R13/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání dne 15.06.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R13/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0569-15-P01.

2

KORIS - Darovací smlouvy elektronických zastávkových informačních panelů
a dokumentace pro jejich instalaci a elektropřípojky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R13/15

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Slušovice, IČ
00284475, dle přílohy č. 0542-15-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Darovací smlouvy,
dle přílohy č. 0542-15-P02, uzavírané mezi Zlínským krajem a městem Slušovice v
termínu do 15.06.2015;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Darovacích smluv mezi Zlínským
krajem a:
1) městem Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, dle přílohy č. 0542-15-P03,
2) městem Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0542-15-P04,
3) městem Slavičín, IČ 00284459, dle přílohy č. 0542-15-P05,
4) městem Bojkovice, IČ 00290807, dle přílohy č. 0542-15-P06,
5) městem Staré Město, IČ 00567884, dle přílohy č. 0542-15-P07,
6) obcí Bílovice, IČ 00290793, dle přílohy č. 0542-15-P08,
7) městem Luhačovice, IČ 00284165,dle přílohy č. 0542-15-P09,
8) městem Valašské klobouky, IČ 00284611, dle přílohy č. 0542-15-P10,
9) obcí Dolní Lhota, IČ 00283878, dle přílohy č. 0542-15-P11,
10) obcí Velký Ořechov, IČ 00284637, dle přílohy č. 0542-15-P12,
11) městem Vizovice, IČ 00284653, dle přílohy č. 0542-15-P13,
12) Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., IČ 27677761, dle přílohy
č. 0542-15-P14.
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Sociální služby - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R13/15

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
911/3/100/121/09/12 - 01/06/15 s názvem "SSL Vsetín - Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová - V. etapa Vsetín Rokytnice" - IOP, dle přílohy č. 0547-15P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0115/2015, dle přílohy č. 0547-15-P03;
3. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
848/3/100/111/02/12 - 05/05/15 s názvem "Transformace pobytových sociálních
služeb Velehrad –Salašská I. etapa - CHB Staré Město" - IOP, dle přílohy č. 054715-P04;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2841/2, p. č.
1305/12, v k. ú. Luhačovice (budoucí služebné pozemky), v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky (budoucí služebné pozemky) v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním a odstraňováním
plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH.

4

Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - odstranění havarijního stavu
kotelny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R13/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DS
Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny" – dodávka stavby, dle přílohy č. 054815-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel INSTOP, spol. s r. o., se
sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ 46994955;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci "DS Loučka odstranění havarijního stavu kotelny" s dodavatelem INSTOP, spol. s r. o., se sídlem
Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ 46994955, dle přílohy č. 0548-15-P03.
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Sociální služby - Seniorpark Valašské Meziříčí - smluvní vztahy - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R13/15

schvaluje
1. dodatek č. 7 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10 - 07/05/15 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí - I. etapa" - ROP, dle přílohy č. 0550-15-P02;
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností VW WACHAL a. s., se sídlem
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, na akci "Domov pro seniory
Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby", dle přílohy č. 0550-15P03;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností VW WACHAL a. s., se sídlem
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, na akci "Seniorpark, Valašské
Meziříčí – II. etapa – dodávka stavby“, dle přílohy č. 0550-15-P04.
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Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - V. etapa - dodávka
stavby - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R13/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová - V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice" - dodatečné stavební práce formou
jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh č. 0552-15-P02 až č. 0552-15-P08;
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.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R13/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice – dodávka
interiéru", dle přílohy č. 0551-15-P02;
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schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice – dodávka interiéru",
kterou předložil dodavatel POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín,
IČ 00147389;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám
3663, 760 01 Zlín, IČ 00147389, dle přílohy č. 0551-15-P03.

8

Projekt transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa dodávka interiéru - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R13/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku Interiéru s dodavatelem PRVNÍ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ
28685521, na akci "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm", dle příloh č. 0545-15-P01 až č. 0545-15-P03.

