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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání dne 29.06.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R14/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0624-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0479/R13/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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." - na termín plnění 13.07.2015.

2

Přímá podpora ekonomických subjektů Zlínského kraje - EKOGALA 2015 zrušení části usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R14/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.05.2015 č. 0380/R11/15 - část schvaluje písm. a)
bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí finančního daru na zajištění
prezentace regionálních produktů na veletrhu EKOGALA 2015 v Rzeszowě v Polsku ve výši
10.000 Kč společnosti Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o., Polešovice 634, 687 37
Polešovice, IČ 49977474.

3

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R14/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě mezi Zlínským krajem, se sídlem Zlín,
Tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 769 01, IČ 708 91 320 a Františkem Janalíkem, se sídlem
Holešov, Všetuly, 6. května 21, PSČ 769 01, IČ 66596319, dle přílohy č. 0595-15P02;
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2. uzavření nájemní smlouvy mezi Zlínským krajem, se sídlem Zlín, Tř. T. Bati č. p.
21, PSČ 769 01, IČ 708 91 320 a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní
138/10, Nové Město 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104,
619 00 Brno, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Brno, IČ 452 74 924, dle přílohy č. 059515-P03, a to 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;
3. udělení souhlasu Zlínského kraje, se sídlem tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90 Zlín,
IČ 708 91 320, jako třetí osoby ve smyslu § 168 správního řádu s uzavřením a
zněním veřejnoprávní smlouvy mezi EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10,
Nové Město 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00
Brno, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Brno, IČ 452 74 924 a Městským úřadem
Holešov, odborem výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního
řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov, dle přílohy č. 0595-15-P05.

4

Sociální služby - dodatky investičních záměrů - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R14/15

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 09/06/15 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ - ROP, dle
přílohy č. 0596-15-P02;
2. dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10 - 08/06/15 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí - I. etapa" - ROP, dle přílohy č. 0596-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0133/2015, dle přílohy č. 0596-15-P04;
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby "Domov pro seniory
Luhačovice" se společností Pozimos a. s., se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín,
IČ 00147389, dle přílohy č. 0596-15-P05.

5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R14/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín –
dodatečné stavební práce II.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh
č. 0597-15-P02 až č. 0597-15-P10;
jmenuje
komisi pro jednání se zájemcem ve složení: Ing. František Mikeštík, Petr Ruber,
Martina Chovancová Hromečková, Dis., a náhradníky - Mgr. Michal Uherek, Ing.
Marek Knot, Ing. Veronika Křižková.
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6

Sociální služby - Domov pro seniory Loučka

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R14/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1073/3/100/138/02/15 - 01/06/15 „Domov pro seniory Loučka – odstranění
havarijního stavu kotelny“, dle přílohy č. 0598-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0124/2015, dle přílohy č. 0598-15-P03,
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu se statutárním městem Zlín, náměstí
Míru 12, Zlín 761 40, IČ 00283924, na akci: „Domov pro seniory Burešov – bytový
dům Broučkova – modernizace předávací stanice" dle přílohy č. 0598-15-P04.

7

Sociální služby - Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa dodávka stavby - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R14/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Seniorpark, Valašské
Meziříčí - I. etapa – dodatečné stavební práce I.“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění ve znění příloh č. 0600-15-P02 až č. 0600-15-P09;
jmenuje
komisi pro jednání se zájemcem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Tomáš
Záhora, Martina Chovancová Hromečková, Dis., a náhradníky - Mgr. Michal Uherek,
Ing. Hana Zarembová, Ing. Veronika Křižková.

8

Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R14/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa –
dodatečné stavební práce I.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve znění příloh
č. 0601-15-P02 až č. 0601-15-P08;
jmenuje
komisi pro jednání se zájemcem ve složení: Ing. František Mikeštík, Ing. Tomáš
Záhora, Martina Chovancová Hromečková, Dis., a náhradníky - Mgr. Michal Uherek,
Ing. Hana Zarembová, Ing. Veronika Křižková.
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9

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R14/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce „Sociální
služby - Transformace sociálních služeb Zašová - V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice
- dodatečné stavební práce", dle příloh č. 0602-15-P02 a č. 0602-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - V. etapa - CHB Vsetín
Rokytnice - dodatečné stavební práce" se zájemcem, společností TM Stav, spol. s.
r. o., se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ 48399477, dle příloh č. 0602-15P04 až č. 0602-15-P05.

