R21/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 21. zasedání dne 26.10.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0825/R21/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0945-15-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 26.10.2015.“ - na termín plnění 23.11.2015;
2. usnesení č. 0808/R20/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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.“ - na termín plnění 09.11.2015.

2

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0826/R21/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1096/3/090/063/03/15-01/09/15 "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění
havarijního stavu budov - 2. etapa" dle přílohy č. 0921-15-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na rok 2015, dle přílohy č. 0921-15P03;
3. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 2.237.000 Kč na 47.000 Kč a
příspěvku na provoz o 1.664.000 Kč na 103.000 Kč příspěvkové organizaci
Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské
Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov - 2. etapa", dle příloh č. 092115-P04 a č. 0921-15-P05;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0037/2015, dle
přílohy č. 0921-15-P06.

3

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Buchlovská - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0827/R21/15

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1058/3/100/135/11/14- 01/10/15 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP
Velehrad-Buchlovská – odstranění havarijního stavu oken, dveří a dřevěných
ochozů “, dle přílohy č. 0925-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0038/2015, dle
přílohy č. 0925-15-P03.

4

Sociální služby UH - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Buchlovská - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0828/R21/15

bere na vědomí
protokol o posouzení kvalifikace a o výsledku objasnění kvalifikace dodavatelů
veřejné zakázky s názvem "DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu
- dodávka stavby", dle přílohy č. 0926-15-P02;
schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "DZP Velehrad Buchlovská - odstranění
havarijního stavu - dodávka stavby", dle přílohy č. 0926-15-P03.

5

Sociální služby VS - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0829/R21/15

schvaluje
1) dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
742/3/100/100/11/10 - 09/10/15 s názvem "Domov pro seniory Seniorpark Valašské
Meziříčí - I. etapa" - ROP, dle přílohy č. 0927-15-P02;
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2) dodatek č. 11 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 11/10/15 s názvem "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" ROP, dle přílohy č. č. 0927-15-P03;
3) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku interiéru akce „Domov pro
seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí - I. etapa“ s příspěvkovou organizací Střední
škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č.
0927-15-P04;
4) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku interiéru akce „Seniorpark
Valašské Meziříčí - II. etapa“ s příspěvkovou organizací Střední škola nábytkářská
a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0927-15-P05;
5) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku interiéru akce „Domov pro
seniory Jasenka Vsetín“ s příspěvkovou organizací Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0927-15-P06;
6) rozpočtové opatření č. RZK/0193/2015, dle přílohy č. 0927-15-P07.

6

Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje p. o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0830/R21/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku technologií se zhotovitelem
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČ
28606582, na akci Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje p. o., dle přílohy č. 0928-15-P01 a č. 0928-15P02.

7

Zdravotnictví - KM nemocnice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0831/R21/15

schvaluje
1. Dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1053/3/170/177/10/14 – 02/10/15 na akci "Kroměřížská nemocnice a. s. Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení", dle přílohy č. 0930-15-P02;
2. Rozpočtové opatření č. RZK/0191/2015, dle přílohy č. 0930-15-P03.
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Zdravotnictví - UH nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0832/R21/15

vyjadřuje souhlas
se změnou č. 2 plánu investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje
pronajatého Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, na rok 2015, dle
přílohy č. 0931-15-P02;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1134/3/170/189/09/15 na akci "Uherskohradišťská nemocnice – Rekonstrukce části
budovy 35 pro výdejnu zdravotnických prostředků", dle přílohy č. 0931-15-P03;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice - Rekonstrukce části budovy 35 pro výdejnu zdravotnických prostředků"
mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686
68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0931-15-P04.

9

Změna pravidel pro řízení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0833/R21/15

jmenuje
Ing. Libora Karáska vedoucím projektového týmu SPZ Holešov;
schvaluje
změnu Pravidel pro řízení projektu SPZ Holešov, dle přílohy č. 0932-15-P02.

10

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0834/R21/15

schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ky Dětského centra Zlín, příspěvková organizace, dle přílohy
č. 0923-15-P01;
jmenuje
s účinností od 01.11.2015 pana Mgr. Marka Mikláše, na pracovní místo ředitele
Dětského centra Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, dle přílohy č. 0923-15P02;
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stanovuje
s účinností od 01.11.2015 plat panu Mgr. Marku Miklášovi, řediteli Dětského centra
Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, dle přílohy č. 0923-15-P03;
schvaluje
výsledek výběrového řízení na základě zápisu z jednání výběrové komise na
pracovní místo ředitele/ky Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, dle
přílohy č. 0923-15-P04;
jmenuje
s účinností od 01.01.2016 paní Ing. Michaelu Procházkovou, na pracovní místo
ředitelky Domova pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, dle
přílohy č. 0923-15-P05;
stanovuje
s účinností od 01.01.2016 plat paní Ing. Michaele Procházkové, ředitelce Domova
pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, dle přílohy č. 0923-15P06.

