R19/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání dne 29.09.2015
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Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0762/R19/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0874-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0473/R12/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic, ve spolupráci s vedoucím Odboru zdravotnictví, zpracovat a
předložit Radě Zlínského kraje ke schválení návrh smlouvy o spolupráci s Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., při realizaci stavebních prací 0. etapy centrálního objektu, v
termínu do 29.09.2015.“ - na termín plnění 09.11.2015;
2. usnesení č. 0588/R15/15 - bod g) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, ve spolupráci s
Odborem kultury a památkové péče, Odborem řízení dotačních programů, Odborem
investic a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, zpracovat
investiční záměr na akci "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná
opatření na provozně-technickém objektu" a jeho předložení ke schválení Radou
Zlínského kraje v termínu 29.09.2015.“ - na termín plnění 12.10.2015;
3. usnesení č. 0623/R16/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru strategického rozvoje kraje předložit v termínu do 29.09.2015 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 12.10.2015;
4. usnesení č. 0744/R18/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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. 0802-15P02.“ - na termín plnění 12.10.2015.
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Program Záštity 2015 - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R19/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční programové dotace v rámci Programu Záštity 2015 ve
výši:
1) 20.000 Kč spolku Myslivecké sdružení Zborovice - Medlov, sídlem Hlavní 37,
Zborovice, IČ 75023687, na projekt "Memoriál Jiřího Bodejčka - lesní a barvářské
zkoušky loveckých psů" a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0849-15P02;
2) 35.000 Kč společnosti Česká hlava PROMO s. r. o., sídlem Mstětice 34, 250 91
Zeleneč, IČ 61459186, na projekt "České hlavičky 2015" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P03;
3) 50.000 Kč společnosti Contour s. r. o., sídlem Kolová 212, Praha 5, IČ 25114905,
na projekt „VII. český neuroradiologický kongres" a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 0849-15-P04;
4) 30.000 Kč pobočnému spolku Oblastnímu spolku Českého červného kříže Zlín,
sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ 00426326, na projekt "8. konference Cesty krve"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P05;
5) 50.000 Kč spolku Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.,
sídlem Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 00444359, na projekt
"XVIII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P06;
6) 25.000 Kč pobočnému spolku CARAVAN CLUB Strážnice v AČR, sídlem Bratří
Mrštíků 1591, 686 03 Staré Město, IČ 01236491, na projekt "43. Národní sraz
Asociace Caraven Clubů AČR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0849-15-P07;
7) 40.000 Kč Bořku Procházkovi, místem podnikání K Dálnici 593, Zlín - Kudlov, IČ
67018122, na projekt "XX. Zlínský geriatrický den" a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle přílohy č. 0849-15-P08;
8) 30.000 Kč spolku TJ Slovan Luhačovice, sídlem Masarykova 228, Luhačovice, IČ
46308032, na projekt "Vyhlášení nejlepších orientačních běžců ČR (OB, LOB,
MTBO) 2015 v rámci oslav 65 let od uspořádání prvního závodu v OB v tehdejším
Československu - Bunč 22.10.1950" a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy
č. 0849-15-P09;
9) 50.000 Marii Zelené, místem podnikání Elišky Peškové 588/2, Praha 5 - Smíchov,
IČ 10095934, na projekt "Marie Zelená a její hosté" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P10;
10) 32.000 Kč spolku Myslivecké sdružení Troják Věžky - Zlobice, sídlem Zlobice 4,
IČ 46998047, na projekt "Všestranné zkoušky ohařů Věžky 2015" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P11;
11) 30.000 Kč Haně Křenkové, místem podnikání Prostřední Bečva 25, IČ
87231514, na projekt "Myslivosti zdar" a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy
č. 0849-15-P12;
12) 12.000 Kč spolku "Jurkovičům svět, o. s.", sídlem Pod Léštím 317, Luhačovice,
IČ 28554949, na projekt "Jurkovič v Minigalerii rozhleden" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P13;
13) 20.000 Kč společnosti BOS.org s. r. o., sídlem Kekulova 615/38, Ústní nad
Labem, IČ 64049876, na projekt "XXXI. neonatologické dny s mezinárodní účastí" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0849-15-P014;
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b) neposkytnutí neinvestiční programové dotace v rámci Programu Záštity 2015 ve
výši 70.000 Kč Martinu Kremličkovi, místem podnikání Brněnská 126/9, Vyškov, IČ
03970493, na projekt SARAH, a to z důvodu uvedeném v příloze č. 0849-15-P01.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R19/15

