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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 11. zasedání dne 18.05.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R11/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0453-15-P01.

2

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R11/15

schvaluje
1. záměr pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- části pozemkové parcely p. č. 2760/1 o výměře 5691 m 2 a části pozemkové parcely
p. č. 2757 o výměře 4080 m 2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov na listu vlastnictví č. 1590
pro k. ú. Holešov, obec Holešov, dle situace v příloze č. 0433-15-P02;
- části pozemkové parcely p. č. 147/1 o výměře 229 m 2, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov,
na listu vlastnictví č. 339 pro k. ú. Zahnašovice, obec Zahnašovice, dle situace v
příloze č. 0433-15-P02;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného, společnost O2 Czech Republic a. s., se
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322,
spočívající:
- v povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení, provozování, udržování a opravy
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě SO 464 - Přeložka
kabelu MTS Všetuly v km 6,400 v rámci stavby Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín - Fryšták, včetně provádění úprav za účelem jeho modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, na pozemcích p. č. 313/1, p. č. 313/16, p. č. 313/18, p. č. 313/34 a p. č.
313/35, vše v katastrálním území a obci Třebětice, v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 1130-0070/2014, na dobu existence stavby, za
jednorázovou náhradu ve výši 7.600 Kč bez DPH, s tím, že náklady spojené se
zřízením služebnosti 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.
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Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - EKOGALA 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R11/15

schvaluje
a) poskytnutí finančního daru na zajištění prezentace regionálních produktů na
veletrhu EKOGALA 2015 v Rzeszowě v Polsku:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o., Polešovice
634, 687 37 Polešovice, IČ 49977474;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a. s., Zlechov 538, 687 10
Zlechov, IČ 29380634;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0097/2015 dle přílohy č. 0428-15-P02.

4

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace pobytových sociálních
služeb Velehrad - Salašská I. etapa - Chráněné bydlení Staré Město (změna)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R11/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město", vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0431-15-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0096/2015, dle přílohy č. 0431-15-P03.

5

Kultura - Hvězdárna Val. Meziříčí - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R11/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1096/3/090/063/03/15 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního
stavu budov - 2. etapa" dle přílohy č. 0427-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0098/2015, dle přílohy č. 0427-15-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na rok 2015, dle přílohy č. 0427-15P04;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění
havarijního stavu budov - 2. etapa".

6

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R11/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Domov pro
seniory Jasenka, Vsetín – dodatečné stavební práce“, dle příloh č. 0434-15-P02 a
č. 0434-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/1230/2014/ŘDP na zhotovení stavby
na akci „Domov pro seniory Jasenka Vsetín“, s dodavatelem UNISTAV a. s., se
sídlem Příkop 838/6, PSČ 604 33, Brno-město, IČ 005 31 766, dle přílohy č. 043415-P04.

7

Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - investiční
akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R11/15

bere na vědomí
závěrečnou zprávu investiční akce "Sociální služby Vsetín, p. o., Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – výměna výtahu v pavilonu B", dle přílohy č. 0435-15-P02;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2015, dle přílohy č. 0435-15-P03;
2. dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10 – 08/04/15 na akci "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm – humanizace pobytových služeb", dle přílohy č. 0435-15-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0095/2015, dle přílohy č. 0435-15-P05.
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Školství - investiční záměry - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R11/15