11

Příspěvkové organizace - platové výměry ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0835/R21/15

stanovuje
1) s účinností od 01.11.2015 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
a) v oblasti školství, dle přílohy č. 0924-15-P02;
b) v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0924-15-P03;
c) v oblasti kultury, dle přílohy č. 0924-15-P04;
d) v oblasti dopravy, dle přílohy č. 0924-15-P05;
2) s účinností od 01.01.2016 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem, dle přílohy č. 0924-15-P06;
3) s účinností od 01.09.2015 plat Mgr. Haně Vaňkové, statutárnímu zástupci
Základní školy praktické a Základní školy speciální Uherský Brod, dle přílohy 092415-P07;
4) s účinností od 17.08.2015 plat Ludmile Svačinové, statutárnímu zástupci Základní
umělecké školy Zdounky, dle přílohy 0924-15-P08.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0836/R21/15

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 - STL plynovodu v pozemcích p. č.
41/1, p. č. 41/29, p. č. 374/6, p. č. 374/15, p. č. 374/18, p. č. 374/19, vše ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Chropyně, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1610a-3/2014,
- 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 15.400 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o.,
se sídlem, Podvesná XVII/3833, PSČ 760 92, Zlín, IČ 60730153, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování napájecích kabelů (trakčních kabelů) v pozemcích p. č.
2226/8, p. č. 2226/9, p. č. 2226/10, p. č. 2226/40, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Malenovice u Zlína v rámci stavby "Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice, C 411
Napájecí kabely" v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
2546-33/2012,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním napájecích kabelů (trakčních kabelů),
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Statutární město Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, PSČ 761 40, Zlín, IČ 00283924, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování kabelovvých rozvodů signalizačního zařízení a indukční
smyčky v pozemcích p. č. 2078/45, p. č. 2078/116, p. č. 2078/145, p. č. 2226/3, p.
č. 2226/4, p. č. 2226/8, p. č. 2226/9, p. č. 2226/10, p. č. 2226/11, p. č. 2226/40, vše
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Malenovice u Zlína v rámci stavby "Silnice I/49
Malenovice - Otrokovice, D6 - SSZ křižovatky silnice III/4973 - ZPS západ" v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2683-129/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním kabelových rozvodů signalizačního zařízení a
indukčních smyček,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 23.000 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, PSČ 761 40, Zlín, IČ 00283924, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kabelových rozvodů veřejného osvětlení v pozemcích p. č.
2226/8, p. č. 2226/9, p. č. 2226/10, p. č. 2226/40, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Malenovice u Zlína v rámci stavby "Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice, C 432
Veřejné osvětlení" v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
2714-33/2014,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním kabelových rozvodů veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
5. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 761 40, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy
č. 0908-15-P02;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to části souboru nábytku – pokoje půdní vestavba, inv. č. 2081, rok.
pořízení 2001, poř. cena 146.168 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.

14

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0837/R21/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 929/6, ostatní plocha,
- p. č. 1040/23, ostatní plocha,
- p. č. 1040/24, ostatní plocha,
- p. č. 1040/25, ostatní plocha,
- p. č. 1040/26, ostatní plocha,
- p. č. 1040/27, ostatní plocha,
- p. č. 1040/28, ostatní plocha,
- p. č. 1040/29, ostatní plocha,
- p. č. 1040/30, ostatní plocha,
- p. č. 1040/31, ostatní plocha,
- p. č. 1040/32, ostatní plocha,
- p. č. 1065/1, ostatní plocha,
- p. č. 1065/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Osíčko;
2. pozemků:
- p. č. 899/24, ostatní plocha,
- p. č. 899/25, ostatní plocha,
- p. č. 899/26, ostatní plocha,
- p. č. 899/27, ostatní plocha,
- p. č. 899/28, ostatní plocha,
- p. č. 899/29, ostatní plocha,
- p. č. 899/30, ostatní plocha,
- p. č. 899/31, ostatní plocha,
- p. č. 899/32, ostatní plocha,
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- p. č. 899/33, ostatní plocha,
- p. č. 899/34, ostatní plocha,
- p. č. 899/35, ostatní plocha,
- p. č. 899/36, ostatní plocha,
- p. č. 899/37, ostatní plocha,
- p. č. 925/1, ostatní plocha,
- p. č. 925/4, ostatní plocha,
- p. č. 929, ostatní plocha,
- p. č. 941, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 233 pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka;
3. pozemků:
- p. č. 2080/4, orná půda,
- p. č. 4118/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 359 pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod
Hostýnem;
4. částí pozemků:
- dílu „b“ o výměře 1 m2,
- dílu „c“ o výměře 3 m2,
- dílu „e“ o výměře 33 m 2,
- dílu „k“ o výměře 32 m2,
- dílu „r“ o výměře 32 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 12521/1 geometrickým plánem č. 195285/2014, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov;
5. pozemku
- p. č. 15528/17, ostatní plocha, o výměře 233 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1584-32/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí;
6. pozemku
- p. č. 2702/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1466 pro obec a k. ú. Rusava;
7. pozemků
- p. č. 891/16, ostatní plocha,
- p. č. 891/17, ostatní plocha,
- p. č. 891/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 946 pro obec a k. ú. Kostelany nad Moravou.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0838/R21/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0190/2015 dle přílohy č. 0918-15-P01.

