R18/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání dne 14.09.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0727/R18/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0832-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0588/R15/15 - bod h) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, ve spolupráci s Odborem školství,
mládeže a sportu, Odborem řízení dotačních programů, Odborem investic a
Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracovat investiční
záměr na akci "Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie" a jeho předložení ke schválení
Radou Zlínského kraje v termínu 31.08.2015.“ - na termín plnění 26.10.2015;
2. usnesení č. 0623/R16/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na
termín plnění 29.09.2015.

2

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0728/R18/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k Deklaraci o porozumění ze dne 25.09.2014 uzavřené mezi
Zlínským krajem a obchodní společností MEDIAP, spol. s r. o., IČ 64509648, se
sídlem Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1, dle přílohy č. 081615-P02 (česká verze) a č. 0816-15-P03 (anglická verze);
2. udělení podmíněného souhlasu Městu Holešov, se sídlem Masarykova 628, 769
17 Holešov, IČ 00020699, s realizací biocentra na pozemcích ve vlastnictví
Zlínského kraje, a to na části pozemku p. č. 2760/90, na části pozemku p.č. 2760/7,
a na pozemku p. č. 2647, vše v k. ú. a obci Holešov, podle Územní studie dopadů
SPZ Holešov, dle přílohy č. 0816-15-P06;
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3. uzavření Dohody o podmínkách realizace kompenzačních opatření mezi Zlínským
krajem a Městem Holešov, dle přílohy č. 0816-15-P07.

3

Úprava příjmů a výdajů Programového fondu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0729/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0034/2015, dle
přílohy č. 0818-15-P01.

4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0730/R18/15

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", vydaným
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0815-15-P01.

5

Sociální služby - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0731/R18/15

schvaluje
1. dodatek č. 5 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
928/3/100/124/03/03 - 05/08/15 s názvem "Domov pro seniory Luhačovice" - ROP ,
dle přílohy č. 0817-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0169/2015, dle přílohy č. 0817-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0168/2015, dle přílohy č. 0817-15-P04;
4. uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN mezi
Zlínským krajem a společností ČEZ Prodej, s. r. o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ
140 53, IČ 27232433, na akci "Domov pro seniory Jasenka Vsetín", dle přílohy č.
0817-15-P05 a její následné ukončení spolu se smlouvou o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí k datu 30.09.2015, dle
přílohy č. 0817-15-P06;
5. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Luhačovice, IČ 70850909 na rok 2015, dle přílohy č. 0817-15-P07.
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7

Region Bílé Karpaty - dohoda o spolupráci a partnerství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0732/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dohodu o spolupráci a partnerství mezi
sdružením právnických osob Region Bílé Karpaty, se sídlem ve Zlíně, nám. T. G.
Masaryka 2433, IČ 70849153, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0814-15-P02.

8

Dodatek č. 1 ke smlouvě s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0733/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě D/1189/2015/KH o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi
Zlínským krajem a ČR -Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, IČ
70887306, dle přílohy č. 0808-15-P01.

