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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání dne 13.07.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R15/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0679-15-P01.

2

Program 2016 - Dotace na požární techniku nebo věcné prostředky požární
ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R15/15

schvaluje
a) Program 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje dle přílohy č. 0645-15-P01, jehož součástí
je vzor Žádosti o poskytnutí dotace;
b) vzor veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0645-15-P02;
ruší
dnem 14.07.2015 směrnici SM/19 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a
varovací systémy obcí Zlínského kraje a směrnici SM/20 Pravidla pro poskytování
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost pobočných spolků
"Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska".

3

Program obnovy objektů hasičských zbrojnic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R15/15

schvaluje
1. Program obnovy objektů hasičských zbrojnic, dle přílohy č. 0646-15-P02, jehož
součástí je vzor žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0646-15-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0135/2015, dle přílohy č. 0646-15-P03;
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jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu
obnovy objektů hasičských zbrojnic ve složení: MVDr. Stanislav Mišák - předseda,
členové: Ing. Karel Malinovský, Ing. Ivan Mařák, Mgr. Milena Kovaříková, Ing. Jana
Koldová, náhradníci: Ing. Jaroslav Kučera, Ing. Robert Pekaj.

4

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová IV. etapa - Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm (změna)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R15/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0651-15-P01.

5

Sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R15/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1110/3/100/140/05/15 akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZR Kvasice
– rekonstrukce zpevněných ploch", dle přílohy č. 0652-15-P02;
2. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o., IČ 00092096, ve výši 1.719.000 Kč na realizaci akce "Sociální služby
Uherské Hradiště, p. o. - DZP Kvasice - rekonstrukce zpevněných ploch", dle přílohy
č. 0652-15-P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1098/3/100/139/04/15 na akci "Domov pro seniory Napajedla, p. o. – přístavba
výtahu" dle přílohy č. 0652-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0140/2015, dle přílohy č. 0652-15-P05;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2015, dle přílohy č. 0652-15-P06;
6. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 0652-15-P08;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096,
výkonem funkce investora a zajištěním úkolů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZR
Kvasice - rekonstrukce zpevněných ploch";
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2. příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Domov pro seniory Napajedla, p. o. – přístavba
výtahu".

6

Sociální služby - dodatky smluv ROP Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R15/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory
Jasenka, Vsetín" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc,
dle přílohy č. 0653-15-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory
Luhačovice" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, dle
přílohy č. 0653-15-P02.
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Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodávka stavby - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R15/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce „Domov pro
seniory Jasenka, Vsetín - dodatečné stavební práce II.“, dle přílohy č. 0655-15-P02
a č. 0655-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" se zájemcem, společností UNISTAV
CONSTRUCTION a. s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ
03902447, dle přílohy č. 0655-15-P04.

8

Sociální služby - Domov pro seniory Luhačovice - dodatek investičního
záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R15/15

schvaluje
1. Dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
928/3/100/124/03/13 – 04/06/15 s názvem: "Domov pro seniory Luhačovice", dle
přílohy č. 0656-15-P02;
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2. Rozpočtové opatření č. RZK/0138/2015, dle přílohy č. 0656-15-P03;
3. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města
Luhačovice mezi Zlínským krajem a městem Luhačovice, IČ 00284165, na investiční
akci „Domov pro seniory Luhačovice“, dle přílohy č. 0656-15-P04.

9

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R15/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce „Domov pro
seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa – dodatečné stavební práce I.“, dle
příloh č. 0657-15-P02 a č. 0657-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa" se zájemcem,
společností VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ
25567225, dle přílohy č. 0657-15-P04 a č. 0657-15-P05.
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Sociální služby - Seniorpark, Valašské Meziříčí - II. etapa - dodávka stavby ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R15/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání se zájemcem k veřejné zakázce „Seniorpark,
Valašské Meziříčí - II. etapa – dodatečné stavební práce I.“, dle příloh č. 0658-15P02 a 0658-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa" se zájemcem,
společností VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ
25567225, dle přílohy č. 0658-15-P04 a č. 0658-15-P05.
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Sociální služby UH - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Buchlovská - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R15/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DZP Velehrad Buchlovská odstranění havarijního stavu – dodávka stavby“ formou otevřeného podlimitního
řízení, dle příloh č. 0659-15-P02 až č. 0659-15-P09;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.
František Mikeštík, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Petr Burša, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý, a
náhradníky Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková,
Mgr. Michal Uherek, Ing. Lucie Vrbková;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu – dodávka
stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0659-15–P10.