16

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených
ze zdravotního pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0839/R21/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0187/2015, dle přílohy č. 0939-15-P01.

17

Zdravotnictví - záměr pronájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0840/R21/15

schvaluje
záměr pronájmu pozemků v areálu:
a) Uherskohradišťské nemocnice a. s., IČ 27660915, uvedených v příloze č. 094015-P02 a samostatných věcí nemovitých umístěných na těchto pozemcích, které
nejsou součástí pozemků uvedených v příloze č. 0940-15-P02, jako jsou stavby
kolektorů, podzemních technických kanálů, rozvodů vody, kanalizačních sítí,
rozvodů zemního plynu, rozvodů medicinálních plynů, rozvodů elektrické energie,
rozvodů veřejného osvětlení;
b) Kroměřížské nemocnice a. s., IČ 27660532, uvedených v příloze č. 0940-15-P03
a samostatných věcí nemovitých umístěných na těchto pozemcích, které nejsou
součástí pozemků uvedených v příloze č. 0940-15-P03, jako jsou stavby kolektorů,
podzemních technických kanálů, rozvodů vody, kanalizačních sítí, rozvodů zemního
plynu, rozvodů mediálních plynů, rozvodů elektrické energie, rozvodů veřejného
osvětlení;
c) Vsetínské nemocnice a. s., IČ 26871068, uvedených v příloze č. 0940-15-P04 a
samostatných věcí nemovitých umístěných na těchto pozemcích, které nejsou
součástí pozemků uvedených v příloze č. 0940-15-P04, jako jsou stavby kolektorů,
podzemních technických kanálů, rozvodů vody, kanalizačních sítí, rozvodů zemního
plynu, rozvodů medicinálních plynů, rozvodů elektrické energie, rozvodů veřejného
osvětlení;
vše za podmínek specifikovaných v příloze č. 0940-15-P01.
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PF08-15 Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015 - poskytnutí dotace
náhradníkovi

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0841/R21/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.04.2015 č. 0314/R09/15 - část schvaluje
bod 2., kterým Rada Zlínského kraje schválila neposkytnutí účelové neinvestiční
dotace Josefu Dočekalovi, Pod strání 291, 760 01 Zlín-Prštné, registrační číslo
projektu PF08-15/1230 v rámci PF08-15 Podprogram pro začínající včelaře na rok
2015 z důvodu nedostatku finančních prostředků;
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.500 Kč, panu Josefu Dočekalovi,
Pod strání 291, 760 01 Zlín-Prštné na realizaci projektu PF08-15/1230 v rámci PF0815 Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0907-15-P01.

19

Doprava - dodatek k inv. záměru, změna fondu investic č. 6, rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0842/R21/15

schvaluje
A) dodatek č. 12 k investičnímu záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
č. 794/3/110/175/08/11-12/10/15 k provedení díla "Silnice II/490: Holešov jihovýchodní obchvat", o celkových nákladech 331.541.000 Kč, dle přílohy č. 091415-P01;
B) změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0914-15P02;
C) rozpočtové opatření č. RZK/0188/2015 dle přílohy č. 0914-15-P03.

20

Kultura - Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0843/R21/15

schvaluje
1. udělení ocenění "PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu:
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a) paní Vlastě Grycové, Strání-Květná, za její celoživotní přínos v oblasti kultury
Zlínského kraje, zejména za péči o lidové tradice v oblasti písňové tvorby a její
zásluhy při spoluzaložení Ženského pěveckého sboru v Květné,
b) paní Věře Kovářů, Brno, za její celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje
zasahující do celé řady kulturních oblastí od dokumentace a záchrany tradičních
lidových staveb v terénu až po lektorskou činnost či roli etnografky a organizátorkyautorky mnoha kulturních pořadů,
a to dle přílohy č. 0911-15-P05;
2. poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 50.000 Kč paní Vlastě Grycové, Strání-Květná, v rámci ocenění PRO
AMICIS MUSAE 2015,
b) ve výši 50.000 Kč paní Věře Kovářů, Brno, v rámci ocenění PRO AMICIS MUSAE
2015,
a to dle přílohy č. 0911-15-P05;
3. poskytnutí věcného daru – skleněné plastiky:
a) v hodnotě 6.200 Kč paní Vlastě Grycové, Strání-Květná, v rámci ocenění PRO
AMICIS MUSAE 2015,
b) v hodnotě 6.200 Kč paní Věře Kovářů, Brno, v rámci ocenění PRO AMICIS
MUSAE 2015,
a to dle přílohy č. 0911-15-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0189/2015, dle přílohy č. 0911-15-P03.