9

Program obnovy objektů hasičských zbrojnic a dodatek ke smlouvě města
Bojkovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0734/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu obnovy objektů
hasičských zbrojnic níže uvedeným subjektům:
a) investiční dotace:
1. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 117.336 Kč, na projekt Modernizace
garáží hasičské zbrojnice;
2. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 101.641 Kč, na projekt
Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice ve Francově Lhotě;
3. Městys Osvětimany, IČ 00291218, dotace ve výši 248.237 Kč, na projekt Stavební
úpravy požární zbrojnice Osvětimany;
4. Obec Traplice, IČ 00291439, dotace ve výši 137.344 Kč, na projekt Oprava
havarijního stavu garáže zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Traplice;
5. Obec Jarcová, IČ 00303879, dotace ve výši 100.000 Kč, na projekt Stavební
úpravy a modernizace věže pro sušení požárních hadic, Jarcová;
6. Obec Míškovice, IČ 00287491, dotace ve výši 199.660 Kč, na projekt Oprava
hasičských garáží;
7. Obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, dotace ve výši 113.000 Kč, na projekt Obec
Hřivínův Újezd - rychlý a bezpečný výjezd požární techniky;
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8. Obec Bělov, IČ 00287032, dotace ve výši 110.182 Kč, na projekt Stavební úpravy
vnitřních prostor - rekonstrukce vytápění budovy hasičské zbrojnice č. p. 97;
9. Obec Prusinovice, IČ 00287644, dotace ve výši 100.120 Kč, na projekt Výměna
vrat hasiči;
10. Obec Spytihněv, IČ 00284491, dotace ve výši 148.261 Kč, na projekt Stavební
úpravy m.č. 105 hasičské zbrojnice ve Spytihněvi;
11. Obec Vlachovice, IČ 00284670, dotace ve výši 291.261 Kč, na projekt
Zrekonstruovaná zbrojnice - rychlejší pomoc bližnímu;
12. Obec Krhová, IČ 01265750, dotace ve výši 206.571 Kč, na projekt Stavební
úpravy hasičské zbrojnice v obci Krhové;
b) neinvestiční dotace:
1. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 138.000 Kč, na projekt Výměna
vrat hasičské zbrojnice Velký Ořechov;
2. Obec Střílky, IČ 00287776, dotace ve výši 146.332 Kč, na projekt Stavební úpravy
hasičské zbrojnice Střílky;
3. Obec Košíky, IČ 00542377, dotace ve výši 100.071 Kč, na projekt Oprava
hasičské zbrojnice SDH Košíky;
4. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 113.000 Kč, na projekt Úpravy
hasičské zbrojnice č. p. 41 pro vytvoření vhodných prostor k parkování požárního
vozidla a techniky;
5. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 100.337 Kč, na projekt Zázemí pro
hasiče v Křekově;
6. Obec Karlovice, IČ 46276076, dotace ve výši 225.472 Kč, na projekt Oprava
objektu SDH Karlovice;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými subjekty dle vzoru uvedeného
v příloze č. 0811-15-P04;
II. dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/2051/2013/STR, mezi Zlínským krajem a příjemcem městem
Bojkovice, IČ 00290807, dle přílohy č. 0811-15-P06;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0166/2015, dle přílohy č. 0811-15-P07.

10

Podnikatelská mise do Kazachstánu - říjen 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0735/R18/15

schvaluje
a) zahraniční pracovní cestu do Kazachstánu ve dnech 4. až 10. října 2015, a to
letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad těmto účastníkům:
1. Ing. Jaroslav Kučera, člen Rady Zlínského kraje;
2. Ing. Vladimír Kutý, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje;
3. Bc. Ing. Vladimíra Horáčková, oddělení vnějších vztahů Odboru Kancelář
hejtmana;
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b) poskytnutí finančního daru na zajištění nákladů spojených s podnikatelskou misí
Zlínského kraje do Karagandy a Astany, Kazachstán:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti IVF Czech Republic s. r. o., se sídlem Brno,
Zámečnická 2, PSČ 602 00, IČ 25594575;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti ELKO EP, s. r. o., se sídlem Palackého 493,
Holešov-Všetuly, PSČ 769 01, IČ 25508717;
3. ve výši 10.000 Kč společnosti ROYAL SPA a. s., se sídlem Pod Kamennou 1009,
Luhačovice, PSČ 763 26, IČ 26968614;
4. ve výši 10.000 Kč společnosti OXALIS, spol. s r. o., se sídlem K Teplinám 663,
Slušovice, PSČ 763 15, IČ 49435281;
5. ve výši 10.000 Kč společnosti BKP GROUP, a. s., se sídlem Ul. 1. května 333,
Uherský Brod – Těšov, PSČ 687 34; IČ 26236788;
6. ve výši 10.000 Kč společnosti Ontario Die International (CZ), s. r. o., Fibichova
984, Třebíč, PSČ 674 01, IČ 40994902;
7. ve výši 10.000 Kč společnosti TOSHULIN, a. s., se sídlem Wolkerova 845, Hulín,
PSČ 768 24, IČ 25510851;
8. ve výši 10.000 Kč společnosti MDP GEO, s. r. o., se sídlem Masarykova 202,
Luhačovice, PSČ 763 26, IČ 25588303;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0167/2015, dle přílohy č. 0810-15-P03.
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Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0736/R18/15

