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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání dne 17.08.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0621/R16/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0711-15-P01.

2

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0622/R16/15

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2015, dle přílohy č. 0695-15-P01.

4

KORIS, BESIP - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0623/R16/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0143/2015, dle přílohy č. 0693-15-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit v termínu do 14.09.2015
závěrečnou zprávu projektu Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji Radě Zlínského kraje v souvislosti s ukončením
projektu.
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5

Poskytnutí účelové investiční dotace Základní škole Zlín, tř. Svobody 868 vybudování nové třídy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0624/R16/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
250.000 Kč Základní škole Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, IČ
71008110, na vybudování nové třídy v prostorách školy, kterou bude využívat
Základní umělecká škola Zlín, příspěvková organizace Zlínského kraje, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 0696-15-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0147/2015, dle přílohy č. 0696-15-P02.

6

Sociální služby - Domov pro seniory Burešov - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0625/R16/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „DS Burešov - Bytový dům Broučkova - modernizace předávací stanice“,
dle přílohy č. 0698-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ZLÍNTERM, spol. s r. o., se sídlem nám. 3.
května 38, 765 02 Otrokovice, IČ 46981667;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem ZLÍNTERM, spol. s r. o., se sídlem nám. 3.
května 38, 765 02 Otrokovice, IČ 46981667, dle přílohy č. 0698-15-P03.

7

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0626/R16/15

schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní
přípojky č. D/0055/2015/ŘDP mezi Zlínským krajem a společností RWE Distribuční
služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, na akci
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice Slížany", dle přílohy č. 0701-15-P02;
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2. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě NN elektřiny č. 12122201 pro
akci "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna
Buchlovice", mezi Zlínským krajem a E-ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0701-15P03;
3. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě NN elektřiny č. 12122156 pro
tepelné čerpadlo akce "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová
základna Buchlovice", mezi Zlínským krajem a E-ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 070115-P04;
4. uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) mezi Zlínským
krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, na akci "Domov pro seniory Jasenka Vsetín", dle
přílohy č. 0701-15-P06;
zmocňuje
společnost KB projekt, s. r. o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 25507893 k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti stavby
(akce) "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Suchá
Loz", dle přílohy č. 0701-15-P05.

8

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0627/R16/15

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0700-15-P01, v
zařízeních:
1. Domov se zvláštním režimem Kvasice,
2. Vsetínská nemocnice a. s.,
3. Domov pro seniory Uherské Hradiště,
4. Střední průmyslová škola Zlín,
5. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm.

9

Příspěvkové organizace - vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0628/R16/15

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Ing. Jiřiny Neischlové, ředitelky Domova pro seniory
Lukov, příspěvkové organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0697-15-P01;
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schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domova pro seniory
Lukov, příspěvkové organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0697-15-P02;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení MVDr. Stanislav Mišák, Mgr. Taťána Valentová
Nersesjan, Mgr. Jana Chovancová, Ing. Alena Grebíková, Ing. Aranka Medková
Pekárková.

10

Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0629/R16/15

jmenuje
s účinností od 17.08.2015 paní Ing. Petru Kubíkovou na pracovní místo ředitelky
14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace, IČ 72563346, dle přílohy č. 071215-P01;
stanovuje
s účinností od 17.08.2015 plat paní Ing. Petře Kubíkové, ředitelce 14|15 Baťova
institutu, příspěvkové organizace, IČ 72563346, dle přílohy č. 0712-15-P02.

