oblasti kultury,
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke
schválení:
1. ukončení Evropskou komisí notifikovaného Programu podpory kultury ve
Zlínském kraji,
2. návrh tzv. blokové výjimky pro oblast kultury ve Zlínském kraji pro zajištění
slučitelnosti poskytované podpory v této oblasti s právem Evropské unie.

37

Mezinárodní projekt v oblasti sportu - Youth sport development in European
regions

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R10/15

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Youth sport development in European regions"
dle příloh č. 0411-15-P02 a č. 0411-15-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit k podpisu hejtmanovi
Zlínského kraje vyjádření zájmu o účast v projektu "Youth sport development in
European regions" v termínu do 11.05.2015.
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38

Zdravotnictví - aktualizace plánu investičního rozvoje Kroměřížské
nemocnice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R10/15

schvaluje
aktualizaci plánu investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice a. s., dle přílohy č.
0413-15-P01.

Zlín 4. května 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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