stanovuje
s účinností od 01.10.2015 plat paní PaedDr. Yvoně Wojaczkové, ředitelce Základní
umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, IČ 00851914, dle přílohy č. 081215-P01.
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Příspěvkové organizace - vzdání se pracovního místa ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0737/R18/15

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa Mgr. Vladimíra Slavíčka, ředitele Základní školy
praktické a Základní školy speciální Uherský Brod, IČ 60371714, dle přílohy č. 081315-P01.
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Kontokorentní úvěr - schválení smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0738/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1847/15/5626 s Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, pobočka Zlín, nám. T. G. Masaryka 4349,
pro možnost překlenutí krátkodobého nesouladu příjmů a výdajů Zlínského kraje
formou čerpání debetního zůstatku na účtu Zlínského kraje do maximální výše
300.000 tis. Kč, dle přílohy č. 0833-15-P04.

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0739/R18/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - VTL plynovodu v pozemcích p. č.
1140/1, p. č. 1140/24, vše ostatní plocha, v k. ú. Neubuz, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 575-6a/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č.
1506/3, p. č. 1506/4, p. č. 1506/6, p. č. 1506/13, p. č. 1506/17, p. č. 1506/25, p. č.
1506/66, p. č. 1506/84, p. č. 1522/1, p. č. 1523/12, p. č. 1523/25, vše v k. ú. Žlutava,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 847-3e/2014, č. 8473h/2014, č. 847-3j/2014, č. 847-3l/2014, 847-3i/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 36.800 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č.
3556/1, p. č. 3557/1, p. č. 3557/11, p. č. 3557/12, p. č. 3557/18, p. č. 3557/19, p. č.
3612, vše v k. ú. Halenkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1168-1500/2012, č. 1169-1500/2012, č. 1170-1500/2012, č. 12241500/2012,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 270.800 Kč + DPH;
4. zřízení práva pro oprávněného NWT a. s., se sídlem nám. Míru 1217, PSČ 768
24 Hulín, IČ 63469511, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 112/2, ostatní
plocha/zeleň, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze č.
-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 2.400 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - VTL plynovodu v pozemku p. č.
491/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Martinice u Holešova, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1299-62/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 Kč + DPH;
6. 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.
491/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Martinice u Holešova, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1298-0112f/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 2.750 Kč + DPH;
7. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a Petrem Krabicou, bytem Zelená 1505, 755 01 Vsetín, Jitkou Krabicovou,
bytem Zelená 1505, 755 01 Vsetín, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze
č. 0800-15-P03;
8. zřízení práva pro oprávněné Petra Moučka a Martu Moučkovou, oba bytem
Slavomírova 1627, Staré Město, PSČ 686 03, spočívajícího v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování plynovodní přípojky v pozemku p. č. 2442/7, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu dle přiložené
situace uvedené v příloze č. 0800-15-P08, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 3.100 Kč + DPH;
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souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla, IČ
70850976, a to vany pro podvodní masáž Chirana VOD S, inv. č. 343000000027,
rok pořízení 1996, poř. cena 104.675 Kč, zůstatková cena k datu 31.07.2015 činí
4.105 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví
Zlínského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Luhačovice, IČ 70850909, a to:
a) korytového žehliče, ev. č. 32335611, rok pořízení 2006, poř. cena 160.174 Kč,
zůstatková cena k datu 31.08.2015 činí 46.718 Kč, formou prodeje za cenu v místě
a čase obvyklou,
b) myčky na nádobí M 1003, ev. č.32335614, rok pořízení 2008, poř. cena 152.171
Kč, zůstatková cena k datu 31.08.2015 činí 69.299 Kč, formou prodeje za cenu v
místě a čase obvyklou,
c) hydraulické zvedací vany, ev. č. 32335268, rok pořízení 1995, poř. cena 393.371
Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ
70850909, a to průmyslové pračky FS10, ev. číslo 32335617, rok pořízení 2009, poř.
cena 156.524 Kč, zůstatková cena k datu 31.08.2015 činí 84.168 Kč, do
hospodaření příspěvkové organizace Domov Na Dubíčku, IČ 70850968;
4. s nájmem části pozemku p. č. 3891, o výměře 432 m 2, vodní plocha, v k. ú.
Valašská Bystřice, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, od společnosti Povodí Moravy s. p., se sídlem Brno,
Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, IČ 70890013, na dobu určitou do doby zřízení
služebnosti pro umístění stavby „Silnice č. III/05726: Velká Lhota-Valašská Bystřice“,
max. 5ti let, za nájemné ve výši 5.702 Kč/rok, dle přílohy č. 0800-15-P07.