11

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0630/R16/15

schvaluje
A. záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. části úseku silničního tělesa silnice III/4271 v průtahu obce Kostelany nad
Moravou v délce 290 m, v uzlovém staničení km 0,809 - 1,099 (od křižovatky s místní
komunikací po konec silnice), na pozemku p. č. 889/25 v k. ú. Kostelany nad
Moravou;
2. pozemků
- p. č. 4153/5, ostatní plocha,
- p. č. 4153/6, ostatní plocha,
- p. č. 4153/12, ostatní plocha,
- p. č. 4154/10, ostatní plocha,
- p. č. 4154/11, ostatní plocha,
- p. č. 4154/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1766 pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota;
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3. pozemků
- p. č. 4163/3, ostatní plocha, o výměře 169 m 2,
- p. č. 4163/4, ostatní plocha, o výměře 329 m 2,
- p. č. 4163/5, ostatní plocha, o výměře 425 m 2,
- p. č. 4165/3, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 507-258/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrožská Lhota;
4. části pozemku
- p. č. 6415/1, ostatní plocha, do výměry 30 m 2,
odděleného z původního pozemku zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5966 pro obec
a k. ú. Napajedla následně zpracovaným geometrickým plánem;
5. pozemků
- p. č. 1980/1, ostatní plocha,
- p. č. 1980/22, ostatní plocha,
- p. č. 1980/33, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 217 pro obec Luhačovice a k. ú. Kladná Žilín;
B. záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení dle podmínek uvedených v
příloze č. 0682-15-P03:
pozemků
- p. č. st. 450, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 380, bydlení,
- p. č. st. 742, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 638,
bydlení,
- p. č. st. 743, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
- p. č. st. 744, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vybavenost,
- p. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
bydlení,
- p. č. 2684/1, ostatní plocha,
- p. č. 2684/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1487 pro obec a k. ú. Luhačovice;
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického pokračovat v realizaci záměru převodu
nemovitých věcí v k. ú. Brňov (areál DS Podlesí v hospodaření příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín) z vlastnictví Zlínského kraje schváleného
usnesením Rady Zlínského kraje č. 0866/R21/14 ze dne 03.11.2014, a to
prostřednictvím realitní kanceláře AGENTURA ZVONEK CZ s. r. o., se sídlem Pod
Nivami 330, Zlín, PSČ 760 01, IČ 26227967, dle schváleného usnesení Rady
Zlínského kraje č. 0865/R21/14, ze dne 03.11.2014 a za podmínek sjednaných v
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování úplatného převodu nemovitých věcí;
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neschvaluje
záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
pozemků nebo jejich částí:
- p. č. 494/14, ostatní plocha,
- p. č. 494/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 3256 pro obec a k. ú. Otrokovice;
ruší
výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou cenu za odprodej nemovitých věcí Zlínského
kraje vyhlášené záměrem evid. č. EKO/033/2015 schválené usnesením Rady
Zlínského kraje ze dne 07.04.2015 usnesením č. 0260/R08/15.

12

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Rožnov pod Radhoštěm na
akci "Oprava mostu Hradisko"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0631/R16/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 300.000 Kč městu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, na realizaci akce „Oprava mostu Hradisko“
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle
přílohy č. 0685-15-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0142/2015 dle přílohy č. 0685-15-P06.

13

Kultura - Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje v roce
2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0632/R16/15

uděluje
A. Ocenění nejlepší knihovnice Zlínského kraje v roce 2015:
a) paní Evě Zajícové, knihovnici, Obecní knihovna Roštění, Roštění 144, Kostelec u
Holešova, PSČ 768 43,
b) paní Karolíně Švecové, knihovnici, Obecní knihovna Střítež nad Bečvou, Střítež
nad Bečvou 193, PSČ 756 52,
c) paní Věře Lovecké, knihovnici, Knihovna Františka Kožíška Uherský Brod,
Kaunicova 77, Uherský Brod, PSČ 688 01,
d) paní Janě Řehákové, knihovnici, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, Zlín, PSČ 760 01;
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B. Ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2015:
a) Obecní knihovně Rusava, Rusava 248, Rusava, PSČ 768 45,
b) Městské knihovně Bojkovice, Tovární 1020, Bojkovice, PSČ 687 71,
c) Obecní Karasově knihovně Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 605, PSČ 756 62,
d) Městské knihovně Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 942, Valašské
Klobouky, PSČ 766 01;
C. Mimořádné osobní ocenění radního Ladislava Kryštofa 2015:
a) panu Ladislavu Paukovi z Obecní knihovny v Komárně, který byl starostou
Komárna již 3x nominován;
schvaluje
1. poskytnutí věcných darů - dárkových poukazů ve výši 1.000 Kč na nákup knih dle
vlastního výběru:
a) paní Evě Zajícové, knihovnici, Obecní knihovna Roštění, Roštění 144, Kostelec u
Holešova, PSČ 768 43,
b) paní Karolíně Švecové, knihovnici, Obecní knihovna Střítež nad Bečvou, Střítež
nad Bečvou 193, PSČ 756 52,
c) paní Věře Lovecké, knihovnici, Knihovna Františka Kožíška Uherský Brod,
Kaunicova 77, Uherský Brod, PSČ 688 01,
d) paní Janě Řehákové, knihovnici, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
Vavrečkova 7040, Zlín, PSČ 760 01;
2. poskytnutí finančních darů ve výši:
a) 10.000 Kč obci Rusava, IČ 00287709, Rusava 248, Rusava, PSČ 768 45,
b) 10.000 Kč městu Bojkovice, IČ 00290807, Sušilova 952, PSČ 687 71 Bojkovice,
c) 10.000 Kč obci Hutisko-Solanec, IČ 00303836, Hutisko-Solanec 512, PSČ 756
62,
d) 10.000 Kč městu Valašské Klobouky, IČ 00284611, Masarykovo nám. 189,
Valašské Klobouky, PSČ 766 01.

