R20/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 20. zasedání dne 12.10.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R20/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0903-15-P01.

2

KORIS - závěrečná zpráva o ukončení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R20/15

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu Komplexní odbavovací, řídící a informační
systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji (KORIS) ve znění přílohy č.
0885-15-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0180/2015, dle přílohy č. 0885-15-P02.

3

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - investiční záměr - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R20/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1133/3/090/066/09/15 na akci "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky
úsporná opatření na provozně-technickém objektu"- OPŽP, dle přílohy č. 0886-15P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, se sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0886-15-P03;
3. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské
Meziříčí, se sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00098639, ve výši
100.000 Kč, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky
úsporná opatření na provozně-technickém objektu" - OPŽP, dle přílohy č. 0886-15P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0181/2015, dle přílohy č. 0886-15-P05.
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4

Sociální služby - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R20/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Domov pro seniory
Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa" mezi Zlínským krajem a Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova
1211/40b, 779 00 Olomouc, dle přílohy č. 0887-15-P01;
2. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Seniorpark
Valašské Meziříčí - II. etapa" mezi Zlínským krajem a Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779
00 Olomouc, dle přílohy č. 0887-15-P02;
3. 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 "Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa", dle příloh č.
0887-15-P03 a č. 0887-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0184/2015, dle přílohy č. 0887-15-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru investic v součinnosti s Odborem řízení dotačních programů a
Odborem sociálních věcí předložit dodatek investičního záměru „Domov pro seniory
Seniorpark, Valašské Meziříčí – I. etapa“ v termínu do 26.10.2015.

5

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R20/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 4843/22, p. č. 4843/35, oba ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Boršice u Buchlovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
918-21b/2011,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem
Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00304387, dle přílohy č. 0879-15-P02;
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3. rozpočtové opatření č. RZK/0186/2015 dle přílohy č. 0879-15-P04;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, a to koberce (kovral modrý 124 m 2), inv. č. 1V101099, rok pořízení 1990,
poř. cena 109.666,84 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

6

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R20/15

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, na rok 2015, ve výši 47.500.000 Kč na celkovou výši
409.035.000 Kč, dle přílohy č. 0882-15-P02.

8

Kultura - změny fondů investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R20/15

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2015, dle přílohy č. 0881-15P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15
Baťův institut, IČ 72563346, na rok 2015, dle přílohy č. 0881-15-P05.

9

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R20/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0182/2015, dle přílohy č. 0890-15-P01.
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Školství - fondy investic, převod z rezervního fondu, odvod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R20/15

schvaluje
plán tvorby a použití fondu investic na rok 2015, a to:
1. změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 0891-15-P02,
2. změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0891-15-P03;
3. změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bojkovice, IČ
46254331, dle přílohy č. 0891-15-P05;
4. změnu č. 2 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové školy Valašské Meziříčí, IČ
00851574, dle přílohy č. 0891-15-P06;
5. změnu č. 2 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, dle
přílohy č. 0891-15-P07;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0183/2015 dle přílohy č. 0891-15-P08;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 177.000 Kč k posílení
fondu investic;
ukládá
navýšení odvodu prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Bojkovice, IČ 46254331, a to o 128.000 Kč na celkovou výši 863.000
Kč v termínu do 23.10.2015.

11

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R20/15

souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 17.273.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0897-15-P02, na celkovou částku
325.001.212 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R20/15

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, a to elektrické sázecí pece typ Fortuna Uni,
inventární číslo 3219 222, pořizovací cena 244.716 Kč, zůstatková cena 49.474 Kč,
rok výroby 2003, a to formou fyzické likvidace.

13

Školství - stanovisko k žádosti obce o zápis střední školy do rejstříku škol a
školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R20/15

schvaluje
stanovisko k žádosti o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení
požadované obcí Březová, IČ 00290858, ve znění přílohy č. 0893-15-P03.

14

Školství - Udělení doložky zřizovatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R20/15

schvaluje
pověření PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje zodpovědného za
oblast školství, mládeže a sportu, k podepisování doložek ke smlouvám o partnerství
dle přílohy č. 894-15-P02, krajem zřizovaných škol a školských zařízení v souladu s
§ 32a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
souhlasí
s uzavřením partnerské smlouvy a realizací projektu „Train to work (T2W)“, reg. č.
2015-1-FI01-KA202-009005, podpořeného z programu Erasmus+, jehož partnerem
je Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín se
sídlem náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, finanční plnění pro
partnera je ve výši 16.050 Eur, dle příloh č. 0894-15-P03, č. 0894-15-P05 až č. 089415-P08.
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15

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R20/15

jmenuje
pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy praktické a Základní
školy speciální Uherský Brod, IČ 60371714, předsedu a členy konkursní komise ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - PaedDr. Petr
Navrátil, Ing. Ladislav Kryštof, Mgr. Věra Kundratová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Kateřina Pírková, Mgr. Jan Uherka.