15

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0740/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem uhradí převodce:
pozemku
- p. č. 373, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 50, obč. vyb.,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín do
vlastnictví:
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a) koupěchtivého Nové byty Vsetín s. r. o., se sídlem Jateční 523, Prštné, Zlín, PSČ
760 01, IČ 04354371 za cenu ve výši 9.650.000 Kč s rozvazovací podmínkou
uplatnění předkupního práva předkupníkem,
b) předkupníka města Vsetín, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ
00304450, za cenu ve výši 9.650.000 Kč, za předpokladu, že uplatní předkupní
právo;
B. rozpočtové opatření č. ZZK/0033/2015 dle přílohy č. 0834-15-P05.

16

Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0741/R18/15

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsobu jejich využití (2013-2019)
o snížení všech sazeb o 30 %;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje subjektům uvedeným v příloze č.
0807-15-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0807-15-P04.

17

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0742/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 31.07.2015, dle příloh č. 0825-15-P01 až
č. 0825-15-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
31.07.2015, dle přílohy č. 0825-15-P05.
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Dotace z Fondu kultury - památky - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0743/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1486/2015/KUL uzavřené s Městem Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ
00287229, dle přílohy č. 0801-15-P02.

19

Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska dodatek č. 3 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0744/R18/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
"Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska" uzavřené
mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ
75084911, dle přílohy č. 0802-15-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje v termínu do 29.09.2015 předložit k
podpisu dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
„Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska“, dle přílohy
č. 0802-15-P02.

20

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0745/R18/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0165/2015, dle přílohy č. 0822-15-P01.

21

Mezinárodní projekty v oblastech školství a sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0746/R18/15

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje, ze dne 23.03.2015, č. 0230/R07/15, část
schvaluje, bod 3., kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec
projektu "The USE Project", dle příloh č. 0249-15-P05 a 0249-15-P06;
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2. usnesení Rady Zlínského kraje, ze dne 04.05.2015, č. 0376/R10/15, část
schvaluje, kterým Rada Zlínského kraje schválila projektový a finanční rámec
projektu "Youth sport development in European regions" dle příloh č. 0411-15-P02
a č. 0411-15-P03;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0164/2015, dle přílohy č. 0820-15-P02;
2. uzavření grantové smlouvy č. 2015-1-CZ01-KA202-013743 pro projekt The SEE
project mezi Zlínským krajem a Domem zahraniční spolupráce, IČ 61386839, dle
přílohy č. 0820-15-P07.

22

Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0747/R18/15

schvaluje
1. výzvu k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2015, dle přílohy č. 0821-15-P02;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0820-15-P03;
3. složení výběrové komise pro výběr dobrovolných pracovníků k ocenění za
dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje v roce 2015, dle přílohy č. 0821-15-P04.