10

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R14/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1112/3/150/411/06/15 na akci "SOU Uherský Brod – přístavba výtahu pro osoby se
sníženou schopností pohybu", dle přílohy č. 0603-15-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1038/3/150/392/06/14 – 01/06/15 na akci "SOU Uherský Brod – stavební úpravy
dílen automechaniků", dle přílohy č. 0603-15-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic příspěvkové organizace SOU
Uherský Brod, IČ 00055107, na rok 2015, dle přílohy č. 0603-15-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci SOU Uherský Brod, IČ
00055107, ve výši 2.404.000 Kč, na realizaci akce "SOU Uherský Brod – přístavba
výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu", dle přílohy č. 0603-15-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0126/2015, dle přílohy č. 0603-15-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci SOU Uherský Brod, IČ 00055107, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "SOU Uherský Brod – přístavba výtahu pro osoby se sníženou
schopností pohybu;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit snížení poskytnutí investičního příspěvku o
173.000 Kč na 3.256.000 Kč a navýšení účelového příspěvku na provoz o 6.000 Kč
na 704.000 Kč příspěvkové organizaci SOU Uherský Brod, IČ 00055107, na
realizaci akce "SOU Uherský Brod – stavební úpravy dílen automechaniků", dle
přílohy č. 0603-15-P07.

11

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R14/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu s městysem Buchlovice, nám. Svobody
800, 687 08 Buchlovice, IČ 00290866, na akci: „Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje - výjezdová základna Buchlovice“, dle příloh č. 0605-15-P03 a č.
0605-15-P04;
2. 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 a. s. – Sanace sloupů izolačního pavilonu“, dle
přílohy č. 0605-15-P05;
3. změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2015-2017, dle přílohy č. 0605-15-P06.

13

Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R14/15

stanovuje
s účinností od 01.07.2015 plat panu Ing. Daliborovi Manišovi, MPA, řediteli Domova
pro seniory Loučka, příspěvkové organizace, IČ 70850895, dle přílohy č. 0594-15P01.

14

Příspěvkové organizace - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R14/15

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
a) v oblasti školství ve výši uvedené v přílohách č. 0593-15-P01, č. 0593-15-P02;
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v přílohách č. 0593-15-P03, č. 059315-P04;
c) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0593-15-P05;
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d) v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v přílohách č. 0593-15-P06, 0593-15-P07;
e) v oblasti dopravy ve výši uvedené v přílohách č. 0593-15-P08, č. 0593-15-P09.

15

Zpráva o ukončení realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji III. etapa"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R14/15

bere na vědomí
zprávu o ukončení realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa", dle
přílohy č. 0607-15-P01;

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0123/2015, dle přílohy č. 0607-15-P02.

16

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetní závěrky p. o.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R14/15

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, za rok 2014, dle příloh č. 0574-15-P03, č. 0574-15P03a, č. 0574-15-P07;
schvaluje
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
IČ 00089982, za rok 2014, dle příloh č. 0574-15-P08, č. 0574-15-P08a, č. 0574-15P08b, č. 0574-15-P04;
2. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 00089982, za rok 2014 v celkové výši 784,81 Kč a příděl zlepšeného
výsledku hospodaření do rezervního fondu příspěvkové organizace, dle přílohy č.
0574-15-P02;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, v návaznosti na schválení účetní závěrky za rok 2014, přidělit zlepšený
výsledek hospodaření příspěvkové organizace do rezervního fondu ve výši 784,81
Kč, dle přílohy č. 0574-15-P02 v termínu do 30.06.2015.
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17