9

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R13/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce "SPŠ a OA
Uherský Brod - Stavební úpravy domova mládeže – II. etapa - dodávka stavby“, dle
příloh č. 0553-15-P02 a č. 0553-15-P03;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci "SPŠ a OA Uherský
Brod - Stavební úpravy domova mládeže – II. etapa" se zájemcem, společností
3V&H, s. r. o., se sídlem Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ 46992715, dle
přílohy č. 0553-15-P04.
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Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R13/15

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Vsetínské nemocnici, a. s., IČ 26871068, na rok 2015, dle přílohy č. 0556-15-P03;
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2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Vsetínská nemocnice, a. s. - budova B2
- větrání místnosti stlačeného vzduchu", a to za podmínky včasného a úplného
plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu
nemovitostí (zejména platba nájemného);
3. s proplacením nákladů na realizaci akce "Vsetínská nemocnice, a. s. - budova K
- nový vstup mikrobiologie", a to za podmínky včasného a úplného plnění závazků
nemocnice vůči Zlínskému kraji vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí
(zejména platba nájemného);
4. se změnou č. 1 plánu investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, na rok 2015, dle
přílohy č. 0556-15-P04;
schvaluje
1. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akce "Vsetínská
nemocnice a. s. – budova B2 - větrání místnosti stlačeného vzduchu" a "Vsetínská
nemocnice a. s. – budova K - nový vstup mikrobiologie" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0556-15-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0120/2015, dle přílohy č. 0556-15-P06;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1107/3/170/184/05/15 na akci "Uherskohradišťská nemocnice – Zastřešení vstupu
budovy dětského oddělení", dle přílohy č. 0556-15-P07;
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Uherskohradišťskou nemocnicí a. s.,
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, na akci:
„Uherskohradišťská nemocnice – Zastřešení vstupu budovy dětského oddělení“, dle
přílohy č. 0556-15-P08.

11

Zdravotnictví - VS nemocnice – zateplení budov A a G - dodávka stavby OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R13/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce „Vsetínská
nemocnice a. s. – realizace úspor energie – dodatečné stavební práce", dle přílohy
č. 0557-15-P02;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"„Vsetínská nemocnice a. s. - realizace úspor energie" se zájemcem, společností 1.
VASTO spol. s r. o., se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín, IČ 41084900, dle
přílohy č. 0557-15-P03.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R13/15

stanovuje
s účinností od 01.07.2015 plat:
1. paní Mgr. Jarmile Hasoňové, ředitelce Centra poradenství pro rodinné a
partnerské vztahy, příspěvkové organizace, IČ 70850992, dle přílohy č. 0546-15P01;
2. panu Mgr. Pavlovi Hýlovi, řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší
odborné školy ekonomické Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 0546-15-P02;
3. panu Ing. Bronislavovi Fuksovi, řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0546-15-P03.

13

Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání zakázek Zlínského kraje veřejná zakázka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R13/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Výkon práv a
povinností zadavatele při zadávání zakázek Zlínského kraje", dle přílohy č. 0554-15P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Výkon práv a povinností
zadavatele při zadávání zakázek Zlínského kraje", kterou předložil dodavatel RTS,
a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno-Židenice, IČ 25533843;
2. uzavření rámcové příkazní smlouvy na poskytování služeb při přípravě a realizaci
zadávacích řízení na veřejné zakázky s dodavatelem RTS, a. s., se sídlem Lazaretní
4038/13, 615 00 Brno-Židenice, IČ 25533843, dle přílohy č. 0554-15-P03.

14

Memorandum o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti České
republiky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit souhlas s Memorandem o založení Asociace
teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, dle příloh č. 0543-15-P01 a č. 0543-15-P02.
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Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R13/15

schvaluje
Koncepci podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0541-15-P02.

16

Činnost Kontaktního centra pro východní trhy po roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R13/15

bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontaktního centra pro východní trhy od roku 2011 a rozvojové
záměry po roce 2015 dle přílohy č. 0539-15-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zpracovat Strategii rozvoje
Kontaktního centra pro východní trhy pro období 2016-2019 v termínu do
29.09.2015.