21

Kultura - Smlouva o nájmu bytu ve správě Muzea regionu Valašsko, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0844/R21/15

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi příspěvkovou organizací Muzeum regionu
Valašska, se sídlem Horní náměstí 2, Vsetín, 755 01, IČ 00098574, a panem
Josefem Kadlečkem, bytem Lhota u Vsetína, 755 01 Vsetín, na dobu určitou od
01.11.2015 do 30.10.2016, dle přílohy č. 0912-15-P02.

22

Muzeum regionu Valašsko - žádost o zařazení mezi výzkumné instituce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R21/15

schvaluje
podání žádosti o získání statusu výzkumné instituce Muzea regionu Valašsko,
příspěvková organizace, IČ 00098574, dle přílohy č. 0913-15-P02.
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Podpora jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R21/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje, ze dne 31.08.2015, č. 0696/R17/15, část schvaluje,
odst. B), kterým Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí neinvestiční podpory z
Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje formou příspěvku na provoz s určením na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. Dětský domov Zlín, IČ 61716723, ve výši 10.000 Kč na 10. ročník sportovního a
soutěžního klání na bruslích pro dětské domovy "Zlatý puk";
2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 8.500 Kč na Turnaj středních škol v ledním hokeji;
3. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616, ve výši 14.000 Kč na 48. ročník národní přehlídky soutěže
"Pedagogická poema";
4. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve výši
11.000 Kč na Krajská olympiáda speciálních škol Zlínského kraje;
a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční podpory z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje výše uvedeným organizacím dle vzoru v příloze č. 0764-15-P06;
schvaluje
A) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu v členění:
1. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, IČ 68685653, ve výši 20.000 Kč na Pohár mistrů
evropských zemí v minigolfu žen 2015 (Appelscha- Nizozemsko);
2. AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN, IČ 26548721, ve výši 12.000 Kč na
Mezinárodní závod v aerobiku "Hungarian Aerobic Open 2015" (BudapešťMaďarsko);
3. Běhy Zlín, z.s., IČ 03530817, ve výši 8.000 Kč na 26. ročník běžeckého závodu
"Štěpánský běh";
4. Běžecký klub Holešov, IČ 47934921, ve výši 5.000 Kč na Halové mládežnické
turnaje ve fotbale;
5. Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, ve výši 17.500 Kč na Tenisový turnaj v
kategorii mladší a starší žactvo "Pohár mládeže 2015" (Zlín);
6. Dívčí fotbalový klub Holešov, IČ 26535360, ve výši 10.000 Kč na 7. ročník
mezinárodního halového turnaje v dívčí kopané "Mikulášský turnaj";
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7. dobrý pohyb, občanské sdružení, IČ 22861645, ve výši 7.000 Kč na Zimní 3D
Lukostřelecké závody 2015;
8. Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, IČ 75080621, ve
výši 10.000 Kč na Závody v aerobiku jednotlivců "Ostrožská Pastelka";
9. FoosForLife Team z.s., IČ 03372171, ve výši 6.000 Kč na FoosForLife mistrovství
Zlínského kraje II 2015 ve stolním fotbale;
10. HOKEJ Uherský Ostroh, o.s., IČ 27037487, ve výši 15.000 Kč na Mezinárodní
turnaj starších žáků v ledním hokeji (ročník 2002 a mladší);
11. HP TRONIC, s.r.o., IČ 60323418, ve výši 17.500 Kč na Veřejný běžecký závod
pro děti i dospělé "BĚHEJ VALACHY";
12. Jezdecký klub AZAVERO o. s., IČ 27058972, ve výši 25.000 Kč na Jezdecké
závody "X. ročník Pohár starosty města Holešova" a "VI. ročník Pohár moravskoslovenského partnerství";
13. Klub moderní gymnastiky Zlín, IČ 65792840, ve výši 14.000 Kč na 8. ročník
závodu společných skladeb linie B moderní gymnastiky "Zlín Cup" (1. kolo
moravského poháru);
14. Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského
kraje, IČ 70930139, ve výši 11.000 Kč na Krajské kolo v přespolním běhu základních
a středních škol Zlínského kraje;
15. Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské
Meziříčí, Vsetínská 454, IČ 00843598, ve výši 15.000 Kč na Celostátní finále
dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí České republiky;
16. Orel jednota Uherský Brod, IČ 62832638, ve výši 5.000 Kč na 6. ročník halového
fotbalového turnaje přípravek a žáků "Memoriál Antonína Hrubého";
17. PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s., IČ 49157540, ve výši 5.000 Kč na 24. ročník
"PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST";