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R14/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 584/2, p. č. 670/18, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Žeranovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 123463c/2015,
- 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 2.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 899/19, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Příkazy u Osíčka, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1093-53a/2015,
- 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 12.200 Kč + DPH;
3. 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. 2875, ostatní plocha, p. č. 2841/2, zahrada, vše v k. ú.
Luhačovice, včetně 1 ks opěrného bodu (betonového sloupu) a 1 ks pojistkové
skříně na pozemku p. č. 2841/2, v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2273-99/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
opěrného bodu (betonového sloupu) a 1 ks pojistkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 14.800 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, a to plynového varného kotle GLR 151 o objemu 150 litrů, ev. č.
401608, inv. č. 538-108, rok pořízení 2010, poř. cena 177.840 Kč, zůstatková cena
ke dni 09.06.2015 činí 120.768 Kč, formou fyzické likvidace;
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2. s pronájmem části pozemku p. č. 4868/1 o výměře 80 m 2, pozemků p. č. 4967/3
o výměře 14 m 2, p. č. 4967/4 o výměře 3 m 2, p. č. 4967/5 o výměře 1 m 2 a p. č.
4967/6 o výměře 102 m 2, vše ostatní plocha v k. ú. Újezd u Valašských Klobouk,
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, obci Újezd, se sídlem Újezd 272, PSČ 763 25 Újezd u Valašských
Klobouk, IČ 00284602, na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2020 za nájemné
ve výši 1.000 Kč/rok, dle přílohy č. 0575-15-P03.

18

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R14/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 911/13, ostatní plocha,
- p. č. 911/14, ostatní plocha,
- p. č. 911/15, ostatní plocha,
- p. č. 923/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 179 pro obec Luhačovice a k. ú. Polichno;
2. pozemků
- p. č. 2443/53, ostatní plocha,
- p. č. 2443/54, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 389 pro obec a k. ú. Luhačovice;
3. pozemků
- p. č. 1570/2, ostatní plocha,
- p. č. 1570/4, ostatní plocha,
- p. č. 1593/9, ostatní plocha,
- p. č. 1598/5, ostatní plocha,
- p. č. 1598/17, ostatní plocha,
- p. č. 2196/7, ostatní plocha,
- p. č. 2198/10, ostatní plocha,
- p. č. 2198/53, ostatní plocha,
- p. č. 2247/30, ostatní plocha,
- p. č. 2251/118, ostatní plocha,
- p. č. 2251/119, ostatní plocha,
- p. č. 2251/120, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 680 pro obec a k. ú. Pozlovice;
4. pozemků
- p. č. 7/7, ostatní plocha,
- p. č. 7/8, ostatní plocha,
- p. č. 7/9, ostatní plocha,
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- p. č. 7/10, ostatní plocha,
- p. č. 7/11, ostatní plocha,
- p. č. 345/24, ostatní plocha,
- p. č. 345/26, ostatní plocha,
- p. č. 345/28, ostatní plocha,
- p. č. 425/2, ostatní plocha,
- p. č. 698/44, ostatní plocha,
- p. č. 698/45, ostatní plocha,
- p. č. 698/47, ostatní plocha,
- p. č. 698/48, ostatní plocha,
- p. č. 698/74, ostatní plocha,
- p. č. 762/1, ostatní plocha,
- p. č. 777/16, ostatní plocha,
- p. č. 927/12, ostatní plocha,
- p. č. 934/61, ostatní plocha,
- p. č. 1536/2, ostatní plocha,
- p. č. 1740/5, ostatní plocha,
- p. č. 1740/330, ostatní plocha,
- p. č. 1740/331, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice;
5. částí pozemků
- dílu „j“ o výměře 194 m 2,
- dílu „x“ o výměře 15 m 2,
- dílu „q“ o výměře 179 m 2,
- dílu „r“ o výměře 30 m 2,
- dílu „o+p“ o výměře 59 m 2,
- dílu „n+u“ o výměře 10 m 2,
- dílu „s+t+v“ o výměře 149 m2,
- dílu „l“ o výměře 50 m2,
- dílu „b“ o výměře 65 m 2,
- dílu „a“ o výměře 610 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 972-169/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták (viz příloha č. 0576-15-P03);
6. pozemku
- p. č. 2657/6, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec Slavičín a k. ú. Hrádek
na Vlárské dráze;
7. pozemku
- p. č. 4415/19, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 446 pro obec a k. ú. Slavičín;
8. pozemků
- p. č. 4554/6, ostatní plocha o výměře 302 m 2,
- p. č. 4554/7, ostatní plocha o výměře 16 m 2,
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oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1652-11/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín;
9. částí pozemků
- dílu „b“ o výměře 1 m2,
- dílu „t“ o výměře 10 m2,
- dílu „v+w“ o výměře 1 m 2,
- dílu „x+y+z+aa+ab“ o výměře 24 m 2,
- dílu „ad“ o výměře 3 m2,
- dílu „ae“ o výměře 12 m 2,
- dílu „ag“ o výměře 21 m 2,
- dílu „ai“ o výměře 16 m 2,
- dílu „ak“ o výměře 31 m 2,
- dílu „am“ o výměře17 m 2,
- dílu „ao“ o výměře 19 m 2,
- dílu „ap“ o výměře 19 m 2,
- dílu „ar+as+at+au+av+aw+ax+ay+az+ba+bb+bc+bd+be+bf+bg+bh“ o výměře 118
m2,
- dílu „bj“ o výměře 28 m 2,
- dílu „bl“ o výměře 16 m 2,
- dílu „bn“ o výměře 16 m 2,
- dílu „bp“ o výměře 27 m 2,
- dílu „br“ o výměře 22 m2,
- dílu „bt“ o výměře 17 m 2,
- dílu „bv“ o výměře 9 m2,
- dílu „bx“ o výměře 12 m 2,
- dílu „bz“ o výměře 10 m 2,
- dílu „cb“ o výměře 11 m2,
- dílu „cd“ o výměře 16 m2,
- dílu „cf“ o výměře 23 m 2,
- dílu „ch“ o výměře 22 m2,
- dílu „cj“ o výměře 50 m2,
- dílu „cl“ o výměře 13 m 2,
- dílu „cn“ o výměře 7 m2,
- dílu „cp“ o výměře 1 m2,
- dílu „cr“ o výměře 41 m 2,
- dílu „ct“ o výměře 6 m2,
- dílu „cv“ o výměře 9 m2,
- dílu „cy“ o výměře 16 m 2,
- dílu „db“ o výměře 17 m 2,
- dílu „dd+de“ o výměře 19 m2,
- dílu „dh“ o výměře 1 m2,
- dílu „dw“ o výměře 0,39 m2,
- dílu „dz“ o výměře 0,19 m 2,
- dílu „ee“ o výměře 39 m 2,
- dílu „eg“ o výměře 29 m 2,
- dílu „ei“ o výměře 8 m2,
- dílu „ek“ o výměře 13 m 2,
- dílu „em+en+eo“ o výměře 18 m 2,
- dílu „eq“ o výměře 3 m2,
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oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1641-41/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slavičín (viz příloha P04........);
10. pozemků
- p. č. 2442/7, ostatní plocha,
- p. č. 2442/8, ostatní plocha,
- p. č. 6277/3, ostatní plocha,
- p. č. 6277/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4813 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště;
11. pozemku
- p. č. st. 1541/6, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4813 pro obec Staré Město a k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště;
12. pozemku
- p. č. 3789/5, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 478 pro obec a k. ú. Vlachovice;
13. pozemku
- p. č. 958/7, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Krásno nad Bečvou;
14. pozemků
- p. č. 7165/3, ostatní plocha, o výměře 1727 m 2,
- p. č. 7165/4, ostatní plocha, o výměře 1726 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 4810-225/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
15. pozemku
- p. č. 347/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 784 pro obec Uherský Brod a k. ú.
Újezdec u Luhačovic.
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Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R14/15

schvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, příjemcům:
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1. ve výši 9.000 Kč Marii Valchářové, bytem Vesník 1596, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Mokřady Vesník (u točny) na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
2. ve výši 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, bytem Zelená 1505, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
3. ve výši 7.000 Kč Petru Bartoňovi, bytem 756 23 Jablůnka 30 (nepodnikající fyzická
osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Růžděcký Vesník
na ploše 0,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
4. ve výši 9.200 Kč Milanu Rožnovjákovi, bytem 756 21 Kateřinice 21 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném území PR
Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
5. ve výši 6.000 Kč Františku Bednářovi, bytem Příkrá 43, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným
čištěním plochy od odpadků;
6. ve výši 4.200 Kč Jaromíru Bednářovi, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,26 ha pokosením trávy a odstraněním sena, průběžným
čištěním plochy od odpadků;
7. ve výši 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, bytem J. Sousedíka 1147, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
8. ve výši 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, bytem Pod Vršky 114, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
9. ve výši 11.200 Kč Zdenku Ovesnému, bytem Za Díly 2079, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
10. ve výši 18.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Ježůvka na ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
11. ve výši 18.600 Kč Marku Škarpovi, bytem 756 22 Hošťálková 174 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Pivovařiska
na ploše 1,5 ha extenzivní pastvou dobytka včetně pokosení nedopasků;
12. ve výši 3.500 Kč Robertu Žídkovi, bytem 756 11 Pozděchov 211 (nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby louky ve zvláště chráněném území PP
Pozděchov na ploše 0,23 ha pokosením trávy a odstraněním sena;
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13. ve výši 4.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, bytem 756 12 Horní Lideč 343
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Lačnov na ploše 0,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
14. ve výši 15.000 Kč Aleně Dolákové, bytem Na Chaloupkách 322, 768 72 Chvalčov
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Pod Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území;
15. ve výši 6.600 Kč Pavle Mikulíkové, bytem Horní Jasenka 221, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Kotrlé na ploše 0,33 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní
plochu zvláště chráněného území;
16. ve výši 25.000 Kč Bohumilu Zbrankovi, bytem Ratiboř 138, 756 21(nepodnikající
fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Zbrankova
stráň na ploše 2,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo vlastní plochu
zvláště chráněného území;
17. ve výši 63.712 Kč Jiřímu Spisarovi, bytem Okružní 417, 755 01 Vsetín, IČ
70322872 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Mokřady Vesník (Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44
ha pokosením trávy a odstraněním sena;
18. ve výši 15.300 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČ 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 0,85 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
19. ve výši 28.260 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky,
IČ 12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou
lištovou sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,57 ha (bude provedeno fázově),
včetně odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
20. ve výši 66.450 Kč Daně Smilkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,2 ha
pokosením trávy s odstraněním sena;
21. ve výši 40.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná 51, 756 41 Lešná, IČ 41018303
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
22. ve výši 20.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec 176, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště
chráněném území PP Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy s
odstraněním sena;