schvaluje
1. záměr bezúplatného převodu nemovité věci včetně všech jejích součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- pozemku p. č. 2760/28, ostatní plocha, o výměře 5231 m 2, v katastrálním území
Holešov, obec Holešov, odděleného z původních pozemků p. č. 2760/1, ostatní
plocha, p. č. 2760/15, ostatní plocha, p. č. 2760/27, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, jiná stavba, p. č. 2760/28, ostatní
plocha a p. č. 2760/29, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 2044-77/2015 pro
k. ú. Holešov, obec Holešov, potvrzeným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, dle přílohy č. 0852-15-P02.
Předmětem zamýšlené dispozice je pozemek p. č. 2760/28, ostatní plocha, o výměře
5231 m2 v k. ú. Holešov, obec Holešov ve stavu po odstranění zpevnění povrchu
tohoto pozemku a po odstranění budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí
původního pozemku p. č. 2760/27, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holešov;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného, společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623,
spočívající:
- v povinnosti Zlínského kraje strpět zřízení, provozování, udržování a opravy
podzemního komunikačního vedení SO 484 - Přeložka kabelu DOK Martinice v km
9,500 v rámci stavby Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, včetně
provádění úprav za účelem jeho modernizace nebo zlepšení výkonnosti, na
pozemku p. č. 433/3 v k. ú. Martinice u Holešova, v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 1298-0112b/2014, na dobu existence stavby, za
jednorázovou náhradu ve výši 10.200 Kč bez DPH, s tím, že náklady spojené se
zřízením služebnosti uhradí stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha;
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na výkon činností marketingu a komunikace při
zabezpečování realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem a společností
Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešov, Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ
63080303, dle příloh č. 0852-15-P07 a č. 0852-15-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0036/2015 dle
přílohy č. 0852-15-P09.
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Sociální služby - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R19/15

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1056/3/100/134/10/14-01/08/15 s názvem "Domov pro seniory Lukov, p. o. –
přístavba kotelny", dle přílohy č. 0853-15-P02.
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Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace
pobytových služeb - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R19/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na
zabezpečení realizace projektu "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0854-15-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0172/2015, dle přílohy č. 0854-15-P02.

6

Školství - SUPŠ Uherské Hradiště - energeticky úsporná opatření - dodatek č.
1 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R19/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
961/3/150/361/07/13-01/08/15 na akci „Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské
Hradiště – energeticky úsporná opatření“, dle přílohy č. 0855-15-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle
přílohy č. 0855-15-P03;
3. snížení poskytnutí investičního příspěvku na rok 2015 o 4.521.000 Kč na 80.000
Kč a poskytnutí účelového příspěvku na provoz v roce 2015 ve výši 158.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ
60371749, na realizaci akce „Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
– energeticky úsporná opatření“, dle přílohy č. 0855-15-P04;
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4. rozpočtové opatření č. RZK/0174/2015, dle přílohy č. 0855-15-P05.
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Zdravotnictví - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R19/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1114/3/170/186/06/15 - 01/08/15 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Suchá Loz“, dle přílohy č. 0857-15-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1069/3/170/178/02/15 – 01/08/15 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Buchlovice“, dle přílohy č. 0857-15-P03;
3. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
694/3/170/119/06/10 – 09/08/15 „Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního
pavilonu“, dle přílohy č. 0857-15-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odstranění staveb ve vlastnictví Zlínského
kraje formou fyzické likvidace, dle přílohy č. 0857-15-P05.