18. RUGBY CLUB Zlín, o.s., IČ 61715883, ve výši 8.000 Kč na Oblastní přebor
Moravy žáků v ragby - turnaj "Zlín 21";
19. Sbor dobrovolných hasičů Kunovice, IČ 64123936, ve výši 8.000 Kč na Pohárová
soutěž v požárním útoku mužů a žen "O pohár SDH Kunovice";
20. Sdružení technických sportů a činností Březolupy, IČ 48491551, ve výši 5.000
Kč na Střelecká soutěž žáků a dorostenců ze vzduchových zbraní "Podzimní cena
mládeže 2015";
21. SKI SOLÁŇ, IČ 22836101, ve výši 12.000 Kč na Veřejný závod v paralelním
slalomu "DENDROS BOHEMIA PARALLEL SHOW";
22. Snails Kunovice, IČ 26649675, ve výši 10.000 Kč na Finálový turnaj v softballe
Extraligy žákyň U13 2015 (Praha);
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23. Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ 26651432, ve výši
17.000 Kč na IX. ročník mezinárodního mistrovství České republiky ve sjednocené
kopané "Zlínský pohár 2015";
24. Sportovní klub hasiči Zlín, IČ 26624036, ve výši 8.000 Kč na Přebor Hasičského
záchranného sboru České republiky v lezení na umělé stěně;
25. Sportovní klub P+K Zlín, z.s., IČ 03119556, ve výši 8.000 Kč na Soutěž ve
sportovním aerobiku a fitness týmech "AEROBIC FISAF" (Louny);
26. Sportovní klub policie Holešov, IČ 47933852, ve výši 7.000 Kč na 21. ročník
"Mezinárodní velká cena Holešova ve vzpírání mládeže a dospělých";
27. Středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, ve výši 7.000 Kč
na Taneční soutěž v break dance pro děti a mládež do 15 let s mezinárodní účastí
"Reborn Squad kids battle vol. 4";
28. Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166, ve výši 50.000
Kč na Mistrovství České republiky v tanečním sportu družstev;
29. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, IČ 00531138, ve výši 10.000 Kč na 2.
ročník amatérského badmintonového turnaje "YONEX OPEN 2015";
30. Tělovýchovná jednota Buchlovice, IČ 60369973, ve výši 7.000 Kč na Štěpánský
halový turnaj ve fotbale;
31. Tělovýchovná jednota Holešov, z.s., IČ 18188389, ve výši 10.000 Kč na
Mistrovství České republiky mladších žáků ve vzpírání jednotlivců a družstev;
32. Tělovýchovná jednota Topolná, IČ 61704377, ve výši 5.000 Kč na 8. ročník
"Vánoční turnaj ve stolním tenise a šipkách";
33. Tenisový klub SK Zlín, IČ 44119127, ve výši 15.000 Kč na Celostátní turnaj
staršího žactva do 14 let v tenise;
34. Tenisový klub Uherské Hradiště, IČ 00558079, ve výši 6.000 Kč na Celostátní
turnaj dorostu kategorie B v tenise "Memoriál Filipa Unzeitiga";
35. TJ Kašava, IČ 46277561, ve výši 5.500 Kč na Vánoční fotbalový turnaj mládeže;
36. TJ Olympia Zlín, IČ 46308393, ve výši 10.000 Kč na Mistrovství České republiky
družstev v silovém trojboji;
37. TJ Prusinovice, o.s., IČ 47933721, ve výši 5.000 Kč na Vánoční mládežnické
turnaje ve fotbale;
38. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 12.000 Kč na Závody Evropského
poháru v alpském lyžování handicapovaných sportovců a mezinárodní zdravotní
klasifikace (Landgraaf-Nizozemsko);
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39. TJ Sokol Kunovice, IČ 48773344, ve výši 5.000 Kč na 5. ročník "Vánoční turnaj
ve stolním tenise";
40. TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259, ve výši 5.000 Kč na XII.
Vánoční turnaj v badmintonu smíšených dvojic;
41. TZP NEMO Zlín, IČ 71249419, ve výši 20.000 Kč na Mezinárodní závody
mládeže v ploutvovém plavání a rychlostním potápění "NEMO TROPHY";
42. VALAŠŠTÍ BAČOVÉ,o.s., IČ 28553748, ve výši 10.500 Kč na MTB maratón pro
širokou veřejnost "Ludik tour";
43. Volleyball Club Kroměříž, IČ 47930071, ve výši 15.000 Kč na Volejbalový turnaj
pro děti (ročník narození 2003 a mladší) „Barevný volejbal v Kroměříži“;
44. World Association of Karate Jutsu, IČ 26596679, ve výši 6.000 Kč na Regionální
liga Karate Jutsu dětí a mládeže;
45. Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, IČ 70871540, ve výši
8.000 Kč na 18. ročník Valašská sportovní liga - Regionální turnaj ve florbale;
46. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště, IČ
70932328, ve výši 17.500 Kč na Krajský florbalový turnaj žáků 1. stupně základních
škol "O pohár hejtmana";
47. Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 70938172, ve výši 5.000 Kč na Závod ve sportovní gymnastice pro
dívky "Gymnastické naděje 2015";
48. Zlínský krajský atletický svaz, IČ 70927961, ve výši 5.000 Kč na Krajské přebory
atletických přípravek na dráze;
49. Zlínský krajský svaz vzpírání, IČ 26537583, ve výši 13.000 Kč na 15.
Mezinárodní pohár Zlínského kraje mládeže ve vzpírání jednotlivců a družstev pro
rok 2015;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0934-15-P05;