13/27

R14/15

23. ve výši 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva 243, 755 01 Vsetín, IČ
73871389 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením
nedopasků;
24. ve výši 16.500 Kč Petru Dědicovi, bytem Jasenická 1796, 755 01 Vsetín, IČ
66727383 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky-Díly na ploše 1,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
25. ve výši 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO Valašské Meziříčí,
sídlem Šafaříkova 55, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693 (nevládní nezisková
organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných územích PR Choryňský
mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha pokosením trávy s odstraněním sena
a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění ochranného dozoru v letním
období;
26. ve výši 62.800 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v
asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území;
27. ve výši 29.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy;
28. ve výši 27.450 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody, se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami
křovinořezem na ploše 0,39 ha, včetně odstranění biomasy a v asanačním sečení
křovinořezem na ploše 0,18 ha, které bude provedeno 3-krát, včetně odstranění
sena;
29. ve výši 10.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460,
IČ 61945897 na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Sucháčkovy
paseky na ploše 0,7 ha pokosením trávy s odstraněním sena;
a uzavření dohod o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a § 69 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0590-15-P01.
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Grantové schéma Operačního programu Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R14/15

bere na vědomí
informaci o podmínkách grantového schématu v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 na podporu výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v
domácnostech Zlínského kraje, dle přílohy č. 0623-15-P01.
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Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R14/15

vydává
1. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Bludný a stanovení bližších ochranných
podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P02;
2. nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Čerňava a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P03;
3. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Loučka pod Bukovinou a stanovení
bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P04;
4. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Nad Kašavou a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P05;
5. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Nádrž Tesák a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P06;
6. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Orlí hnízdo a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P07;
7. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Pavlínka a stanovení bližších
ochranných podmínek, dle přílohy č. 0591-15-P08.
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Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených
ze zdravotního pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R14/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0129/2015, dle přílohy č. 0616-15-P01.
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Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční
záměr, změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R14/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1116/3/170/187/06/15 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK - defibrilátory" o celkových nákladech
11.361.000 Kč, dle přílohy č. 0617-15-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2015, dle
přílohy č. 0617-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0132/2015, dle přílohy č. 0617-15-P04;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 ve výši
5.852.610 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0617-15-P05;
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 - defibrilátory".

24

"Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Zlínského kraje" - smlouva o dílo

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R14/15

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení "Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd
Zlínského kraje" se zhotovitelem Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,
602 00 Brno, IČ 00216305, dle přílohy č. 0582-15-P02.

