R24/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání dne 07.12.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R24/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1125-15-P01.

2

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Uherský Brod na varovací systém a
městu Bojkovice na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace:
1. ve výši 100.000 Kč městu Uherský Brod, IČ 00291463, na vybudování
vyrozumívacího a varovacího systému a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy
č. 1095-15-P01;
2. ve výši 500.000 Kč městu Bojkovice, IČ 00290807, na nákup cisternové
automobilové stříkačky a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 1095-15P03.

4

Zdravotnictví - VS nemocnice - interní pavilon - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R24/15

bere na vědomí
vyhodnocení žádostí uchazečů v rámci užšího řízení k veřejné zakázce "Vsetínská
nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby", dle přílohy č. 1102-15-P02, které
vypracovala na základě plné moci společnost RTS, a. s.;
schvaluje
zadávací dokumentaci, dle příloh č. 1102-15-P03 až č. 1102-15-P08, pro výzvu
zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli vybráni pro účast v užším řízení
k podání nabídky, dle přílohy č. 1102-15-P02;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. František Mikeštík,
Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing.
Jana Stašková, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec,
Ing. Karol Muránsky, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Radomír Drozd a
náhradníky - Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková,
Mgr. Michal Uherek, Ing. Marek Slabý.

5

Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R24/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1146/3/150/422/10/15 „ISŠ - COP Valašské Meziříčí - stavební úpravy domova
mládeže“, dle přílohy č. 1099-15-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1115/3/150/413/06/15-01/12/15 na akci "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž –
stavební úpravy budovy č. p. 1435", dle přílohy č. 1099-15-P03;
3. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 1099-15-P04;
4. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015 příspěvkové
organizace Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 31
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 1099-15-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0218/2015, dle přílohy č. 1099-15-P06;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574, výkonem funkce investora a zajištěním
úkolů souvisejících s projektovou přípravou akce "ISŠ - COP Valašské Meziříčí –
stavební úpravy domova mládeže";
2. příspěvkovou organizaci Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429,
767 31 Kroměříž, IČ 63459086, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Tauferova
SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy budovy č. p. 1435";
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bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0005/2015, dle přílohy č. 1099-15P07;
ukládá
příspěvkové organizaci Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429,
767 31 Kroměříž, IČ 63459086, ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu
a Odborem investic zpracování dodatku investičního záměru na akci "Tauferova
SOŠ veterinární Kroměříž - stavební úpravy budovy č. p. 1435", který bude řešit
rozsah a finanční krytí interiéru, a jeho předložení ke schválení Radě Zlínského kraje
v termínu do 25.01.2016.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - výjezdová základna
Buchlovice - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R24/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice"
s dodavatelem STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., se sídlem Otakarova 108,
68601 Uherské Hradiště, IČ 46346171, dle přílohy č. 1103-15-P02.

7

Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R24/15

schvaluje
projektový rámec a finanční rámec projektu "Smart akcelerátor Zlínského kraje", dle
příloh č. 1097-15-P02 a č. 1097-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem na realizaci projektu "Smart
akcelerátor Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a Technologickým inovačním
centrem s. r. o., IČ 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy
č. 1097-15-P04,
2. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2016, dle přílohy č. 1097-15-P05;
bere na vědomí
doklad o blokování prostředků v rozpočtu č. BPR/0001/2016 dle přílohy č. 1097-15P07;
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ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Smart
akcelerátor Zlínského kraje" v souladu s projektovým a finančním rámcem dle příloh
č. 1097-15-P02 a č. 1097-15-P03 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z
OP Věda, výzkum a vzdělávání a předložit tuto projektovou žádost v rámci výzvy k
předkládání žádostí MŠMT č. 02_15_004 Smart Akcelerátor, nejpozději do
31.12.2015.

8

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R24/15

stanovuje
1. s účinností od 01.01.2016 plat paní PhDr. Zdeňce Friedlové, ředitelce Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, IČ 70947422, dle
přílohy č. 1098-15-P01;
2. s účinností od 01.01.2016 plat paní Mgr. Renatě Ryškové, ředitelce Odborného
učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č. 1098-15-P02;
3. s účinností od 01.01.2016 plat paní Mgr. Ing. Adéle Machalové, ředitelce
Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace, IČ
70850917, dle přílohy č. 1098-15-P03;
4. s účinností od 01.01.2016 plat panu Mgr. Marku Miklášovi, řediteli Dětského
centra Zlín, příspěvkové organizace, IČ 000839281, dle přílohy č. 1098-15-P04.