9

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R19/15

stanovuje
s účinností od 01.10.2015 plat ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství
dle přílohy č. 0850-15-P02.
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Zahraniční pracovní cesta

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R19/15

bere na vědomí
zprávu o přípravě zahraniční pracovní cesty do Čínské lidové republiky, dle přílohy
č. 0875-15-P01;
schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Čínské lidové republiky ve dnech od 17. do 24. října
2015, a to letecky včetně poskytnutí cestovních náhrad těmto účastníkům:
1. MUDr. Lubomír Nečas, náměstek hejtmana Zlínského kraje;
2. Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje;

5/18

R19/15

3. Bc. Alena Žáčková, oddělení vnějších vztahů Odboru Kancelář hejtmana.

11

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R19/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 28. srpna 2015 č. j. KUZL 52349/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, promíjí se částka 120.263,40 Kč a
nepromíjí se částka 7.474,10 Kč Základní umělecké škole Valašské Klobouky,
Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 46311149, uloženého Platebním
výměrem č. 15/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 22.
července 2015 č. j. KUZL 44950/2015 ve výši 127.737,50 Kč (zaokrouhleno dle §
146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů na
127.738 Kč), viz příloha č. 0838-15-P03;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 3. září 2015 č. j. KUZL 52832/2015, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí
odvodu ve výši 10.518 Kč a prominutí penále ve výši 2.079 Kč za porušení
rozpočtové kázně Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, uloženého
Platebním výměrem č. 16/2015 EKO na odvod a částečné penále za porušení
rozpočtové kázně ze dne 11. srpna 2015 č.j. KUZL 49868/2015. Odvod ve výši
10.517,64 Kč ((zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších přepisů na 10.518 Kč) a penále ve výši 2.078,11 Kč
(zaokrouhleno dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších přepisů na 2.079 Kč)), viz příloha č. 0838-15-P04;
- Rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 10. září 2015 č. j. KUZL 53821/2015, kterým se vyhovuje částečně žádosti o
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, promíjí se částka 5.940.180,59 Kč
a nepromíjí se částka 92.549,67 Kč Slovácké základní umělecké škole, s. r. o.,
Palackého náměstí 260, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27727742, uloženého
Platebním výměrem č. 40/2015/IAK na odvod penále za porušení rozpočtové kázně
ve výši 6.032.731 Kč, viz příloha č. 0838-15-P05.
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Věcná práva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R19/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VVN na pozemku p. č. 313/29, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Třebětice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1146-2127/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VVN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1520/66, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Velký Ořechov, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 487-27b/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 31.08.2015, č. 0667/R17/15 - část schvaluje,
bod 5.
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Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji II - změna Rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R19/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými ve změně č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace akce CZ.1.02/6.1.00/12.17189 NATURA 2000 ve Zlínském
kraji II, vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem životního prostředí ČR ve
znění přílohy č. 0848-15-P01;
schvaluje
1) uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, mezi Státním fondem
životního prostředí ČR, IČ 00020729, a Zlínským krajem dle přílohy č. 0848-15-P02;
2) změnu č. 2 projektového rámce projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji II, dle
přílohy č. 0848-15-P03;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0171/2015 dle přílohy č. 0848-15-P04.
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Návrh na ocenění Pracovníka roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R19/15

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 0867-15-P01;
2. zápis z jednání hodnotící komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k ocenění
Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, uvedený v příloze č. 086715-P02;
schvaluje
1. vybrané kandidáty v kategorii lékař a nelékařský zdravotnický personál:
a) k ocenění Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, dle přílohy č.
0867-15-P03;
b) k udělení uznání za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb, dle přílohy č.
0867-15-P04;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 šesti
pracovníkům po 5.000 Kč vybraným k ocenění Pracovník roku ve zdravotních
službách Zlínského kraje, uvedeným v příloze č. 0867-15-P05.