26

Doprava - vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského
kraje na období 2012-2020 za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R14/15

bere na vědomí
vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období
2012-2020 za rok 2014 dle příloh č. 0584-15-P02 až č. 0584-15-P04.
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27

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R14/15

schvaluje
Program pro poskytování finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje dle příloh
č. 0577-15-P02 a č. 0577-15-P03.

28

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R14/15

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR Slováckému muzeu
v Uherském Hradišti, p. o., IČ 00092126, v celkové výši 30.000 Kč dle přílohy č.
0579-15-P02, a Muzeu Kroměřížska, p. o., IČ 00091138, v celkové výši 319.000 Kč
dle přílohy č. 0579-15-P03;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0125/2015 dle přílohy č. 0579-15-P01.

29

Kultura - změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R14/15

schvaluje
a) zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče dle přílohy č. 0581-15-P02;
b) zvýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady dle
přílohy č. 0581-15-P03.

30

Kultura - předání a změna výkonu práva hospodaření s majetkem Zlínského
kraje do správy PO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R14/15

předává
hmotný movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu
Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy č. 0578-15-P02;
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schvaluje
převod práva hospodaření k nehmotnému majetku (software) ve vlastnictví
Zlínského kraje uvedeném v příloze č. 0578-15-P03 z hospodaření Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČ 00089982, do hospodaření 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, s účinností ke dni převodu.

31

Kultura - udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R14/15

uděluje
titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" za dokonalé ovládání
dovedností, postupu technologie tradiční rukodělné výroby a za předávání těchto
zkušeností budoucím generacím laureátům:
- Antonínu Hájkovi v oboru: soustružení, zdobení cínem, intarzie,
- Lence Macečkové v oboru: textilní techniky - síťování (necování) - síťovaný čepec
a krojové součásti valašského kroje, hotovené touto technologií,
- Marii Sekaninové v oboru: drobné zvykoslovné předměty - vyškrabované kraslice;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0127/2015 dle přílohy č. 0580-15-P04;
b) záměr Slováckého muzea v Uherském Hradišti, IČ 00092126, zajištěním odkupu
výrobků od nositelů titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" v celkové
hodnotě 50.000 Kč, v termínu do 31.12.2015.

32

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R14/15

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2014, dle přílohy č. 0610-15-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0610-15-P04, za rok 2014, dle přílohy č. 0610-15P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2014 v celkové výši 573.838,11 Kč a příděl zlepšených
výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací, dle příloh č.
0610-15-P02 a č. 0610-15-P05;
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neschvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem v oblasti školství,
Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČ 46254277, za rok 2014, z důvodů
uvedených v příloze č. 0610-15-P01;
ukládá
1. ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za
rok 2014, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací
zřízených Zlínským krajem v oblasti školství do fondu odměn ve výši 106.000 Kč a
do rezervního fondu ve výši 467.838,11 Kč, dle přílohy č. 0610-15-P02, nejpozději
však v termínu do 30.06.2015;
2. řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherský Ostroh, IČ
46254277, realizovat nápravná opatření z kontroly v termínu do 31.12.2015;
3. vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu hospodaření
Základní umělecké školy Uherský Ostroh, IČ 46254277, a to v termínu do
31.03.2016.

33

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R14/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0130/2015, dle přílohy č. 0608-15-P01.

34

Školství - fondy investic, převody z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R14/15

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Tauferova Střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle
přílohy č. 0609-15-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, dle přílohy č. 0609-15-P03;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0609-15P04;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0609-15-P05;
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5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, dle
přílohy č. 0609-15-P06;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, IČ
00845060, dle přílohy č. 0609-15-P07;
7. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ
00843504, dle přílohy č. 0609-15-P08;
8. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782, IČ
70238928, dle přílohy č. 0609-15-P09;
9. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice, IČ
61716413, dle přílohy č. 0609-15-P10;
10. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č.
0609-15-P12;
11. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0609-15P14;
12. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle
přílohy č. 0609-15-P15;
13. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ
14450437, dle přílohy č. 0609-15-P17;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k posílení fondů investic příspěvkových organizací:
a) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, ve výši 160.000 Kč;
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 230.000 Kč;
c) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, ve výši 300.000
Kč.
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35

Školství - převod práva hospodaření a vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R14/15

souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
a to EMCO výukového pracoviště, inventární číslo 4451 024, rok pořízení 1992,
pořizovací cena 2.267.407 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z hospodaření příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ
14450437, do hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, a to PC CORAL, jazyková učebna PENTIUM, inventární
číslo 54030163, pořizovací cena 110.182 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení
1993, formou fyzické likvidace.