14

Kultura - uznání "Lidová stavba roku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0633/R16/15

uděluje
uznání "Lidová stavba roku" za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve
Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví vlastníku
nemovitosti dle přílohy č. 0684-15-P02;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč vlastníku vítězné stavby dle přílohy č.
0684-15-P03.
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15

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0634/R16/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK//2015, dle přílohy č. 0704-15-P01.

16

Projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II - úprava podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0635/R16/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutích o poskytnutí dotace na projekt "Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji II" vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
pro místní rozvoj, dle přílohy č. 0703-15-P01.

17

Zrušení vnitřních norem SM/39/01/11 a SM/40/01/11

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0636/R16/15

ruší
vnitřní normu SM/40/01/11 Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vnitřní normu SM/39/01/11
Prováděcí směrnice grantových schémat Zlínského kraje.

18

Sociální služby - snížení odvodu z fondu investic do rozpočtu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0637/R16/15

schvaluje
snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Domov pro seniory Napajedla, IČ 70850976, o 400.000 Kč, z částky
1.200.000 Kč na celkových 800.000 Kč.
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19

Sociální služby - Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přidělování a pronajímání bytů
v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0638/R16/15

schvaluje
Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přidělování a pronajímání bytů v bytovém domě s byty
zvláštního určení Zlín, Broučkova 292, předanému k hospodaření Domovu pro
seniory Burešov, příspěvkové organizaci, IČ 70851042, ve znění přílohy č. 0708-15P01.

20

Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0639/R16/15

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Diakonii ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, dle přílohy č. 0707-15-P01.

21

Vyhodnocení projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně právní
ochrany dětí ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0640/R16/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně právní
ochrany dětí ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 0710-15-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0144/2015, dle přílohy č. 0710-15-P02.

22

Prodej neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0641/R16/15

schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a panem Peterem Hunákem, Podlesí
IV/5349, 760 05 Zlín, dle přílohy č. 0687-15-P01.
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23

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2015"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0642/R16/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Nákup
osobních automobilů 2015", dle přílohy č. 0690-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165;
2. uzavření kupní smlouvy s uchazečem SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle příloh č. 0690-15-P02 a č. 069015-P03.

24

Veřejná zakázka "Oprava kaučukových podlah budovy č. 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0643/R16/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Oprava kaučukových podlah budovy č. 21“, dle přílohy č. 0691-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče BOABDIL, s. r. o., se sídlem Moravská
758/95, 700 30 Ostrava, IČ 29459354;
2. uzavření rámcové smlouvy o dílo na opravu kaučukových podlah s uchazečem
BOABDIL, s. r. o., se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava, IČ 29459354, dle
příloh č. 0691-15-P02 a č. 0691-15-P03.
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Udělení souhlasu s převodem licencí Microsoft

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0644/R16/15

schvaluje
převod licencí produktů Microsoft uvedených v příloze č. 0688-15-P02 na Fakultní
nemocnici Brno, se sídlem Jihlavská 340/20, 62500 Brno - Bohunice, IČ: 65269705,
za podmínek uvedených v příloze č. 0688-15-P02.
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Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0645/R16/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o nájmu č. O/0454/2010/KŘHS uzavřené mezi
Zlínským krajem a Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati
5637, 760 01 Zlín, IČ 72052767, dle přílohy č. 0689-15-P01.
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Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0646/R16/15