schvaluje
1. zrušení usnesení Rady Zlínského kraje č. 0172/R06/15 ze dne 09.03.2015, v části
schvaluje, bod 1, z důvodu nahrazení projektových rámců projektů investičními
záměry;
2. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1094/3/150/408/03/15 na akci "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem – realizace opatření úspor energií"-OPŽP, dle přílohy č. 0436-15-P02;
b) č. 1093/3/150/407/03/15 na akci "Střední škola – COPt Uherský Brod – Realizace
opatření úspor energií" - OPŽP, dle přílohy č. 0436-15-P03;
c) č. 1099/3/150/410/04/15 na akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce
elektroinstalace 3.NP", dle přílohy č. 0436-15-P04;
3. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
955/3/150/358/05/13 – 03/5/15 na akci "Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce nástavby (III.NP) – budova J", dle
přílohy č. 0436-15-P05;
4. změny č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací na rok
2015:
a) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle
přílohy č. 0436-15-P06;
b) Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816,
dle přílohy č. 0436-15-P07;
c) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy
č. 0436-15-P08;
d) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, dle přílohy č. 0436-15-P09;
5. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci:
a) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, ve
výši 6.516.000 Kč, na realizaci akce "SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem – realizace opatření úspor energií" - OPŽP, dle přílohy č. 0436-15-P10;
b) Střední škola – COPt Uherský Brod, IČ 15527816, ve výši 5.203.000 Kč, na
realizaci akce "Střední škola – COPt Uherský Brod – Realizace opatření úspor
energií" - OPŽP, dle přílohy č. 0436-15-P11;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0092/2015, dle přílohy č. 0436-15-P12;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, IČ 47935952, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících
s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "SŠ nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem – realizace opatření úspor energií" - OPŽP;
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2. příspěvkovou organizaci Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod, IČ 15527816, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce akci "Střední
škola – COPt Uherský Brod – Realizace opatření úspor energií" - OPŽP;
3. příspěvkovou organizaci Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín,
IČ 70238898, výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín rekonstrukce elektroinstalace 3. NP";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 91.000 Kč na 545.000 Kč příspěvkové
organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, na realizaci akce "Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště – rekonstrukce nástavby (III. NP) – budova J", dle přílohy č. 043615-P13;
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 6.659.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, na realizaci akce "SŠ nábytkářská
a obchodní Bystřice pod Hostýnem – realizace opatření úspor energií" - OPŽP a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle
přílohy č. 0436-15-P14;
b) ve výši 2.445.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod, IČ 15527816, na realizaci akce "Střední škola –
COPt Uherský Brod – Realizace opatření úspor energií" - OPŽP a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č.
0436-15-P15.

9

Školství - SPŠ a OA Uh. Brod - Domov mládeže II. - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R11/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "SPŠ a OA Uherský Brod - Stavební úpravy
domova mládeže – II. etapa - dodávka stavby“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění, ve znění příloh č. 0437-15-P02 až č. 0437-15-P07;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Michal
Uherek, Mgr. Jan Strejček, a náhradníky - Bc. Jitka Chobotová, Ing. Veronika
Křižková, Martina Chovancová Hromečková, Dis.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová
základna Morkovice-Slížany - dodatek investičního záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R11/15

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
945/3/170/162/04/13 - 02/06/14 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Morkovice-Slížany“ - ROP, dle přílohy č. 0438-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0094/2015, dle přílohy č. 0438-15-P03.

11

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R11/15

jmenuje
1. s účinností od 01.07.2015 paní MgA. et Bc. Pavlu Caletkovou na pracovní místo
ředitelky Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, dle přílohy
č. 0429-15-P01;
2. s účinností od 01.08.2015 pana Mgr. Mojmíra Zetka na pracovní místo ředitele
Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 042915-P02;
stanovuje
1. s účinností od 01.07.2015 plat paní MgA. et Bc. Pavle Caletkové, ředitelce
Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, dle přílohy č. 042915-P03;
2. s účinností od 01.08.2015 plat panu Mgr. Mojmírovi Zetkovi, řediteli Gymnázia
Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle přílohy č. 0429-15-P04.