12

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R15/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1115/3/150/413/06/15 na akci "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební
úpravy budovy č. p. 1435", dle přílohy č. 0660-15-P02;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1039/3/150/393/06/14 - 01/06/15, na akci
"SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce sociálních zařízení", dle přílohy č.
0660-15-P03;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1042/3/150/396/07/14 - 02/06/15 na akci
"ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace", dle přílohy č. 0660-15-P04;
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3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2015:
a) změna č. 2 příspěvkové organizace Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, IČ
63459086, dle přílohy č. 0660-15-P05;
b) změna č. 1 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0660-15-P06;
c) změna č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vsetín, IČ
00851906, dle přílohy č. 0660-15-P07;
4. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 892.000 Kč na 730.000 Kč a
příspěvku na provoz o 352.000 Kč na 4.088.000 Kč příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, na realizaci akce "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce
elektroinstalace", dle přílohy č. 0660-15-P08;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2015, dle přílohy č. 0660-15-P09;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, IČ 63459086,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou a
zpracováním projektové dokumentace na akci "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
– stavební úpravy budovy č. p. 1435".
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Školství - SPŠ a OA Uh. Brod - Domov mládeže II. - dodávka interiéru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R15/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"SPŠ a OA Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže – II. etapa – dodávka
interiéru - II", dle přílohy č. 0661-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem
Pasecká 2374, 76001 Zlín, IČ 47917601;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem
Pasecká 2374, 76001 Zlín, IČ 47917601, dle přílohy č. 0661-15-P03.

14

Zdravotnictví, sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R15/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1114/3/170/186/06/15 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová
základna Suchá Loz“, dle přílohy č. 0666-15-P02;
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2. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
998/3/170/170/10/13 – 04/06/15 „Vsetínská nemocnice a. s. – realizace úspor
energie“, dle přílohy č. 0666-15-P03;
3. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1087/3/170/181/03/15 – 01/06/15 „Vsetínská nemocnice a. s. – zřízení nového
vjezdu do areálu“, dle přílohy č. 0666-15-P04;
4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská
nemocnice a. s. - zřízení nového vjezdu do areálu" mezi Zlínským krajem a
Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle
přílohy č. 0666-15-P05;
5. uzavření dodatku č. 2 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. 0666-15-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0137/2015, dle přílohy č. 0666-15-P07;
7. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení se společností
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ
24729035, na akci: "Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa", dle
přílohy č. 0666-15-P08.
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Zdravotnictví - KM nemocnice - Rekonstrukce budovy H - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R15/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické
zařízení – dodávka stavby“, dle přílohy č. 0664-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel VW WACHAL a. s., se
sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Kroměřížská
nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení“ s dodavatelem
VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle
přílohy č. 0664-15-P03.
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Zdravotnictví - ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R15/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice – dodávka stavby" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0665-15-P02 až č. 0665-15-P10,
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výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0665-15-P11 a současným uveřejněním
výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.
František Mikeštík, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Jana Stašková, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie
Vrbková;
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý a náhradníky:
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal
Uherek, Roman Hlaváč;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna
Buchlovice – dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 066515-P12.
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Veřejná zakázka na dodávku stavebních prací akce "SPZ Holešov - demolice
vrátnice, terénní úpravy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R15/15

bere na vědomí
protokoly o jednání hodnotící komise veřejné zakázky s názvem "SPZ Holešov –
demolice vrátnice, terénní úpravy", dle přílohy č. 0662-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Rovina, a.s., se sídlem
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1908;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134,
768 24 Hulín, IČ 64508510, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 1908, dle přílohy č. 0662-15-P03.
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Projekty do Operačního programu Životní prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R15/15