24

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0748/R18/15

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy praktické Halenkov, IČ 70238944 ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil,
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, Mgr. Věra Kundratová, PhDr. Vlastislav Kožela,
Mgr. Petr Malina, Mgr. Karel Barvík;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Zdounky, IČ 63414945, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil,
Ing. Věra Sigmundová, MgA. Ivona Křivánková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jiří
Jablunka.
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25

Finanční podpora poskytovatelům SSL z rozpočtu ZK z programu
Transformace pro rok 2015 pro SSL vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na
transformaci ústavních pobytových služeb zřizovaných ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0749/R18/15

schvaluje
poskytnutí finanční podpory příspěvkovým organizacím Zlínského kraje 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, a to formou navýšení příspěvku na provoz pro:
a) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
b) Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
dle přílohy č. 0826-15-P03 a za podmínek uvedených v příloze č. 0826-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 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. 0826-15-P04;
2) poskytnutí finanční podpory 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, a to formou dotace a uzavření Veřejnoprávních smluv
mezi Zlínským krajem a:
a) Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
b) Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144,
c) NADĚJE, IČ 00570931,
d) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149,
a to dle příloh č. 0826-15-P04 a č. 0826-15-P05;
bere na vědomí
zmocnění Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje,
hejtmanem Zlínského kraje k podpisu jednotlivých veřejnoprávních smluv o
poskytnutí finanční podpory 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 na základě rozhodnutí
Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje. Toto zmocnění se uděluje na
dobu určitou do 31.12.2015.
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Fond ohrožených dětí - poskytování finanční podpory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0750/R18/15

bere na vědomí
1. zprávu PKM AUDIT Consulting s. r. o., ze dne 29.05.2015, nezávislého auditora
k ověření účetní závěrky za rok 2014 spolku Fond ohrožených dětí, se sídlem Na
Poříčí 1038/6, Praha 1 Nové Město, PSČ 110 00, IČ 00499277, z níž vyplývají
splatné závazky spolku na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění
a evidované daňové nedoplatky, a to celkem v součtu ve výši 27.483.974 Kč, dle
přílohy č. 0827-15-P02;
2. uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů Fondem ohrožených
dětí v „Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní
smlouvy v souladu s článkem XIII. bod 2. Metodiky“ ze dne 31.01.2015 o tom, že
organizace k tomuto dni nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke
státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního
zabezpečení a rozpočtům územních samosprávných celků, dle přílohy č. 0827-15P03;
3. nesplnění bezdlužnosti vůči kraji, orgánům státní správy, samosprávy a
zdravotním pojišťovnám ke dni podání žádosti o dotaci stanovenou jako podmínku
pro poskytnutí finanční podpory spolku z rozpočtu Zlínského kraje uvedenou v
článku V. odstavec 2. "Metodiky pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015";
4. potvrzení následujících orgánů o závazcích Fondu ohrožených dětí vůči nim po
31.01.2015;
a) Finančního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, o
neexistenci daňových nedoplatků ke dni 28.08.2015, dle přílohy č. 0827-15-P04,
b) Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny se sídlem Michálkovická 108,
Ostrava, že ke dni 14.04.2015 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, dle přílohy č. 0827-15-P05,
c) České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem Jeremenkova 11, Ostrava Vítkovice, že ke dni 31.03.2015 nemá nedoplatek pojistného a penále na veřejné
zdravotní pojištění, dle přílohy č. 0827-15-P06,
d) Pražské správy sociálního zabezpečení se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, že
má ke dni 26.08.2015 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému ve výši 25.486.797
Kč a na úhradu nedoplatku v uvedené výši je povolen splátkový kalendář, dle přílohy
č. 0827-15-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. výjimky a změny v podmínkách stanovených Zastupitelstvem Zlínského kraje pro
financování sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb. stanovené pro Fond ohrožených dětí se sídlem Na Poříčí 1038/6, Praha 1 - Nové
Město, PSČ 110 00, IČ 00499277, dle přílohy č. 0827-15-08;
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2. vyplacení druhé zálohy finanční podpory na základě „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo:
D/0282/2015/SOC“, uzavřené dne 20.03.2015 mezi Zlínským krajem a Fondem
ohrožených dětí, dle přílohy č. 0827-15-P09, spolu s navýšením finanční podpory za
předpokladu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jako poskytovatel dotace ze
státního rozpočtu dle § 101a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
odsouhlasí výjimky a změny schválené v bodu 1. nejpozději do 06.11.2015;
3. za předpokladu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jako poskytovatel dotace
ze státního rozpočtu dle § 101a zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
neodsouhlasí výjimky a změny schválené v bodu 1. nejpozději do 06.11.2015,
ukončení „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0282/2015/SOC“, uzavřené dne 20.03.2015
mezi Zlínským krajem a Fondem ohrožených dětí, dohodou obsahující ujednání o
vypořádání všech práv a povinností smluvních stran ve smyslu článku X. odstavec
8. veřejnoprávní smlouvy a v případě, že tato dohoda nebude uzavřena podáním
výpovědi ze strany Zlínského kraje z důvodů uvedených v článku X. bod 3. písm. e)
veřejnoprávní smlouvy, včetně výzvy k vrácení již vyplacených finančních
prostředků;
4. zmocnění Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje, k
právním jednáním k ukončení „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0282/2015/SOC“, uzavřené dne
20.03.2015 mezi Zlínským krajem a Fondem ohrožených dětí, dohodou nebo
výpovědí z důvodů uvedených v článku X. bod 3. písm. e) veřejnoprávní smlouvy.