12

Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R11/15

stanovuje
s účinností od 01.06.2015 plat panu Mgr. Přemyslovi Jarošovi, řediteli Středního
odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0430-15-P01.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R11/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Lubomírem
Špačkem a Mgr. Martou Špačkovou, oba bytem Úprkova 1805, PSČ 686 03, Staré
Město, dle přílohy č. 0414-15-P02;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a obcí Lukov, se
sídlem K Lůčkám 350, PSČ 763 17, Lukov, IČ 00284173, dle přílohy č. 0414-15P03;
3. uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi Zlínským krajem a
O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, Michle,
Praha 4, dle přílohy č. 0414-15-P04;
4. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Uherské Hradiště, se
sídlem Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, Uherské Hradiště, IČ 00291471,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- vybudování a provozování zemní kabelové přípojky NN pro osvětlení přechodů pro
chodce v rámci stavby "Osvětlení přechodů pro chodce Mařatice-Jarošov" v
pozemku p. č. 2050/9, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mařatice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2659-53/2015,
- vybudování a provozování zemní kabelové přípojky NN pro osvětlení přechodů pro
chodce v rámci stavby "Osvětlení přechodů pro chodce Mařatice-Jarošov" v
pozemcích p. č. 1683/1, p. č. 1683/2, p. č. 1683/3, p. č. 1683/11, p. č. 1683/25,
včetně 1 ks osvětlovacího stožáru na pozemku p. č. 1683/1, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 847-53/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou a opravami kabelové
přípojky NN vč. 1 ks osvětlovacího stožáru,
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 - STL plynovodu v pozemcích p. č.
248/1, p. č. 248/19, p. č. 249/1 a p. č. 249/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Kotojedy, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 464-4376/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 1305, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kelč-Staré Město, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 501-18a/2015,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
7. 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 pozemcích p. č. 2133/1, p. č. 2479/121, ostatní plocha, v k. ú. Litenčice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 253b-631/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč + DPH;
souhlasí
1. s pronájmem části pozemku p. č. 1524/9, o výměře 6 m 2, ostatní plocha, v k. ú.
Bílovice u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, obci Bílovice, se sídlem Bílovice 70, PSČ 687
12, IČ 00290793, na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.05.2025 za nájemné ve výši
583 Kč za období od 01.06.2015 do 31.12.2015 a ve výši 1.000 Kč/rok od
01.01.2016, dle přílohy č. 0414-15-P05;
2. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, formou prodeje minimálně za cenu v místě a
čase obvyklou, a to:
a) sanitního vozidla Renault M 2.8, TDI, reg. značka 2Z7 0541, inv.č. 900057, rok
pořízení 2000, poř. cena 1.104.452 Kč, zůstatková cena 0 Kč (včetně sady letních
kol), společnosti Daníček s. r. o., IČ 26946955,
b) sanitního vozidla VW Sincro, reg. značka 1Z6 7985, inv.č. 900102, rok pořízení
2003, poř. cena 1.348.718 Kč, zůstatková cena 0 Kč (včetně nosítek s podvozkem
a sady letních kol), městu Valašské Klobouky, IČ 00284611,
c) sanitního vozidla VW Sincro, reg. značka 1Z2 7444, inv.č. 950248, rok pořízení
2004, poř. cena 1.384.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč (včetně nosítek s podvozkem
a sady letních kol), obci Vlčková, IČ 00568767;
3. s nájmem části pozemku p. č. 1033/1, o výměře 154 m2, v k. ú. Popovice u
Uherského Hradiště, zapsaného na LV č. 894 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od společnosti Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00, IČ 70994234, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3.080 Kč/rok, dle
přílohy č. 0414-15-P10;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, uzavřením kupních smluv na majetek uvedený v bodě 2. části „souhlasí“
jménem zřizovatele v termínu do 30.06.2015.
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14

Úprava pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových
organizacích Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R11/15

schvaluje
upravená pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových
organizacích Zlínského kraje, dle přílohy č. 0415-15-P01.

15

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R11/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0090/2015 dle přílohy č. 0422-15-P01.

16

Nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali na realizaci projektu
Pachové ohradníky 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R11/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2015 dle přílohy č. 0424-15-P03;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali
mezi Zlínským krajem a Nadací pojišťovny Generali, IČ 29018951, dle přílohy
č. 0424-15-P02.