bere na vědomí
předpokládané vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí ČR pro podání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, v 10/2015;
souhlasí
se zpracováním energetických auditů na akce:
a) "Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie", příspěvkové
organizace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774;
b) "VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace
úspor energie", příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616;
c) "ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie", příspěvkové
organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž, IČ
47934581;
d) "Střední průmyslová škola Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka“,
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198;
e) "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie", příspěvkové
organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898;
f) "Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie", příspěvkové
organizace Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707;
g) "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provoznětechnickém objektu", příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639;
h) „Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie“, příspěvkové organizace,
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00843351;
ukládá
níže uvedeným příspěvkovým organizacím ve spolupráci s Odborem školství,
mládeže a sportu, Odborem kultury a památkové péče, Odborem řízení dotačních
programů, Odborem investic a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ
27688313, zpracování investičních záměrů na výše uvedené akce a jejich
předložení ke schválení Radou Zlínského kraje v termínu 31.08.2015:
a) Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774;
b) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616;
c) Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž, IČ 47934581;
d) Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198;
e) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898;
f) Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707;
g) Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639;
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h) Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, IČ 00843351.
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Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R15/15

bere na vědomí
vyhodnocení naplnění Regionální inovační strategie Zlínského kraje v letech 201314, dle přílohy č. 0650-15-P02;
schvaluje
aktualizaci dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020, dle
přílohy č. 0650-15-P03 a Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje
2015-2016, dle přílohy č. 0650-15-P04.
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Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R15/15

jmenuje
s účinností od 01.08.2015 paní Blanku Kalendovou na pracovní místo ředitelky
Plavecké školy Zlín, IČ 49156845, dle přílohy č. 0648-15-P01;
stanovuje
s účinností od 01.08.2015 mzdu paní Blance Kalendové, ředitelce Plavecké školy
Zlín, IČ 49156845, dle přílohy č. 0648-15-P02.