15

Investiční akce k podávání žádosti o podporu z IROP - SC 1.1 na období
2015-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R19/15

schvaluje
seznam vybraných investičních akcí plánovaných k podávání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu, Specifického cíle 1.1 „Zvýšení
regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T“ v období 2015 až 2020 dle přílohy č. 084515-P05;
schvaluje
návrh investičních akcí k přípravě a k předložení do 1. výzvy IROP v období ledenbřezen 2016, dle přílohy č. 0845-15-P06;
ukládá
Ing. Bronislavu Malému, řediteli příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, předložit ke schválení Radě Zlínského kraje v termínu do 23.11.2015
investiční záměry k akcím dle přílohy č. 0845-15-P06.
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16

Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska dodatek č. 4 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R19/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 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. 0840-15-P02.

19

Projekt "ROSTISLAV"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R19/15

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu "ROSTISLAV - Routes and Stories of
Slavs", dle přílohy č. 0844-15-P02,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0170/2015, dle přílohy č. 0844-15-P03.

20

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R19/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0173/2015, dle přílohy č. 0861-15-P01.

21

Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R19/15

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2016 u následujících příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
1. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547:
a) zápis nového oboru vzdělání 41-51-H/02 Včelař, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 75 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní
prostředí, denní forma vzdělávání, z původních 240 na 120 žáků;
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2. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, IČ 46276327:
a) zápis nového oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik, denní forma
vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 36 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 65-51-H/01 Kuchař - číšník,
denní forma vzdělávání, z původních 90 na 75 žáků;
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů,
denní forma vzdělávání, z původních 90 na 75 žáků;
d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 75-41-M/01 Sociální činnost,
denní forma vzdělávání, z původních 30 na 15 žáků;
3. Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634,
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 78-62-C/02 Praktická škola
dvouletá, z původních 10 na 12 žáků;
4. Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice, IČ 61716413,
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školském zařízení Školní družina, z
původních 12 na 20 žáků;
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 30.09.2015.

22

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R19/15

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín, IČ 46276327, a to frézky svislé HECKER, typ FSS 400/E, inventární
číslo 4442074, pořizovací cena 263.525 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1986,
formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

23

Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníků pro školní rok 2016-2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R19/15

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a
vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2016/2017,
dle přílohy č. 0862-15-P02;
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zmocňuje
PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje, k provedení případných změn.

24

Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení vyhlášené MŠMT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R19/15

doporučuje
ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem, které
vykonávají činnost středních škol, na které se vztahují podmínky uvedené v článku
2 odst. 2 a 3 "Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do
oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním
roce 2015/2016", č. j. MSMT-26724/2015-3, aby se v souladu s článkem 2 odst. 11
přihlásili k pokusnému ověřování.

25

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R19/15

schvaluje
1. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v
rámci globálních grantů CZ.1.07/1.1.08 a CZ.1.07/1.1.38 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1, dle přílohy č. 085815-P01;
2. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v
rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.39 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2, dle přílohy č. 0858-15-P02;
3. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v
rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.51 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.3, dle přílohy č. 0858-15-P03;
4. uzavření podlicenční smlouvy mezi Zlínským krajem a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985, v
rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.03 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2, dle přílohy č. 0858-15-P04.
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26

Závěrečná zpráva mezinárodního projektu Comenius Regio

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R19/15

schvaluje
Závěrečnou zprávu projektu Partnerství Comenius Regio - Pozitivní integrace
romských komunit v našich školách, dle přílohy č. 0866-15-P01.

27

Jmenování člena školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R19/15

bere na vědomí
odstoupení pana MUDr. PhDr. Miroslava Orla, Komenského 865/4, 779 00 Olomouc,
z funkce člena školské rady při střední a vyšší odborné škole, jejichž činnost
vykonává Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ
00843504;
jmenuje
pana Mgr. Jaromíra Odstrčila, Podlesí 528, 757 01 Valašské Meziříčí, členem
školské rady při střední a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonává Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504, s účinností od
01.10.2015.