27

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0751/R18/15

schvaluje
změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov pro
seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2015, dle přílohy č. 0830-15-P02.

28

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0752/R18/15

schvaluje
a) snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 7895834, poskytované v zařízení Domov pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice, začleněném do Sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, z 35 na 32 lůžek, a to s účinností
od 01.10.2015;
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b) snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 7157277, poskytované v zařízení Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská, začleněném do Sociálních služeb
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, ze 76 na 74 lůžek, a to s
účinností od 01.10.2015.

29

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0753/R18/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827:
a) movité věci, dle příloh č. 0828-15-P01 a č. 0828-15-P02, s účinností ode dne jejich
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje,
b) movité věci, dle příloh č. 0828-15-P03, s účinností ke dni vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním objektu.

30

Vyhodnocení projektu "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském
kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0754/R18/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském
kraji", dle přílohy č. 0831-15-P01.

31

Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0755/R18/15

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor v 1. podzemním podlaží budovy bez čp/če prům. obj., vedené
pod číslem 1/7, která je součástí pozemků p. č. st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří,
a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí
vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0806-15-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0806-15P02.
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R18/15
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Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0756/R18/15

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické likvidace, dle příloh č. 0805-15-P01 až č. 0805-15-P03.

33

Smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0757/R18/15

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a Městem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, příloha č. 0803-15P01.

34

Uzavření Smlouvy o umístění infrastruktury a technologie krajského
konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0758/R18/15

schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru
projektu CMS 2.0 – KIVS mezi Zlínským krajem a Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem
Nad Štolou 936/7, 170 34 Praha 7, IČ 00007064, přílohy č. 0804-15-P01 až č. 080415-P03.

35

Zdravotnictví - zapojení příjmů do rozpočtu ZK - prodej druhotného odpadu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0759/R18/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0035/2015, dle
přílohy č. 0835-15-P01.
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Doplněný návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 23.09.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0760/R18/15

schvaluje
doplněný návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
23.09.2015 uvedený v příloze č. 0809-15-P02.

37

Záštita hejtmana Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0761/R18/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad výstavou "Ostrov
umění v moři průmyslu - Zlínská škola umění (1939-1949) pořádanou Krajskou
galerií výtvarného umění ve Zlíně, p. o., IČ 00094889, a Galerií Václava Chada ve
Zlíně v roce 2015.

Zlín 14. září 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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