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové
sezoně 2015/2016 v době od 16:00 hod. do 21:00 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele v termínu do 14.09.2015 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
PSG Zlín v hokejové sezoně 2015/2016.
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Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0647/R16/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 8. konferencí "Cesty krve" pořádanou pobočným spolkem Oblastní spolek
Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, v roce 2015;
2) oslavami 70. výročí vzniku Slováckého divadla pořádanými Slováckým divadlem
Uherské Hradiště, p. o., IČ 00094846, v roce 2015;
3) VII. českým neuroradiologickým kongresem pořádaným společností CONTOUR,
s. r. o., IČ 25114905, v roce 2015;
4) 13. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2015
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, v roce 2015;
5) odbornou konferencí "Svatomartinské setkání nemocnic" pořádanou
Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., IČ 27660915, v roce 2015;
6) čtvrtým plesem zlínské filharmonie v Kongresovém centru pořádaný Filharmonií
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, v roce 2016;
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7) VII. ročníkem Memoriálu Jiřího Bodejčka - lesních a barvářských zkoušek
jezevčíků a teriéru pořádaným spolkem MS Zborovice-Medlov, IČ 75023687, v roce
2015;
8) 19. ročníkem mezinárodní konference TRANSPORT pořádanou Sdružením pro
rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., IČ 00576310, v roce 2015;
9) Všestrannými zkouškami ohařů - Věžky 2015 pořádaným Mysliveckým sdružením
Troják Věžky - Zlobice, IČ 46998047, v roce 2015;
10) 43. Národním srazem Asociace caravan club AČR pořádaným pobočným
spolkem CARAVAN CLUB Strážnice v AČR, IČ 01236491, v roce 2015;
11) akcí "Den seniorů" pořádanou pobočným spolkem Krajská rada seniorů
Zlínského kraje, IČ 02250365, v roce 2015;
12) oslavami 90.výročí založení Zemského hřebčince Tlumačov pořádanými
Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik, IČ 13695673, v roce 2015;
13) účastí obce Modrá v evropském kole soutěže "Entente Florale Europe" se
slavnostním vyhlášením v Anglii v roce 2015;
14) Beneficí Kroměřížské nemocnice pořádanou společností Kroměřížská
nemocnice a.s., IČ 27660532, v roce 2015;
15) VI. ročníkem Poháru moravsko-slovenského partnerství a X. ročníku Poháru
starosty města Holešova v parkurovém skákání pořádaným Jezdeckým klubem
AZAVERO o. s., IČ 27058972, v roce 2015;
16) Pohárem Zlínského kraje pořádaným spolkem JK HANÁ, o. s., IČ 67024866, v
roce 2015;
17) celostátním seminářem "Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR" pořádaný
Klubem ekologické výchovy, IČ 62941844, ve spolupráci s Českou komisí pro
UNESCO v roce 2015 v Kroměříži;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 20.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378, na
vyšetření vzorků krve a jejich zavedení do databáze registrů dárců v roce 2015;
2) ve výši 5.000 Kč Miloši Gajdošíkovi, bytem Za Dvorem 325, 763 14 - Zlín 12 na
pořádání průvodu dechové hudby a mažoretek při pouti ve Štípě v září 2015;
b) navýšení účelové neinvestiční dotace:
1) o 50.000 Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, IČ
02250365, na celkovou 125.000 Kč na činnost pobočného spolku v roce 2015 a
uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvě dle přílohy č. 0699-15-P09;
2) o 35.000 Kč pobočnému spolku Svaz důchodců České republiky, o. s. Krajská
rada Zlínského kraje, IČ 75147921, na celkovou 85.000 Kč na činnost pobočného
spolku v roce 2015 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvy dle přílohy č.
0699-15-P10;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0145/2015, dle přílohy č. 0699-15-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) navýšení účelové neinvestiční dotace o 50.000 Kč spolku Malovaný kraj,
občanské sdružení, IČ 27010511, na celkovou výši 100.000 Kč una vydání časopisu
Malovaný kraj v roce 2015 a uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy, dle
přílohy č. 0699-15-P03;
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b) navýšení účelové dotace o 50.000 Kč pobočnému spolku Klubu Českých turistů
oblast Valašsko - Chřiby, IČ 70902003, na celkovou výši 250.000 Kč na podporu
sítě turisticky značených tras v roce 2015 a uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní
smlouvy, dle přílohy č- 0699-15-P05.

Zlín 17. srpna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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