17

Veřejná zakázka "Údržba zvláště chráněných území (ZCHÚ) ve Zlínském kraji
2015"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R11/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2015", dle přílohy č. 0426-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1, 4, 5, 10, 12, 14, 17 a 20 veřejné zakázky,
kterou předložil uchazeč ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem Soudní 1,
76001 Zlín, IČ 44117477;
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2. uzavření smluv o dílo s uchazečem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem
Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477, dle příloh č. 0426-15-P02, č. 0426-15-P05, č.
0426-15-P06, č. 0426-15-P11, č. 0426-15-P13, č. 0426-15-P15, č. 0426-15-P18 a
č. 0426-15-P21;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2, 3, 13 a 15 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč Josef Sedláček, se sídlem Tyršova 266, 76802 Zdounky, IČ 12732044;
4. uzavření smluv o dílo s uchazečem Josef Sedláček, se sídlem Tyršova 266, 768
02 Zdounky, IČ 12732044, dle příloh č. 0426-15-P03, č. 0426-15-P04, č. 0426-15P14 a č. 0426-15-P16;
5. výběr nejvhodnější nabídky pro část 6, 7 a 8 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč Pozemkový spolek Naše příroda, se sídlem Zabartoníčí 1023, 68725 Hluk,
IČ 26990849;
6. uzavření smluv o dílo s uchazečem Pozemkový spolek Naše příroda, se sídlem
Zabartoníčí 1023, 687 25 Hluk, IČ 26990849, dle příloh č. 0426-15-P07, č. 0426-15P08 a č. 0426-15-P09;
7. výběr nejvhodnější nabídky pro část 9 a 18 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem Píšťovy 820, 53701
Chrudim III, IČ 15053695;
8. uzavření smluv o dílo s uchazečem Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se
sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ 15053695, dle příloh č. 0426-15-P10 a
č. 0426-15-P19;
9. výběr nejvhodnější nabídky pro část 11 veřejné zakázky, kterou předložil uchazeč
ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky, IČ
46308237;
10. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se
sídlem Doubravy 41, 763 45 Březůvky, IČ 46308237, dle přílohy č. 0426-15-P12;
11. výběr nejvhodnější nabídky pro část 16 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč Marek Škarpich, se sídlem Rusava 233, 768 41 Rusava, IČ 60378387;
12. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Marek Škarpich, se sídlem Rusava 233,
768 41 Rusava, IČ 60378387, dle přílohy č. 0426-15-P17;
13. výběr nejvhodnější nabídky pro část 19 veřejné zakázky, kterou předložil
uchazeč ČSOP SALAMANDR, se sídlem Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 70238723;
14. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem ČSOP SALAMANDR, se sídlem
Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238723, dle přílohy č. dle
přílohy č. 0426-15-P20;

18

Projekt podpory třídění komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R11/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k „Dohodě o spolupráci při realizaci projektu Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky na území Zlínského kraje“ se společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, dle příloh č. 0425-15-P01 a č.
0425-15-P02;
2. uzavření dodatku č. 6 „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci" se
společností ASEKOL s. r. o., IČ 27373231, se sídlem Praha 4, Československého
exilu 2062/8, PSČ 143 00, dle přílohy č. 0425-15-P03.
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20

Energetická agentura Zlínského kraje - jmenování členů orgánů společnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R11/15

jmenuje
1. s účinností ke dni 01.07.2015 do funkce člena správní rady společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, Ing. Josefa Gábu, dle
přílohy č. 0423-15-P01;
2. s účinností ke dni 01.07.2015 do funkce člena/členky dozorčí rady společnosti
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy č. 0423-15P01:
a) Mgr. Milenu Kovaříkovou,
b) PaedDr. Petra Navrátila,
c) Ing. Jaroslava Končického.

21

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R11/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0089/2015, dle přílohy č. 0445-15-P01.

22

Doprava - poskytnutí dotací na BESIP III na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R11/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
1. ve výši 380.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých
výdajů na podporovaný účel příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční
dopravu, státní příspěvková organizace, IČ 70898219, se sídlem nábř. Ludvíka
Svobody 12, 110 15 Praha 1, na zajištění a vlastní realizaci aktivit v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) ve Zlínském kraji a
zajištění provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji (Zlín, Vsetín, Rožnov
pod Radhoštěm, Loukov) v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace dle přílohy č. 0420-15-P08;
2. ve výši 75.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
na podporovaný účel městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem Náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve
Valašském Meziříčí v roce 2015 včetně pořízení interaktivní tabule do učebny
dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0420-15-P09;
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3. ve výši 100.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých
výdajů na podporovaný účel městu Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem náměstí 3.
května 1340, 765 23 Otrokovice, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v
Otrokovicích v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
dle přílohy č. 0420-15-P10;
4. ve výši 140.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých
výdajů na podporovaný účel městu Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Velké náměstí
115, 767 01 Kroměříž, na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v
Kroměříži v roce 2015 na náklady na energie, vodné+stočné, údržba, pronájem,
svoz TKO, opravy, revize, telefonní linku, odpolední dopravní výuku, zajištění
odpoledního provozu pro veřejnost a oblastního kola dopravní soutěže mladých
cyklistů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
0420-15-P11;
5. ve výši 50.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
na podporovaný účel městu Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo
náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, na zajištění provozu dětského dopravního hřiště
v Uherském Brodě v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0420-15-P12;
6. ve výši 40.000 Kč, současně však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů
na podporovaný účel městu Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo
náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, na úhradu nákladů spojených s provozem,
údržbou a vybavením dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti v roce 2015
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0420-15P13.