17

Aktualizace směrnice SM/10/02/15 - Poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva a členům jiných orgánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit směrnici SM/10/02/15 - Poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů, dle přílohy č.
0538-15-P01.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel:
pozemku
- p. č. 15, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad do
vlastnictví Římskokatolické farnosti Velehrad, se sídlem Nádvoří 206, Velehrad,
PSČ 687 06, IČ 46956484, za kupní cenu 49.350 Kč, ke které bude připočítána DPH
v zákonné výši;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0029/2015 dle přílohy č. 0570-15-P04.
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Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R13/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, PSČ 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 2406/1, ostatní
plocha/silnice v k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 413-81/2015,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.650 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN na pozemcích p. č. 1848/2, p. č. 4441/6, p. č. 4441/12, 4441/13, vše ostatní
plocha, v k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1372-30/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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 5.600 Kč + DPH;
3. zřízení práva pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého
166, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 5771/2, ostatní
plocha/jiná plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze
č. 0528-15-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 14.600 Kč + DPH;
4. 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:

8/19

R13/15

- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1725/131, zahrada, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm zemního
vedení NN, minimálně však 19.000 Kč + DPH.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R13/15

ukládá
Střední škole - Centru odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688,
688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, za porušení rozpočtové kázně odvod do
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 112.500 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 2/2015, uvedeného v příloze č. 0527-15P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Zlínského kraje ze dne 26. května 2015 č. j. KUZL 32409/2015, kterým se
nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní
škole a Mateřské škole Mikulůvka, okres Vsetín, Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička,
IČ70918023, uloženého Platebním výměrem č. 23/2015 IAK na odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně ze dne 18.05.2015 č. j. KUZL 30300/2015 IAK ve výši
28.047 Kč, viz příloha č. 0527-15-P03;
b) vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Zlínského kraje ze dne 22. května 2015 č. j. KUZL 30978/2015, kterým se
nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní
škole a Mateřské škole při zdravotnickém zařízení Kroměříž, Havlíčkova 1265, 767
01 Kroměříž, IČ70842884, uloženého Platebním výměrem č. 10/2015 EKO na odvod
za porušení rozpočtové kázně ze dne 30. dubna 2015 č. j. KUZL 27325/2015 ve výši
11.733 Kč, viz příloha č. 0527-15-P04.

21

Úhrada nákladů z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R13/15

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 23.595 Kč městu Holešov, IČ 00287172, z
Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje na úhradu nákladů
vynaložených na sanační práce a postsanační monitoring v monitorovacím vrtu HV
1009 na pozemku p. č. 301/1 v k. ú. Třebětice.
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22

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 30.04.2015, dle příloh č. 0563-15-P01 až
č. 0563-15-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
30.04.2015, dle přílohy č. 0563-15-P05.

23

Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace s
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0034/2015/ZD
ze dne 10.02.2015 uzavřené mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
0562-15-P03.

24

Účelová neinvestiční dotace pro Okresní organizace Českého svazu včelařů,
o. s., Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R13/15

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na svazovou činnost níže uvedeným
subjektům a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, v členění:
a) Českému svazu včelařů, o. s, okresní organizace Zlín, IČ 62181696, ve výši
20.000 Kč dle přílohy č. 0526-15-P01,
b) Českému svazu včelařů, o. s., okresní organizace Uherské Hradiště, IČ
65766121, ve výši 20.000 Kč dle přílohy č. 0526-15-P02,
c) Českému svazu včelařů, o. s., okresní organizace Vsetín, IČ 64123910, ve výši
20.000 Kč dle přílohy č. 0526-15-P03,
d) Českému svazu včelařů, o. s., okresní organizace Kroměříž, IČ 00434892, ve výši
20.000 Kč dle přílohy č. 0526-15-P04.

10/19

R13/15

25

Doprava - úprava dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1) zrušit usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.04.2015 č. 0467/Z16/15,
kterým Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo uzavření dodatků č. 2 smluv o
poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi
Zlínským krajem a obcemi/městy: Valašské Meziříčí, Holešov, Mrlínek, Modrá, Kelč,
Prusinovice, Vlachovice, Suchá Loz; Vysoké Pole;
2) schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími obcemi
Zlínského kraje:
- město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č. 0532-15-P02,
- město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0532-15-P03,
- obec Mrlínek, IČ 47934701, dle přílohy č. 0532-15-P04,
- obec Modrá, IČ 00362344, dle přílohy č. 0532-15-P05,
- město Kelč, IČ 00303925, dle přílohy č. 0532-15-P06,
- obec Prusinovice, IČ 00287644, dle přílohy č. 0532-15-07,
- obec Vlachovice, IČ 00284670, dle přílohy č. 0532-15-P08,
- obec Suchá Loz, IČ 00291374, dle přílohy č. 0532-15-P09,
- obec Vysoké Pole, IČ 00284700, dle přílohy č. 0532-15-P10.