B) účelový příspěvek na provoz na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a
sportu v členění:
1. Dětský domov Zlín, IČ 61716723, ve výši 10.000 Kč na 10. ročník sportovního a
soutěžního klání na bruslích pro dětské domovy "Zlatý puk";
2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437, ve
výši 8.500 Kč na Turnaj středních škol v ledním hokeji;
3. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, ve výši 10.000 Kč na 2. ročník
soutěže "Strojírenská olympiáda";
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4. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ 65269616, ve výši 14.000 Kč na 48. ročník národní přehlídky soutěže
"Pedagogická poema";
5. Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště, IČ 60370432, ve výši
11.000 Kč na Krajská olympiáda speciálních škol Zlínského kraje;
6. Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391, ve výši 5.000 Kč na 3. ročník meziškolní
soutěže sportovní všestrannosti mezi žáky ze základních škol praktických ve
Zlínském kraji "SPORTUJEME PRO ZDRAVÍ";
a rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz výše uvedeným
organizacím dle vzoru v příloze č. 0934-15-P06 a úpravu závazných vztahů dle
přílohy č. 0934-15-P10;

C) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu z důvodu uvedeného v
příloze č. 0934-15-P04 v členění:
1. ATOS-jezdecká stáj, s r.o., IČ 26276046, ve výši 21.000 Kč na Český skokový
pohár "CZECH JUNIOR CUP 2015" (Hořovice);
2. Dance Talent Zlín, z.s., IČ 04108311, ve výši 12.850 Kč na Mistrovství České
republiky v tanečním sportu;
3. Dětské sportovní centrum KOŤATA A KOCOUŘI ZLÍN z.ú., IČ 02628058, ve výši
6.500 Kč na VII. Vánoční nejen fotbalový turnaj pro děti a dospělé;
4. FC Valašské Příkazy, občanské sdružení, IČ 70891362, ve výši 26.000 Kč na
Sportovní den pro děti;
5. Intercup Zlín, IČ 27031616, ve výši 14.000 Kč na Závěrečný závod 24. ročníku
Rally RC modelů "3. RC rally Zlín";
6. Jihomoravský tenisový svaz o.s., IČ 15526810, ve výši 50.000 Kč na Nominační
turnaj hráčů Tréninkového střediska mládeže Jihomoravského tenisového svazu
(Zlín);
7. Klub SHM Kroměříž, IČ 70955107, ve výši 5.000 Kč na 15. ročník
"Svatoštěpánský pingpongový turnaj";
8. Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, ve výši 15.000 Kč na XI. ročník
"Mezinárodní turnaj TANDEMŮ v kuželkách";
9. Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Zlechov kynologický klub, IČ 61703346,
ve výši 36.000 Kč na Závody agility "IX. Zlechovské hopsání";
10. MTB-TRIAL CLUB, IČ 22907149, ve výši 9.750 Kč na Hobby trial race test bodovací soutěžní přebor pro nelicencované jezdce "Valašská trial rokle";
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11. OB Vizovice, občanské sdružení, IČ 26579596, ve výši 30.000 Kč na
Dvouoblastní závod v orientačním běhu na krátké trati;
12. Orel jednota Zlín, IČ 64467317, ve výši 9.000 Kč na Turnaj ve stolním tenise
"Memoriál Viléma Korbičky";
13. Paráda, z.s., IČ 22686037, ve výši 21.000 Kč na Sportovní den pro děti a mládež;
14. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, IČ 67029698, ve výši 8.000
Kč na Atletická soutěž pro děti 1. stupně základních škol "Atletický sedmiboj pro
nejmenší";
15. Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s., IČ 22692398, ve výši 15.000 Kč na 7.
ročník "VELKÁ ZLÍNSKÁ DRAKIÁDA";
16. SPORTcentrum BYLNICE, o.s. "středisko pro volný čas", IČ 69653445, ve výši
10.000 Kč na Regionální vánoční kuželkářský turnaj 2015;
17. Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621, ve výši 7.000 Kč na O pohár starosty
města Slavičín v nohejbale trojic 2015;
18. Tělovýchovná jednota Spartak Uherský Brod, IČ 16361474, ve výši 22.000 Kč
na Soustředění závodních plavců (Hustopeče);
19. TJ Slovan Luhačovice, IČ 46308032, ve výši 15.000 Kč na Podzimní soustředění
žáků a dorostenců Zlínského kraje zařazených do sportovního centra dětí a center
mládeže (Šaštín-Stráže - Slovensko);
20. TJ Sokol Kunovice, IČ 48773344, ve výši 10.400 Kč na 4. ročník "Hokejový turnaj
AHL 2015";
21. Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, IČ 48773824, ve výši 50.000
Kč na Hutiský závod branné všestrannosti;
bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu
mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže
a sportu v členění:
1. Handball club Zubří, IČ 46531378, ve výši 13.000 Kč na 6. ročník mezinárodního
turnaje starších žáků v házené "MANFRED KREUZER CUP" (Linz-Rakousko);
2. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, ve výši 6.000 Kč na
Atletické závody pro děti od 3 do 14 let "Běh náměstím 2015";
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 28.000 Kč na 58.
ročník mezinárodního silničního běhu městem "Slovácký běh";
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
v příloze č. 0934-15-P05;