21

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R15/15

stanovuje
s účinností od 01.08.2015 plat panu Mgr. Bronislavovi Vajdíkovi, řediteli Sociálních
služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 00092096, dle přílohy č. 064915-P01;
s účinností od 01.09.2015 plat:
1. panu Bc. Petrovi Hofmanovi, řediteli Základní umělecké školy Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00851809, dle přílohy č. 0649-15-P02;
2. paní Mgr. Martině Hniličkové, ředitelce Základní umělecké školy Zlín, IČ
00838926, dle přílohy č. 0649-15-P03.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R15/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a obcí Kvasice,
se sídlem Náměstí A. Dohnala 18, PSČ 768 21 Kvasice, IČ 00287385, dle přílohy č.
0628-15-P02;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
1009/17, p. č. 1009/29, p. č. 1009/39, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Všetuly, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1326-1361/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
1742/3, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Dobrotice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 498-94/2012,
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č.
416/2, p. č. 416/39, p. č. 1921/8, p. č. 1932/21, p. č. 1995/6, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 2006-94/2012, č. 2007-94/2012, č. 2008-94/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
2306/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 4681-665/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 26.01.2015, č. 0049/R02/15, část
schvaluje, bod č. 1 a č. 2;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 07.04.2015, č. 0258/R08/15, část
schvaluje, bod č. 3;
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souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to části souboru nábytkového vybavení interiéru pavilonu G Domova
pro seniory Podlesí, inv. č. 1202, rok pořízení 1996, pořizovací cena 164.440 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R15/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku:
- p. č. 492/2, ostatní plocha, o výměře 486 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1301-52/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova;
2. pozemků:
- p. č. 1828/8, ostatní plocha,
- p. č. 1828/9, ostatní plocha,
- p. č. 1828/25, ostatní plocha,
- p. č. 1828/28, ostatní plocha,
- p. č. 1778/13, ostatní plocha,
- p. č. 1778/14, ostatní plocha,
- p. č. 1778/15, ostatní plocha,
- p. č. 3764/3, ostatní plocha,
- p. č. 3764/4, ostatní plocha,
- p. č. 75/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 956 pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice;
3. pozemku:
- p. č. 2117/2, ostatní plocha, o výměře 184 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 369-1158/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí;
4. pozemku:
- p. č. 231/31, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 204-1152/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky;
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5. pozemku:
- p. č. 708/2, ostatní plocha, o výměře 62 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 137-1173/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí;
6. pozemku:
- p. č. 341/5, ostatní plocha, o výměře 154 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 275-1151/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Lhotka nad Bečvou;
7. pozemku:
- p. č. 827/2, ostatní plocha, o výměře 179 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 170-1172/2012,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Perná u Valašského Meziříčí;
8. pozemků:
- p. č. 12521/29, ostatní plocha,
- p. č. 12521/30, ostatní plocha,
- p. č. 12521/31, ostatní plocha,
- p. č. 12521/34, ostatní plocha,
- p. č. 12521/11, ostatní plocha,
- p. č. 12521/26, ostatní plocha,
- p. č. 12521/32, ostatní plocha,
- p. č. 12521/35, ostatní plocha,
- p. č. 12559/7, ostatní plocha,
- p. č. 12559/8, ostatní plocha,
- p. č. 12559/9, ostatní plocha,
- p. č. 12559/10, ostatní plocha,
- p. č. 12587/7, ostatní plocha,
- p. č. 12587/8, ostatní plocha,
- p. č. 14447/1, ostatní plocha,
- p. č. 12737/4, ostatní plocha,
- p. č. 12737/7, ostatní plocha,
- p. č. 14447/4, ostatní plocha,
- p. č. 14438/1, ostatní plocha,
- p. č. 14438/2, ostatní plocha,
- p. č. 12559/123, ostatní plocha,
- p. č. 12559/124, ostatní plocha,
- p. č. 12559/125, ostatní plocha,
- p. č. 12559/126, ostatní plocha,
- p. č. 12559/128, ostatní plocha,
- p. č. 12559/130, ostatní plocha,
- p. č. 12559/132, ostatní plocha,
- p. č. 12559/133, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
9. pozemků:
- p. č. 1120/1, ostatní plocha,
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- p. č. 1120/3, ostatní plocha,
- p. č. 1120/6, ostatní plocha,
- p. č. 1120/8, ostatní plocha,
- p. č. 1120/19, ostatní plocha,
- p. č. 1120/20, ostatní plocha,
- p. č. 1120/21, ostatní plocha,
- p. č. 1140/17, ostatní plocha,
- p. č. 1140/20, ostatní plocha,
- p. č. 1145/1, ostatní plocha,
- p. č. 498/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 172 pro obec a k. ú. Neubuz;
10. pozemků:
- p. č. 1140/24,ostatní plocha o výměře 62 m 2,
- p. č. 1140/26, ostatní plocha o výměře 43 m 2,
- p. č. 1140/28, ostatní plocha o výměře 95 m 2,
- p. č. 1140/31, ostatní plocha o výměře 17 m 2,
- p. č. 1165/2, ostatníplocha o výměře 5 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 586-39/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního ůřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Neubuz;
11. pozemků:
- p. č. 41/5,ostatní plocha,
- p. č. 2007/4, ostatní plocha,
- p. č. 2007/5, ostatní plocha,
- p. č. 2007/6, ostatní plocha,
- p. č. 2007/7, ostatní plocha,
- p. č. 2007/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 424 pro obec a k. ú. Držková.
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Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R15/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0134/2015, dle přílohy č. 0643-15-P01.
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Územní energetická koncepce Zlínského kraje, Akční energetický plán
Zlínského kraje 2015-2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R15/15

bere na vědomí
Aktualizovanou Územní energetickou koncepci Zlínského kraje, dle příloh č. 064415-P02 a č. 0644-15-P03;
schvaluje
Akční energetický plán Zlínského kraje 2015-2019, dle přílohy č. 0644-15-P04.
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Doprava - investiční záměry, změna č. 4 Plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R15/15

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1118/3/110/272/06/15, k provedení díla "Silnice II/487: Nový
Hrozenkov", o celkových nákladech 37.200.000 Kč, dle přílohy č. 0635-15-P01;
A2) investiční záměr č. 1120/3/110/271/06/15, k provedení díla "Silnice II/495:
Záhorovice", o celkových nákladech 19.453.000 Kč, dle přílohy č. 0635-15-P02;
B) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0635-15P03.
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Doprava - BESIP IV - poskytnutí dotace na opravu sociálního zařízení na
Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0597/R15/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 69.000 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 opravu sociálního zařízení na Dopravním hřišti ve
Valašském Meziříčí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0634-15-P03.