26

Doprava - přesun fin. prostředků v rámci odboru dopravy - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R13/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0116/2015, dle přílohy č. 0531-15-P01.

27

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků
Moravy a Slezska“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o spolupráci a
spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi
Zlínským krajem, Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Moravskoslezským krajem,
IČ 70890692, a Olomouckým krajem, IČ 60609460, dle přílohy č. 0530-15-P02.

11/19

R13/15

28

Kultura - Muzeum regionu Valašsko, p. o. - dědické řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R13/15

bere na vědomí
aby Ing. Tomáš Vitásek, ředitel Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace,
IC 00098574, odmítl za tuto příspěvkovou organizaci dědictví po Ludmile Jaškové,
bytem Vsetín, Žerotínova 992, blíže specifikované v přílohách č. 0529-15-P02 a č.
0529-15-P03.

29

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R13/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0122/2015, dle přílohy č. 0558-15-P01.

30

Školství - podpora zaměstnanosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R13/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.05.2015 č. 0403/R11/15, kterým Rada
Zlínského kraje schválila:
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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schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o 441.212 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0559-15-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 57.351 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 67.227 Kč, z toho pro pracovní pozici
pomocná kuchařka 63.575 Kč a pomocný dělník 3.652 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
76.584 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 128.101 Kč, pro pracovní pozici učitelka plavání;
dle přílohy č. 0559-15-P02b a dle pravidel uvedených v příloze č. 0559-15-P03.

31

Školství - příprava změny zřizovatele Plavecké školy Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R13/15

pověřuje
PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje, přípravou změny zřizovatele
Plavecké školy Zlín, IČ 49156845, zřizované Zlínským krajem, na nového zřizovatele
statutární město Zlín.

32

Vyhodnocení projektu "KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a
Zlínského kraje v systému veřejné správy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R13/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a
Zlínského kraje v systému veřejné správy", dle přílohy č. 0561-15-P01;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0118/2015 dle přílohy č. 0561-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2015 dle přílohy č. 0561-15-P03.
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33

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2016-2018, Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20162018, dle příloh č. 0567-15-P02 až č. 0567-15-P04,
2. Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016, dle přílohy č. 0567-15-P05.

34

Sociální služby - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R13/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze
Sociálního fondu Zlínského kraje číslo: D/1024/2015/SOC mezi Zlínským krajem a
Svazem tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Zlín, IČ
62181017, se sídlem Podlesí IV 5348/b, 760 05 Zlín, dle přílohy č. 0564-15-P03.

35

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkovým
organizacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R13/15

předává
1. k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096:
a) movité věci, dle přílohy č. 0565-15-P01, s účinností ode dne jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje,
b) movité věci, dle přílohy č. 0565-15-P02, s účinností ke dni vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby chráněného bydlení ve Starém Městě;
2. k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827:
a) movité věci, dle přílohy č. 0565-15-P03, s účinností ode dne jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje,
b) movité věci, dle přílohy č. 0565-15-P04, s účinností ke dni vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby chráněného bydlení v Rožnově pod Radhoštěm;
3. k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827:

14/19

R13/15

a) movité věci, dle příloh č. 0565-15-P05 a č. 0565-15-P06, s účinností ode dne jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje,
b) movité věci, dle přílohy č. 0565-15-P07, s účinností ke dni vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové.

36

Sociální služby - zrušení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R13/15

schvaluje
zrušení sociální služby typu týdenní stacionáře, identifikátor 1882995, poskytované
v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,
začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, ke dni 30.09.2015.

37

Změna č. 3 Metodiky pro rok 2015 a Finanční podpora z programu Zajištění
dostupnosti SSL pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R13/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu č. 3 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. 0568-15-P03,
2. dokument "Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu
Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015", dle přílohy č. 0568-15-P04.

38

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2015" a obměna autoparku
krajského úřadu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R13/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem "Nákup osobních automobilů 2015" formou
zjednodušeného podlimitního řízení ve znění příloh č. 0534-15-P02 až č. 0534-15P10, výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0534-15-P11 a současným
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Jiří Mindl, Martina Chovancová
Hromečková, DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing. Dagmar Sýnková, Ing.
Veronika Křižková, Mgr. Libor Fusek;
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2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Libor Fusek, Mgr. Michal
Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Jaroslav Kučera, Ing. Petr Kedra, Jiří Mindl,
Martina Chovancová Hromečková, DiS., Mgr. Michal Uherek, a náhradníky - Ing.
Michal Hanačík, Ing. Milan Hudec, Ing. Dagmar Sýnková, Ing. Veronika Křižková,
Mgr. Libor Fusek.