17/24

R21/15

B) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z
Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na podporu jednorázových akcí v oblasti
mládeže a sportu z důvodu uvedeného v příloze č. 0934-15-P04 v členění:
1. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s., IČ 00535109, ve výši 15.000 Kč na
Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže U11 (Šardice);
2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, v celkové výši 21.500 Kč na
akce:
a) 19. ročník "Vánoční pohár v bench pressu" ve výši 12.000 Kč;
b) Žebříčkový turnaj juniorů a seniorů ČR ve squashi ve výši 9.500 Kč.

24

Školství - dotace ze státního rozpočtu - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R21/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0192/2015, dle přílohy č. 0935-15-P01.

25

Školství - fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R21/15

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898,
dle přílohy č. 0936-15-P01,
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle
přílohy č. 0936-15-P02.

26

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2015 a
podpora zaměstnanosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R21/15

souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 206.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0938-15-P02, na celkovou částku
325.207.212 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem;
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schvaluje
závazný objem prostředků na mzdy v rámci schváleného příspěvku na provoz:
a) Dětskému domovu a Základní škole Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí
420, 763 12 Vizovice, IČ 61716405, ve výši 13.464 Kč pro pracovní pozici asistent
pedagoga v rámci podpory zaměstnanosti, dle přílohy č. 0938-15-P02;
b) Střední průmyslové škole Otrokovice, se sídlem třída Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 804.000 Kč v rámci schváleného provozního
příspěvku, dle přílohy č. 0938-15-P02.

27

Školství - smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R21/15

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ
26276437, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Kroměříž, IČ
63414929, a to na dobu neurčitou, dle příloh č. 0937-15-P01 a č. 0937-15-P02.

28

Jmenování členky školské rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R21/15

bere na vědomí
odstoupení pana Mgr. Ladislava Mlčocha, Družstevní 1771, 755 01 Vsetín, z funkce
člena školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola praktická
Horní Lideč, IČ 48739235;
jmenuje
paní PhDr. Soňu Marčíkovou, Hřbitovní 523, 763 15 Slušovice, členkou školské rady
při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola praktická Horní Lideč, IČ
48739235, s účinností od 27.10.2015.

29

Sociální služby - změny fondu investic a závazného objemu prostředků na
platy včetně ostatních osobních nákladů na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R21/15

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení fondu investic ve výši 80.000
Kč, dle přílohy č. 0943-15-P03;
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schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, na rok 2015, dle přílohy č. 0943-15-P02;
2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2015, dle přílohy č. 0943-15-P04;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, na rok 2015, dle přílohy č. 0943-15-P05.

30

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R21/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0941-15-P01.