15/25

R15/15

28

Doprava - změna závazného objemu prostředků na platy v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0598/R15/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2015 o 1.000.000 Kč na
celkovou výši 15.800.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, dle přílohy č. 0636-15-P02.
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Kultura - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0599/R15/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1111/3/090/064/05/15 na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad
Malenovice - oprava střechy věže" dle přílohy č. 0631-15-P02;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1043/3/090/061/07/14 - 02/07/15 na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Odstranění
havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích" dle přílohy
č. 0631-15-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982,
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Hrad Malenovice - oprava střechy věže".
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Kultura - změny fondu investic, příspěvku na provoz a závazného objemu
prostředků na platy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0600/R15/15

schvaluje
1. změny plánů tvorby a použití fondu investic na rok 2015, a to:
a) změnu č. 2 p. o. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, dle
přílohy č. 0632-15-P04,
b) změnu č. 1 p. o. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, dle
přílohy č. 0632-15-P05,
c) změnu č. 2. p. o. Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 0632-15-P06;
2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče dle přílohy č. 0632-15-P02;
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3. navýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů
dle přílohy č. 0632-15-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0141/2015 dle přílohy č. 0632-15-P07;
ukládá
příspěvkovým organizacím:
1. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, odvod prostředků do
rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 500.000 Kč, v termínu do 20.07.2015;
2. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889 odvod prostředků do
rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 110.000 Kč, v termínu do 20.07.2015;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, k posílení fondu investic ve výši 45.000 Kč, dle
přílohy č. 0632-15-P06;
bere na vědomí
poskytnutí účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, ve výši 900.000 Kč dle přílohy č.
0632-15-P16.

31

Kultura - dotační smlouva pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0601/R15/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/2182/2014/KUL uzavřené mezi Zlínským krajem a Filharmonií Bohuslava Martinů,
o. p. s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČ 27673286, kterým
dochází k navýšení neinvestiční dotace o částku 1.000.000 Kč, dle přílohy č. 063015-P02.

32

Stanovisko k zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu v zahraničí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0602/R15/15

souhlasí
se zapůjčením 59 ks sbírkových předmětů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, dle výčtu uvedeného v příloze č. 0633-15-P01, do Slovenské republiky a
jejich prezentaci na výstavě Velká Morava a počátky křesťanství ve Slovenském
národním muzeu na Bratislavském hradě v termínu od 07.08.2015 do 01.11.2015.
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33

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0603/R15/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0139/2015, dle přílohy č. 0667-15-P01.

34

Školství - investiční záměry, fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0604/R15/15

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1113/3/150/412/06/15 s názvem "Gymnázium Kroměříž - odstranění škodní
události", dle přílohy č. 0668-15-P01;
b) č. 1119/3/150/414/06/15 s názvem "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - výměna výtahu
OP Bečva", dle přílohy č. 0668-15-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, na rok
2015, dle přílohy č. 0668-15-P3;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. příspěvkovou organizaci Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, na akci:
"Gymnázium Kroměříž - odstranění škodní události",
2. příspěvkovou organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ
13643878, na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - výměna výtahu OP Bečva".

35

Školství - vyřazení movitého majetku, převod práva hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0605/R15/15

souhlasí
a) s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a to:
- Data - video projektor SONY VPL-351QM, inventární číslo C552, pořizovací cena
308.500 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 1996, formou ekologické likvidace,
- NetServer HP tc4100 P1.4, inventární číslo C862, pořizovací cena 248.218 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2002, formou ekologické likvidace;
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2. Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, a to konvektomat
Fagor, inventární číslo ZP48, pořizovací cena 199.290 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
rok zařazení 1996, formou ekologické likvidace;
b) s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, a to univerzálního hrotového soustruhu SN
321/1500, inventární číslo C/0085, pořizovací cena 133.085 Kč, zůstatková cena 0
Kč, rok zařazení 1991, formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou;
předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, IČ 14450437, movité věci dle přílohy č. 0669-15-P05 s
účinností ode dne nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