23

Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2015-2024

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R11/15

bere na vědomí
Koncepci rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2015-2024 ve dle přílohy
č. 0417-15-P01.

24

Smlouva o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R11/15

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi Akademií věd České
republiky, se sídlem v Praze 1, Národní 3, PSČ 11000, IČ 60165171, zastoupenou
prof. Ing. Jiřím Drahošem, DrSc., dr. h. c., předsedou, a Zlínským krajem, se sídlem
ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, zastoupeným MVDr.
Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského kraje, dle přílohy č. 0419-15-P02.
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25

Převod majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R11/15

předává
majetek (mobilní terminály) k hospodaření příspěvkovým organizacím, dle přílohy č.
0439-15-P01, v celkové pořizovací ceně 534.747,60 Kč vč. DPH, s účinností ode
dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

27

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R11/15

souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 26.465.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0443-15-P02, na celkovou částku
294.760.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

28

Školství - podpora zaměstnanosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R11/15

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 441.212 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0441-15-P02a;
2. závazný objem prostředků na platy ze schváleného příspěvku na provoz:
a) Střední zdravotnická škola Kroměříž, se sídlem Albertova 4261, 767 26 Kroměříž,
IČ 00637939, ve výši 76.851 Kč pro pracovní pozici školník;
b) Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574 v celkové výši 90.084 Kč, z toho pro pracovní pozici
pomocná kuchařka 85.190 Kč a pomocný dělník 4.894 Kč;
c) Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem, se
sídlem Pod Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 70859957, ve výši
102.622 Kč, pro pracovní pozici asistent pedagoga;
d) Plavecká škola Uherské Hradiště, se sídlem Sportovní č. p. 1214, 686 01 Uherské
Hradiště 1, IČ 48489573, ve výši 171.655 Kč, pro pracovní pozici učitelka plavání;
dle přílohy č. 0441-15-P02b a dle pravidel uvedených v příloze č. 0441-15-P03.
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29

Školství - žádost soukromých středních škol o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R11/15

schvaluje
1. stanovisko k žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou MESIT, o. p. s., IČ 25318390, ve znění přílohy č. 044415-P03;
2. stanovisko k žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
požadované Střední školou Kostka s. r. o., IČ 25367692, ve znění přílohy č. 044415-P05.

30

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Plavecké školy Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R11/15

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Plavecké školy Zlín, IČ 49156845 ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, MUDr. Lubomír Nečas, Mgr.
Ladislav Botek, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Hana Maršálková.

31

Sociální služby - Dotace obci na výkon opatrovnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R11/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0091/2015 dle přílohy č. 0449-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
financování provozních výdajů obce Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad, IČ
00291536, ve výši 45.000 Kč, souvisejících se zajištěním povinností vyplývajících z
výkonu funkce opatrovnictví a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0449-15-P05.
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32

Sociální služby - prominutí pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R11/15

souhlasí
1. s prominutím a vyřazením pohledávky ve výši 58.453 Kč u příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, vůči matce uživatele
sociálních služeb, a to Venuši Gottwaldové;
2. s vyřazením pohledávky ve výši 58.453 Kč u příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, vůči otci uživatele sociálních služeb, a to
Václavu Nyklovi;
3. s prominutím a vyřazením pohledávky ve výši 22.500 Kč u příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, vůči matce uživatelky
sociálních služeb, a to paní Lence Kejvalové.