36

Školství - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R14/15

schvaluje
vyřazení pohledávek příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. Dětský domov Kroměříž, IČ 63458691, vůči paní Miladě Kulinové ve výši 195.683
Kč, dle přílohy č. 0614-15-P02;
2. Dětský domov a Základní škola Vizovice, IĆ 61716405, v celkové výši 138.639 Kč
a) vůči paní Monice Ruthové ve výši 72.872 Kč
b) vůči panu Josefu Lamborovi ve výši 65.767 Kč dle přílohy č. 0614-15-P03.

37

Školství - Licenční smlouvy a podlicenční smlouva k projektu "Centra
vzdělávání"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R14/15

schvaluje
1. uzavření licenčních smluv mezi Zlínským krajem a subjekty uvedenými v příloze
č. 0611-15-P02, a to dle příloh č. 0611-15-P03 až č. 0611-15-P18;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, IČ 00022985, dle přílohy č. 0611-15-P19, a to za podmínky
předchozího uzavření všech licenčních smluv, dle příloh č. 0611-15-P03 až č. 061115-P18.
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38

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R14/15

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru mezi příspěvkovou
organizací Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, a
Komunitním a vzdělávacím centrem Emcéčko, IČ 70238952, a to na dobu určitou
od 01.07.2015 do 30.06.2016, dle přílohy č. 0613-15-P02.

39

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R14/15

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2015 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-42-M/05 Přírodovědné
lyceum, denní forma vzdělávání, z původních 130 na 30 žáků;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 26-41-L/01 Mechanik
elektrotechnik, denní forma vzdělávání, z původních 130 na 230 žáků;
2. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ 47935928:
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Školní družina z 30
na 45 žáků;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 31.07.2015.

40

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetní závěrky p. o. Sociální
služby Uherské Hradiště za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R14/15

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
v oblasti sociálních služeb Sociální služby Uherské Hradiště za rok 2014, dle příloh
č. 0619-15-P03 až č. 0619-15-P10;
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neschvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem v oblasti sociálních
služeb, Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, za rok 2014, z důvodů
uvedených v příloze č. 0619-15-P01;
ukládá
1a) řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště realizovat
nápravná opatření z kontroly hospodaření roku 2014 včetně podrobného komentáře
a doložení účetních dokladů prokazujících jejich realizaci v termínu do 30.10.2015;
1b) řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště předložit
vyjádření a zdůvodnění k opětovnému neschválení účetní závěrky v termínu do
31.07.2015;
1c) řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště zpracovat
systém řízení ekonomiky organizace v termínu do 30.09.2015;
2a) vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu realizace
nápravných opatření z kontroly hospodaření roku 2014 u příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096 za rok 2014, a to v termínu do
31.12.2015;
2b) vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096 za rok
2015, a to v termínu do 30.04.2016;
3. vedoucí Odboru sociálních věcí předložit návrh opatření vůči řediteli příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště na jednání RZK dne 31.08.2015.

41

Sociální služby - změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2015,
převod prostředků z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R14/15

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení investičního fondu ve výši
746.000 Kč, dle přílohy č. 0621-15-P04;
schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 0621-15-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2015, dle přílohy č. 0621-15-P03.
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42

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R14/15

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedených v přílohách č. 0620-15-P01 a č. 0620-15-P02.

43

Dodatek č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R14/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
dle přílohy č. 0618-15-P01.