36

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0606/R15/15

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2015 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Uherské Hradiště, IČ 46254323:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy o 200 žáků
z původních 1700 na 1900 žáků;
b) zápis míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adresách:
- U Hřiště 540, 687 09 Boršice;
- Osvětimany 282, 687 42 Osvětimany;
- Tupesy 112, 687 07 Tupesy;
- Salašská 300, 687 06 Velehrad;
- Hradišťská 231, 687 06 Velehrad;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 31.07.2015.
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37

Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Plavecké školy Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0607/R15/15

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Plavecké školy Zlín,
IČ 49156845, dle přílohy č. 0670-15-P01.

38

Program - Finanční podpora pro poskytovatele SSL z rozpočtu ZK z
programu Transformace pro rok 2015, Žádost kraje o poskytnutí dotace ze
SR pro rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0608/R15/15

schvaluje
1. Program - Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu
Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé
či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových služeb
zřizovaných Zlínským krajem, dle přílohy č. 0673-15-P02,
2. Žádost Zlínského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 ve
výši 688.000.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,
3. uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, dle přílohy
č. 0673-15-P03;
zmocňuje
Mgr. Janu Chovancovou, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje k elektronickému podpisu Žádosti Zlínského kraje o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím počítačového programu
provozovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle § 101a odst. 5 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách;
ukládá
Mgr. Janě Chovancové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje podat Žádost Zlínského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok
2016 prostřednictvím počítačového programu provozovaného Ministerstvem práce
a sociálních věcí, dle § 101a odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v termínu do 31.07.2015.
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39

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb Domova pro seniory
Burešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0609/R15/15

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu domovy pro seniory, identifikátor služby
86660859, ze 70 na 34 lůžek a současně zvýšení kapacity sociální služby typu
domovy se zvláštním režimem, identifikátor služby 8666085, ze 102 na 136 lůžek,
služeb poskytovaných v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, a to s účinností od 01.01.2016.

40

Sociální služby - úprava kapacity služby v Kojeneckém a dětském centru,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc p. o., Valašské Meziříčí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0610/R15/15

schvaluje
snížení lůžkové kapacity služby kojeneckého a dětského centra poskytované
příspěvkovou organizací Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, IČ 00851710, ze 14 lůžek na 6 lůžek, a to s účinností od
01.08.2015.

41

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0611/R15/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, drobný hmotný majetek dle přílohy č.
0675-15-P01 a movité věci dle přílohy č. 0675-15-P02 s účinností ode dne jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

42

Sociální služby - vyřazení pohledávek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0612/R15/15

souhlasí
1. s vyřazením pohledávek u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096:
a) vůči panu Josefu Švancarovi ve výši 49.340 Kč;
b) vůči paní Boženě Lackové (Pokutové) ve výši 20.704 Kč;
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c) vůči paní Terézii Dudové ve výši 30.890 Kč;
d) vůči panu Vítězslavu Čáňovi ve výši 35.336 Kč;
2. s vyřazením pohledávky u příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov,
IČ 70851042, vůči panu Pavlu Tománkovi ve výši 226.765 Kč.

43

Sociální služby - Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0613/R15/15

schvaluje
Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020,
dle přílohy č. 0674-15-P02.

45

Vyřazení majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0614/R15/15

bere na vědomí
nabídnutí nepotřebného hmotného majetku,
organizacím zřizovaným Zlínským krajem;

dle

přílohy č.

0642-15-P01,

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0642-15-P02.

46

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0615/R15/15

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem
a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0640-15-P02, č. 0640-15-P02a, č. 0640-15-P02b, č. 064015-P02c a č. 0640-15-P03, a to za podmínky doložení uzavřených pojistných smluv,
nejpozději do 21.08.2015;
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souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční Městské
RZ ve dnech 28.08.-29.08.2015, která povede po komunikacích Zlínského kraje v
bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č. 1119/2, p. č. 1119/4, p. č. 1119/244, p.
č. 1119/23, p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1112/7, ostatní
plocha, silnice, 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. 0640-15-P05;
2) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů ve
dnech 28.08.-30.08.2015 dle přílohy č. 0640-15-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, k umístění stánku s
občerstvením dne 28.08.2015, dle přílohy č. 0640-15-P07;
4) s využitím pozemků p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
1119/250, ostatní plocha, jiná plocha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro obec a k. ú. Zlín, pro VIP program v rámci Barum Czech rally Zlín dne
28.08.2015 dle přílohy č. 0640-15-P08.