33

Sociální služby - úprava kapacity služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R11/15

schvaluje
snížení kapacity služby dětského domova pro děti do 3 let poskytované Dětským
centrem Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, z 12 lůžek na 6 lůžek, a to s
účinností od 01.06.2015.

34

Projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji - prominutí
smluvní pokuty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R11/15

schvaluje
prominutí smluvní pokuty ve výši:
a) 3.000 Kč uložené organizaci Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, na
základě žádosti dle přílohy č. 0447-15-P02, v souladu se smlouvou č.
D/2495/2012/ŘDP,
b) 30.000 Kč uložené organizaci Charita Vsetín, IČ 44740778, na základě žádosti
dle přílohy č. 0447-15-P04, v souladu se smlouvou č. D/1207/2013/ŘDP,
c) 35.000 Kč uložené organizaci Fond ohrožených dětí, IČ 00499277, na základě
žádosti dle přílohy č. 0447-15-P06, v souladu se smlouvou č. D/0011/2013/ŘDP,
d) 15.000 Kč uložené organizaci Centrum poradenství pro rodinné a partnerské
vztahy, příspěvková organizace, IČ 70850992, na základě žádosti dle přílohy č.
0447-15-P08, v souladu se smlouvou č. D/0004/2013/ŘDP.
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Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji - změna finančního rámce projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R11/15

schvaluje
1. změnu č. 4 finančního rámce projektu Zvyšování kvality života uživatelů sociálních
služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0448-15-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0088/2015, dle přílohy č. 0448-15-P02.
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Projekt Edukací ke kvalitě - Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění realizace
vzdělávacích kurzů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R11/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. D/0157/2014/ŘDP o zajištění realizace
vzdělávacích kurzů Modulu E mezi Zlínským krajem a společností Marlin s. r. o.,
Města Mayen 1536, Mařatice, 686 08 Uherské Hradiště, IČ 60733306, kterým se
upravují termíny konání kurzů E3-5 a E3-6, počty účastníků kurzů a ceny za
vzdělávací kurzy, dle přílohy č. 0446-15-P01.
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Sociální služby - změna objemu prostředků na platy včetně ostatních
osobních nákladů v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R11/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb dle přílohy č. 0452-15-P01.
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Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R11/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 20. ročníkem Mezinárodního fotbalového turnaje mladších a starších přípravek
"O pohár osvobození města Otrokovice" pořádaným spolkem SK Baťov 1930 o. s.,
IČ 22769285, v roce 2015;
2) mezinárodní vinařskou konferencí Oenoforum 2015 pořádanou Svazem vinařů
České republiky, IČ 48847488, na Velehradě v roce 2015;
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3) akcí „Chodníček 2015 – Přechod hřebene Bílých Karpat“ pořádaným Mgr. Danou
Novotnou, IČ 64464938, v roce 2015;
4) akcí „Dny britského filmu a kultury“ pořádanou organizací Městské kina Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00836265, v roce 2015;
5) Dětským (nejen) folklorním dnem pořádaným Folklorním sdružením Lipta Liptál,
IČ 26523752, v roce 2015;
schvaluje
a) poskytnutí finanční daru:
1) ve výši 10.000 Kč Mgr. Daně Novotné, IČ 6446464938, na pořádání akce
„Chodníček 2015 - Přechod hřebene Bílých Karpat“ v roce 2015;
2) ve výši 30.000 Kč Městským kinům Uherské Hradiště, p. o, IČ 00836265, na
pořádání akce „Dny britského filmu a kultury“ v roce 2015;
b) neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015
ve výši 10.000 Kč Sdružení Jana Šrámka - SJŠ, IČ 02231689, na pořádání akce 70.
výročí osvobození vlasti z důvodu místního charakteru akce.
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Zapojení příspěvku do rozpočtu Zlínského kraje a převod prostředků na
náhradu mzdy týkajících se Společensky účelných pracovních míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R11/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0099/2015, dle přílohy č. 0455-15-P01.

Zlín 18. května 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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