44

Změna ve složení komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a
prevenci kriminality

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R14/15

bere na vědomí
ukončení výkonu funkce stálého hosta PhDr. Jarmily Peterkové v Komisi Rady
Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci kriminality s účinností k
31.03.2015;
jmenuje
paní Mgr. Bc. Šárku Kostkovou stálým hostem Komise Rady Zlínského kraje pro
protidrogovou prevenci a prevenci kriminality s účinností od 01.07.2015.
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Uzavření dodatku č. 1 a č. 2 se společností Stass, a. s., uzavření dodatku č. 3
se sdružením Za sklem o. s. - revokace usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R14/15

schvaluje
1) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. D/0745/2008/KŘ,
jejímž předmětem jsou prostory sloužící jako archiv krajského úřadu, mezi
nájemcem Zlínským krajem a pronajímatelem společností Stass, a. s., IČ 18811396,
se sídlem tř. J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín dle přílohy č. 0587-15-P02;
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2) 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, kterým se prodlužuje doba podnájmu do 31.08.2015, dle přílohy č.
0587-15-P04;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.06.2015 č. 0516/R13/15, kterým Rada
Zlínského kraje schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. O/0117/2014/KŘHS mezi Zlínským krajem a společností
Za sklem o. s, Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ 22901531, dle přílohy č. 053315-P01.
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Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R14/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad 16. ročníkem
Medzinárodního festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát v Rožnově pod
Radhoštěm pořádaným spolkem JÁNOŠÍKOV DUKÁT, IČ 22830260, v roce 2015;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 15.000 Kč obci Lopeník, IČ 00542245, na pořádání mezinárodní kulturní
akce X. ročník slavnosti "Symbol přátelství Čechů a Slováků" v roce 2015;
2) ve výši 25.000 Kč obci Rokytnice, IČ 70805202, na pořádání 15. ročníku
Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné v roce 2015;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0131/2015 dle přílohy č. 0604-15-P06;
neschvaluje
poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje pro pobočný
spolek Letecko modelářský klub "Čmelák", reg. č. 194 Holešov, IČ 67025889, na
pořádání 17. ročníku "Čmelák model show" a "50 let od založení LMK Čmelák
Holešov" z důvodu uvádění neschválené záštity hejtmana kraje dle přílohy č. 060415-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 01.06.2015 č. 0471/R12/15 - část schvaluje,
písm. a), bod 3, kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 25.000 Kč spolku Musical Olympus o. s., IČ 22883355, na pořádání dvou
koncertů 4. Mezinárodního hudebního festivalu "Summer Musical Festival" na
Zámku Nový Světlov v Bojkovicích v roce 2015.
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Zdravotnictví - využití areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R14/15

vyjadřuje souhlas
1. s nakládáním opouštěné části areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., jako s
celkem za účelem prodeje jednomu investorovi;
2. se zahájením jednání s městem Uherské Hradiště o převodu pozemků p. č. 842/4,
p. č. 842/5, p. č. 448/2, k. ú. Uherské Hradiště;
schvaluje
návrh odpovědi dle přílohy č. 0625-15-P05 pro žadatele Uherskohradišťská servisní,
s. r. o., IČ 03621006, se sídlem Pivovarská 56, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště o
dlouhodobý pronájem objektu č. p. 1195, k. ú. Uherské Hradiště, který je součástí
pozemku p. č. st. 2375, k. ú. Uherké Hradiště;
bere na vědomí
odpověď dle přílohy č. 0625-15-P07 pro žadatele Mgr. Helenu Schwarzovou a p. Iva
Mezihoráka - PAHOP o pozemky či prostory pro poskytování Hospicové a paliativní
péče v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s.
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Žádost o dotaci na podporu výkonu sociální práce na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R14/15

bere na vědomí
informaci o vyhlášeném dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
oblast podpory výkonu sociální práce a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
rok 2015 dle přílohy č. 0626-15-P02;
ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí podat prostřednictvím k tomu určené aplikace MPSV
ČR žádost o účelovou státní dotaci, v termínu do 30.06.2015.
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Zřízení příspěvkové organizace Zlínského kraje se specializací na fondy,
programy EU a rozvojové projekty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R14/15

schvaluje
záměr na zřízení příspěvkové organizace Zlínského kraje se specializací na fondy,
programy EU a rozvojové projekty k termínu 01.01.2016 v souladu s předloženou
koncepcí dle přílohy č. 0627-15-P01;
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ukládá
1. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje předložit Radě ZK návrh zřizovací listiny
příspěvkové organizace Zlínského kraje se specializací na fondy, programy EU a
rozvojové projekty a návrh rozpočtového opatření v termínu do 31.08.2015;
2. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje předložit Radě ZK návrh změny
organizačního řádu Krajského úřadu ZK v souvislosti se zřízením příspěvkové
organizace v termínu do 31.08.2015.

Zlín 29. června 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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