28

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy praktické a Základní školy speciální Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R19/15

schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy praktické a
Základní školy speciální Uherský Brod, IČ 60371714, dle přílohy č. 0863-15-P01.

29

Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro rok
2016, Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL pro rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R19/15

schvaluje
1. Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016, dle
přílohy č. 0871-15-P02;
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2. Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016, dle
přílohy č. 0871-15-P03.

30

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R19/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0872-15-P01.

31

Město Napajedla - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu, Veřejnoprávní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R19/15

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Město Napajedla se sídlem Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
IČ 00284220, a Pečovatelskou službu Napajedla, příspěvková organizace se sídlem
Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla, IČ 04294548, dle přílohy č. 0869-15-P01;
2. 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/0334/2015/SOC, uzavřenou dne 26.05.2015
mezi Zlínským krajem a Městem Napajedla dohodou, dle přílohy č. 0869-15-P02;
3. zmocnění Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje k
podpisu 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/0334/2015/SOC dohodou.

32

Prevence umísťování dětí do institucionální péče ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R19/15

schvaluje
dokument Prevence umísťování dětí do institucionální péče ve Zlínském kraji, dle
přílohy č. 0870-15-P01;
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ukládá
vedoucí Odboru sociálních věcí podat zprávu o plnění opatření uvedených v kapitole
4. dokumentu Prevence umísťování dětí do institucionální péče ve Zlínském kraji
uvedeném v příloze č. 0870-15-P01, v termínu do 28.02.2017.

33

Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R19/15

bere na vědomí
zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče paní Elišky Juráskové, U Mlýna 388,
Březová, začleněného do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096;
schvaluje
1. ukončení platnosti dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při
výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče uzavřené mezi
Zlínským krajem a paní Eliškou Juráskovou, U Mlýna 388, Březová, dle přílohy č.
0873-15-P03;
2. vyplacení úhrady nákladů na domácnost za měsíc září 2015 pěstounce paní
Elišce Juráskové, U Mlýna 388, Březová, ve výši úměrné 3 dětem v zařízení pro
výkon pěstounské péče, v souladu s dohodou o právech a povinnostech pěstouna a
zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče,
uvedenou v příloze č. 0873-15-P02;
3. vyřazení majetku užívaného zařízením pro výkon pěstounské péče paní Elišky
Juráskové, U Mlýna 388, Březová, z majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 087315-P04, formou odprodeje paní Elišce Juráskové za celkovou prodejní cenu 24.450
Kč;
ukládá
řediteli Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
zajistit vyřazení přebytečného majetku schválenou formou v termínu do 30.09.2015;
pověřuje
jménem zřizovatele ředitele Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 00092096, uzavřením kupní smlouvy v termínu do 30.09.2015.
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34

Komise Rady Zlínského kraje pro seniory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R19/15

jmenuje
pana Josefa Bláhu, bytem Huslenky, do funkce člena Komise Rady Zlínského kraje
pro seniory s účinností od 30.09.2015.

35

Převod majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R19/15

předává
ke dni fyzického převzetí movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0846-15P01;
2. Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, se sídlem Vsetínská
941/78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0846-15-P02;
3. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ
00559105, dle přílohy č. 0846-15-P03;
4. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, dle
přílohy č. 0846-15-P04;
5. Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž, IČ
63458730, dle přílohy č. 0846-15-P05;
6. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy č. 0846-15-P06;
7. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0846-15-P07;
8. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, se sídlem Šafaříkova
961, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0846-15-P08;
9. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, se sídlem Všehrdova 267,
686 53 Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č. 0846-15-P09;
10. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, se sídlem Mariánské náměstí 125,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46254323, dle přílohy č. 0846-15-P10;
11. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č.
0846-15-P11;
12. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem
nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0846-15-P12;
13. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, se sídlem Brumovská 456, 766 01
Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0846-15-P13;
14. Střední zdravotnická škola Kroměříž, se sídlem Albertova 4261/25a, 767 26
Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0846-15-P14;
15. Střední škola oděvní a služeb Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice,
IČ 00837237, dle přílohy č. 0846-15-P15;
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16. 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČ 72563346, dle přílohy č. 0846-15-P16;
17. Základní umělecká škola Zlín - Malenovice, se sídlem tř. Svobody 868, 763 02
Zlín - Malenovice, IČ 46310983, dle přílohy č. 0846-15-P17;
18. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 239/49,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0846-15-P18;
19. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0846-15-P19.
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Záměr pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R19/15

schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v 3. NP budovy č. p. 21, která je součástí
pozemku p. č. st. 3752, 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. 0847-15-P01.