31

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R21/15

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Záviše
Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827:
1. movité věci, dle přílohy č. 0942-15-P01 až č. 0942-15-P05, s účinností ode dne
jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
2. movité věci, dle přílohy č. 0942-15-P06 až č. 0942-15-P08, s účinností ke dni
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Seniorparku Valašské Meziříčí - I.
etapa;
3. movité věci, dle přílohy č. 0942-15-P09 až č. 0942-15-P13, s účinností ode dne
jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
4. movité věci, dle přílohy č. 0942-15-P14, s účinností ke dni vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby Seniorparku Valašské Meziříčí - II. etapa;
5. movité věci, dle příloh č. 0942-15-P15 až č. 0942-15-P21, s účinností ode dne
jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
6. movité věci, dle přílohy č. 0942-15-P22 až č. 0942-15-P24, s účinností ke dni
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Domova pro seniory Jasenka Vsetín.
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32

Sociální služby - zrušení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R21/15

schvaluje
zrušení sociální služby typu denní stacionáře, identifikátor 2936750, poskytované v
zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, začleněném do
Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, ke dni
31.01.2016.

33

Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R21/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Výběr dodavatele výpočetní techniky", dle přílohy č. 0916-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část 1: Dodávka stolních PC, kterou předložil
uchazeč Ing. Josef Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty, IČ
44611404;
2. výběr nejvhodnější nabídky pro část 2: Dodávka 23" LCD monitorů, kterou
předložil uchazeč NWT a. s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511;
3. výběr nejvhodnější nabídky pro část 3: Dodávka 14" notebooků, kterou předložil
uchazeč AutoCont CZ a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ
47676795;
4. uzavření smlouvy pro část 1: Dodávka stolních PC s dodavatelem Ing. Josef
Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty, IČ 44611404, dle přílohy č.
0916-15-P03;
5. uzavření smlouvy pro část 2: Dodávka 23" LCD monitorů s dodavatelem NWT a.
s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511, dle přílohy č. 0916-15P04;
6. uzavření smlouvy pro část 3: Dodávka 14" notebooků s dodavatelem AutoCont
CZ a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795, dle přílohy
č. 0916-15-P05.

34

Informace o soudních sporech v samostatné působnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R21/15

bere na vědomí
informaci o stavu soudních řízení, v nichž vystupuje jako žalobce nebo žalovaný
Zlínský kraj v samostatné působnosti dle přílohy č. 0915-15-P01.
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35

Změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R21/15

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje a s tím související
organizační změnu dle příloh č. 0917-15-P01 a č. 0917-15-P02 s účinností od
01.01.2016;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje v termínu do 31.12.2015 realizovat opatření
související s novou organizační strukturou Krajského úřadu Zlínského kraje.

36

Záštity, dary, úhrada nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R21/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) celorepublikovou soutěží kuchařů - GATRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP 2016
pořádanou Střední školou hotelovou a služeb, IČ 47934832, se sídlem Na Lindovce
1463, 767 01 Kroměříž, v roce 2016;
2) 10. ročníkem mezinárodní soutěže odborných dovedností v oboru Řezník - uzenář
pořádaným Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykovou
školou s právem státní jazykové zkoušky, IČ 00851574, se sídlem Palackého 49,
757 01 Valašské Meziříčí, v roce 2016;
schvaluje
a) poskytnutí finanční daru:
1) ve výši 18.000 Kč ústavu Potravinová banka v Ostravě, z. s., IČ 26559951, se
sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, v roce 2015;
2) ve výši 95.000 Kč spolku LÍSKA, z. s., IČ 28558863, se sídlem Michala Urbánka
436, Rokytnice, 755 01 Vsetín;
b) úhradu věcných nákladů ve výši 26.000 Kč Dívčímu saxofonovému souboru, IČ
49157191, na dopravu souboru z Luhačovic do Prahy a zpět u příležitosti oslav
státního svátku 28. října na Pražském hradě v roce 2015. Tato částka bude uhrazena
dopravci Františku Zichovi, IČ 41579437, který byl souborem vybrán.
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37

Příspěvkové organizace - odměna řediteli příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R21/15

stanovuje
cílovou a mimořádnou odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Dětské centrum Zlín ve výši uvedené v přílohách č. 0946-15-P01 a
č. 0946-15-P02.

38

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R21/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2015 o 7.396.240 Kč na
konečnou výši 153.673.240 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2015 o 1.640.000 Kč na konečnou výši 13.140.000 Kč u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 0947-15-P02.

39

Záměr převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje formou
výběrového řízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R21/15

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje formou výběrového řízení dle podmínek uvedených v
příloze č. 0948-15-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;
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jmenuje
komisi pro otvírání obálek s nabídkami a pro vyhodnocení nabídek do výběrového
řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Luhačovice ve složení: Ing. Vladimír Kutý,
Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Zdeňka Foltýnová, zapisovatel: Mgr. Blanka
Semelová.

Zlín 26. října 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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