16

Školství - vyřazení uchazeče z konkursního řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0814/R20/15

vyjadřuje souhlas
s návrhem konkurzní komise na vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy praktické Halenkov, IČ 70238944, a to z
důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků stanovených ve vyhlášení konkurzu dle
přílohy č. 0896-15-P02.

17

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0815/R20/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, dle přílohy č. 0901-15-P01.

18

Sociální služby - úprava kapacity sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0816/R20/15

schvaluje
snížení kapacity sociální služby typu týdenní stacionáře, identifikátor 7258824,
poskytované v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod,
začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
00092096, ze 14 na 12 lůžek, a to s účinností od 01.11.2015.
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19

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0817/R20/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827:
a) movité věci, dle přílohy č. 0899-15-P01, s účinností ode dne jejich nabytí do
vlastnictví Zlínského kraje,
b) movité věci, dle přílohy č. 0899-15-P02, s účinností ke dni vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním objektu;
bere na vědomí
a) informaci o předání souborů samostatných věcí movitých vyčleněných ze stavby
„Domov pro seniory Luhačovice“ k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro
seniory Luhačovice, se sídlem V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, IČ 70850909,
dle přílohy č. 0899-15-P03,
b) informaci o předání souborů samostatných věcí movitých vyčleněných ze stavby
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské
Meziříčí“ k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0899-15-P04.

20

Sociální služby - Průběžná informace o stavu realizace Plánu útlumu Domova
pro seniory Podlesí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0818/R20/15

bere na vědomí
průběžnou informaci o aktuálním stavu realizace Plánu útlumu Domova pro seniory
Podlesí začleněného do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, dle přílohy č. 0898-15-P01;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 17.06.2013 č. 0572/R13/13 - část schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila zastavení přijímání uživatelů do služby
domovy pro seniory, identifikátor 2952927, poskytované v Domově pro seniory
Podlesí začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to s účinností od 18.06.2013;
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souhlasí
s obnovením přijímání uživatelů do služby domovy pro seniory, identifikátor
2952927, poskytované v Domově pro seniory Podlesí začleněném do příspěvkové
organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, maximálně do kapacity 100 lůžek,
a to s účinností od 13.10.2015.

21

Vyhodnocení podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v
oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0819/R20/15

bere na vědomí
Vyhodnocení PF07-14 Podprogram Programového fondu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2014 dle
přílohy č. 0902-15-P01.

22

Vyřazení a převod neupotřebitelného majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0820/R20/15

předává
ke dni fyzického převzetí movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČ 13643878, dle přílohy č. 0883-15-P01;
2) Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0883-15-P02;
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické likvidace dle přílohy č. 0883-15-P03.

23

Záměr pronájmu parkovacích míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0821/R20/15

schvaluje
1) záměr pronájmu 12 parkovacích míst v budově bez čp/če, budova garáží, která
je součástí pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín dle přílohy č. 0884-15-P01;
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2) záměr pronájmu jednoho parkovacího místa na pozemku, p. č. 1119/229, na tř. J.
A. Bati, vše zapsané v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín dle přílohy č.
0884-15-P02.

24

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0822/R20/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
a) XXXI. neonatologickými dny pořádanými Krajskou nemocnicí T.Bati, a. s., IČ
27661989, v roce 2015;
b) 11. ročníkem akce "Barvy života" pořádaným Zlínským krajem dne 21.10.2015;
c) 47. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti pořádaným
spolkem „Folklorní sdružení Lipta Liptál” se sídlem Liptál 241, PSČ 756 31, IČ
26523752, v roce 2016;
d) projektem "Percipio" realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, Fakultou multimediálních komunikací, v roce 2015;
e) konferencí "Bezpečnostní fórum Zlínského kraje" pořádanou ústavem E.B.V., z.
ú., se sídlem Přípotoční 1528/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 03782506, ve Zlíně
v roce 2015;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Občanskému sdružení Zákopčan,
se sídlem Solanec pod Soláněm 62, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 22890670, v roce
2015;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0185/2015 dle přílohy č. 0888-15-P03.

25

Region Bílé Karpaty - jmenování zástupců Zlínského kraje do správní rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0823/R20/15

navrhuje
jako zástupce Zlínského kraje do správní rady sdružení právnických osob Region
Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433, IČ 70849153:
1. pana Jiřího Částečku, nar. 20.05.1961, trvale bytem Valašské Meziříčí, Zahradní
1002,
2. paní Milenu Kovaříkovou, nar. 17.06.1958, trvale bytem Brumov - Bylnice, Jos.
Polácha 697,
3. pana Milana Filipa, nar. 14.04.1972, trvale bytem Slavkov pod Hostýnem 200.
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26

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0824/R20/15

bere na vědomí
1. informace o závěrech z konference k projektu "Zvyšování kvality života uživatelů
sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji" dle přílohy č. 090615-P02;
2. informace o projednání "Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje
na období 2015-2020":
a) s Komisí Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené a se zástupci Zlínské
krajské rady osob se zdravotním postižením dle přílohy č. 0906-15-P04;
b) se zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR dle přílohy č. 0906-15P03.

Zlín 12. října 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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