37

Záštity, dar, neschválení dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R19/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) společenským večerem s názvem "Marie Zelená a její hosté" pořádaným Marií
Zelenou, místo podnikání Elišky Peškové 588/2, Praha 5, Smíchov, IČ 10095934, v
Ostrožské Nové Vsi v roce 2015;
b) Dnem řemesel pořádaným společností Kovárna VIVA a. s., sídlem Vavrečkova
5333, Zlín, IČ 46978496, ve Zlíně v roce 2015;
c) Národní konferencí VENKOV 2015 pořádanou Spolkem pro obnovu venkova
Zlínského kraje (zkratka SPOV ZK), se sídlem Lidečko 467, IČ 04276701;
d) oslavami 90 let založení Baťovy školy práce – Klub ABŠ pořádanými Klubem
absolventů Baťovy školy práce, se sídlem Gahurova 292, 760 01 Zlín, IČ 46308709;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku "Anděl", se sídlem Kelč 290, IČ
66934702, v roce 2015;
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neschvaluje
poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje panu
Františku Červenkovi, bytem Pořadí 328, Uherský Brod, na zajištění pobytu krajanů
z Chorvatska ve dnech 27.-30.08.2015 z důvodu, že se jednalo o soukromou akci
pana Františka Červenky, nejednalo se o oficiální návštěvu Zlínského kraje
projednanou a schválenou v orgánech kraje, dle přílohy č. 0856-15-P02.

38

Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R19/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0177/2015, dle přílohy č. 0876-15-P02;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu vratky části dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu na rok 2015 ve výši 107.033,08 Kč od
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na účet
poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 087615-P03.
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Projekt "Pořízení vybavení a výukových pomůcek určených k interpretaci
vztahu člověka a krajiny na Valašsku"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R19/15

schvaluje
změnu č. 1 projektového rámce projektu "Pořízení vybavení a výukových pomůcek
určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku", dle přílohy č. 084315-P02.

40

Investice - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R19/15

schvaluje
1. dodatek č. 10 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10–10/06/15 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ - ROP, dle
přílohy č. 0877-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0179/2015, dle přílohy č. 0877-15-P03;
3. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
908/3/100/118/09/12-06/09/15 s názvem "Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová - II. etapa DZP Valašské Meziříčí" - IOP, dle přílohy č. 0877-15-P04;
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4. rozpočtové opatření č. RZK/0176/2015, dle přílohy č. 0877-15-P05;
5. dodatek č. 10 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
693/3/090/047/05/10-10/08/15 "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - stavební úpravy
zámku Vsetín - 1. etapa", dle přílohy č. 0877-15-P06;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, IČ 00098574, na rok 2015, dle přílohy č. 0877-15-P07;
7. snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, o 505.000 Kč, z částky
700.000 Kč na celkovou výši 195.000 Kč, dle přílohy 0877-15-P08;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0178/2015, dle přílohy č. 0877-15-P09;
9. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,
IČ 00098574, o částku 213.000 Kč na celkovou výši 20.707.000 Kč, dle přílohy č.
0877-15-P11.
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Záměr převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje - zrušení části
usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R19/15

ruší
výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou cenu za odprodej nemovitých věcí Zlínského
kraje vyhlášené záměrem evid. č. EKO/078/2015 schválené na zasedání Rady
Zlínského kraje ze dne 17.08.2015 usnesením č. 0630/R16/15.

Zlín 29. září 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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