47

Uzavření dodatku k pojistné smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0616/R15/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy č.
0641-15-P01.

48

Nařízení kraje v oblasti požární ochrany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0617/R15/15

schvaluje
1. Nařízení Zlínského kraje, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2006,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje
jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení kraje č. 1/2007, č. 1/2009 a č. 1/2012,
dle příloh č. 0639-15-P01 až č. 0639-15-P06;
2. Nařízení Zlínského kraje, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 4/2006,
kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje, ve znění nařízení kraje
č. 2/2007, č. 2/2009 a č. 2/2012, dle příloh č. 0639-15-P07 a č. 0639-15-P08.
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49

Záštity a dary, zamítavá stanoviska a komise Programu Záštity 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0618/R15/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) volejbalovým turnajem "O pohár Bílých Karpat" pořádaným spolkem TJ Bojkovice,
IČ 46956425, v roce 2015;
2) XX. Zlínským geriatrickým dnem pořádaným Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., IČ
27661989, a Bořkem Procházkou, IČ 67018122, v roce 2015;
3) 16. ročníkem regionální soutěže EY Podnikatel roku 2015 Zlínského kraje
pořádaným společností Ernst & Young, s. r. o., IČ 26705338, v roce 2016;
4) Mistrovstvím ČR v tanečním sportu družstev pořádaným Tanečním klubem
FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166, v roce 2015;
5) akcí "Dožínky Zlínského kraje" pořádanou Okresní agrární komorou Kroměříž, IČ
49435418, v Kroměříži v roce 2015;
6) akcí "Slavnostní zasedání Kolegia, rozšířené o pozvané delegáty a hosty"
pořádanou pobočným spolkem Krajská rada seniorů Zlínského kraje, IČ 02250365,
k 10 letům založení Rady seniorů ČR, v roce 2015;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 10.000 Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, IČ
02250365, na pořádání akce "Slavnostní zasedání Kolegia, rozšířené o pozvané
delegáty a hosty" k 10 letům založení Rady seniorů ČR v roce 2015;
b) ve výši 10.000 Kč Dětskému folklórnímu souboru Kopaničárek, občasnké
sdružení, Starý Hrozenkov, IČ 27047237, na účast souboru na Mezinárodním
dětském folklorním festivale v Iasi v Rumunsku v roce 2015;
neschvaluje
poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje pro
REGION SLOVÁCKO, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841, na
zakoupení a instalaci uzamykatelných boxů na kola z důvodu, že se jedná o městský
mobiliář instalovaný v centru města Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0663-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje neschválit poskytnutí účelové dotace ve výši 300.000
Kč Centru pro rodinu Beruška, IČ 26609908, na rekonstrukci nebytových prostor U
Plovárny 1502, Uherský Brod, z důvodu, že dané nebytové prostory jsou ve
vlastnictví města Uherský Brod, dle přílohy č. 0663-15-P03;
jmenuje
hodnoticí a výběrovou komisi Programu Záštity 2015 ve složení: MVDr. Stanislav
Mišák, Mgr. Renata Navarová, Ing. Petr Kedra, Ing. Josef Svoboda a Mgr. Pavlína
Nováková.
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50

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0619/R15/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
o 275.260 Kč a vyčlenění účelových prostředků ve výši 65.260 Kč u příspěvkové
organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, Na
Hrádku 100, 763 16 Fryšták, dle přílohy č. 0680-15-P01.
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Usnesení

Rada Zlínského kraje

0620/R15/15

vyslovuje souhlas
s poskytnutím účelové investiční dotace v celkové výši 250 tis. Kč pro Základní školu
Zlín, tř. Svobody 868, Zlín, příspěvková organizace, z důvodu kofinancování
vybudování nové třídy v prostorách školy.

Zlín 13. července 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Ivan Mařák v. r.
náměstek hejtmana
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