39

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu se společností "Za sklem", o.
s., Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R13/15

schvaluje [revokováno]
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
Zlínským krajem a společností Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ
22901531, dle přílohy č. 0533-15-P01.

40

Záměr pronájmu parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R13/15

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čp/če, budova garáží, která je
součástí pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín dle přílohy č. 0535-15-P01.

41

Žádost o udělení souhlasu se zřízením užívacího práva třetí osobě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R13/15

souhlasí
se zřízením užívacího práva třetí osobě k pozemku p. č. 1119/2, zapsanému v
katastru nemovitostí vedeném příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na žádost nájemce - společnosti
Housacar s. r. o., IČ 1486951, který má pozemek v nájmu na základě Smlouvy o
pronájmu nemovitého majetku, ve znění pozdějších dodatků.
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42

Program Záštity 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R13/15

schvaluje
Pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělených členy Rady
Zlínského kraje pro rok 2015 - Program ZÁŠTITY 2015, dle příloh č. 0544-15-P01 a
č. 0544-15-P02.

43

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R13/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 17. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2015 pořádaným Občanským sdružením Divadelní Luhačovice, IČ 27023036, v roce
2015;
2) Celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených žáků
pořádaným Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově
postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, se sídlem Vsetínská 454, 757 14
Valašské Meziříčí, IČ 00843598, v roce 2015;
3) celorepublikovou soutěžní přehlídkou Poema 2015 pořádanou Vyšší odbornou
školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, p. o., IČ
65269616;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 30.000 Kč pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o. s.,
okresní myslivecký spolek Zlín, IČ 67777929, na vydání zpěvníku s názvem
"Myslivecké zpívání" od autora Františka Libosvára a kol. v roce 2015;
2) ve výši 10.000 Kč spolku Valašské kumštování, IČ 22737421, na pořádání akce
"Valašské kumštování" ve Valašských Kloboukách v roce 2015;
3) ve výši 10.000 Kč spolku Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, na
pořádání akce „Horkovzdušné balóny na Valašsku - XX. ročník“ v roce 2015;
4) ve výši 10.000 Kč TJ SPORT CLUB MEZ BRUMOV, IČ 18757561, na pořádání
8. ročníku turnaje v plážovém volejbale mužů a žen - „Double B beach“ v roce 2015;
b) rozpočtové opatření:
1) č. RZK/0117/2015 dle přílohy č. 0555-15-P04,
2) č. RZK/0119/2015 dle přílohy č. 0555-15-P05;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje neschválit poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje pro:
1) TJ Bojkovice, IČ 46956425, ve výši 900.000 Kč na vybudování sociálního
zařízení;
2) FC Fryšták, IČ 65792157, ve výši 300.000 Kč na vybudování sociálního zařízení
- úprava sportovní budovy;
3) TJ JISKRA OTROKOVICE, IČ 18152805, ve výši do 200.000 Kč na zakoupení
závodní lodi - osmiveslice;
4) Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, IČ 16361016, ve výši 300.000 Kč na
nákup dvou motorových člunů;
5) Městys Pozlovice, IČ 00568708, ve výši 200.000 Kč na předprojektovou přípravu
"Studie Obchvat Pozlovice" a projektovou přípravu "Oprava mostu PozloviceLudkovická";
v roce 2015 z důvodu uvedeném v příloze č. 0555-15-P03.

44

Sociální služby - změna objemu prostředků na platy včetně ostatních
osobních nákladů v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0521/R13/15

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 0571-15-P02.

46

Řídící výbor Regionální inovační strategie Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R13/15

odvolává
dott. Martinu Dlabajovou z funkce člena řídícího výboru Regionální inovační
strategie Zlínského kraje, s účinností od 15.06.2015;
jmenuje
Bc. Ivetu Táborskou členem řídícího výboru Regionální inovační strategie Zlínského
kraje s účinností od 15.06.2015.
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Doplněný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 24.06.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R13/15

schvaluje
doplněný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
24.06.2015 uvedený v příloze č. 0540-15-P02.

Zlín 15. června 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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