9

Závěrečná zpráva o mimořádné události

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R24/15

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události, dle přílohy č. 1101-15-P01, v Krajské
nemocnici T. Bati a. s.

10

Snížení dotačních příjmů v roce 2015 a převody do rozpočtu roku 2016 rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0043/2015 dle přílohy č. 1065-15-P01;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0006/2016 dle přílohy č. 1065-15-P02.
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11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R24/15

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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1249/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hostětín, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 195-592a/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 1.400 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. 900/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Újezdec u Luhačovic, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 668-434c/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;
3. 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. 6061, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hradčovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 448-693c/2014,
- 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 2.200 Kč + DPH;
4. 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
VN na pozemcích p. č. 3001, p. č. 3002, p. č. 3003, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Chomýž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1101171h/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH;
5. 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 zemního vedení
NN včetně uzemnění a přípojkové skříně, vše pozemku p. č. 620, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Přílepy u Holešova, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1317-48/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.300 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, PSČ 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 472/3 (EN 472/3 parcela
ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Dolní Bečva, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1617-7082a/2015 a č. 1617-7082c/2015,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 63.200 Kč + DPH;
souhlasí
s nájmem části pozemku p. č. 3627/1, o výměře 1.167 m 2, v k. ú. Zlín, zapsaný na
LV č. 22263 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín,
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, od společnosti České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 46.680
Kč/rok, dle přílohy č. 1062-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti spočívající v povinnosti vlastníka služebného pozemku p. č.
2806, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Vidče strpět ve prospěch vlastníka
panujícího pozemku p. č. st. 659, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., v k. ú.
Vidče:
- umístění a provozování vodovodní přípojky a přípojky NN, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za
účelem prohlídky, opravy, údržby nebo odstranění vodovodní přípojky a přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu, kdy výše úplaty bude
stanovena tak, že základ pro výpočet jednorázové úplaty bude činit pro vodovodní
přípojku 100 Kč za 1 bm, a to i za započatý metr rozsahu věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě. Základ pro výpočet jednorázové úplaty pro přípojku
elektrického vedení NN bude činit 1000 Kč do 25 běžných metrů s tím, že nad 25
běžných metrů délky věcného břemene vedení NN se k úplatě připočítává 60 Kč za
každý započatý metr rozsahu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.
Celková výše úplaty bude stanovena na základě geometrického plánu skutečného
rozsahu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě po dokončení stavby.
Základní minimální jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude činit
minimálně 1.000 Kč;
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2. zřízení služebnosti spočívající v povinnosti vlastníka služebných pozemků p. č.
3591 a p. č. 742, oba ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm strpět ve
prospěch vlastníka panujícího pozemku p. č. st. 659, jehož součástí je budova bez
č. p./č. e., v k. ú. Vidče:
- umístění a provozování vodovodní přípojky a přípojky NN, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované služebné pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou vodovodní přípojky a přípojky NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši stanovené znaleckým
posudkem;
II. předat nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1.-2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, PSČ 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547;
bere na vědomí
zánik pohledávek Zlínského kraje dle přílohy č. 1062-15-P03 za společností R.K.R.
cz s. r. o., se sídlem Požárnická 100, Lyžbice, PSČ 739 61 Třinec, IČ 26788501, z
důvodu zániku společnosti bez právního nástupce ke dni 06.11.2015.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R24/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví kraje:
1. pozemků
- p. č. 171/4, ostatní plocha,
- p. č. 171/5, ostatní plocha,
- p. č. 171/6, ostatní plocha,
- p. č. 283/2, ostatní plocha,
- p. č. 283/3, ostatní plocha,
- p. č. 295/2, ostatní plocha,
- p. č. 385/2, ostatní plocha,
- p. č. 1812/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 989 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Zlína;
2. pozemků
- p. č. 35/2, ostatní plocha, o výměře 555 m 2,
- p. č. 35/3, ostatní plocha, o výměře 1602 m 2,
- p. č. 35/4, ostatní plocha, o výměře 876 m2,
- p. č. 35/5, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
- p. č. 35/6, ostatní plocha, o výměře 234 m 2,
- p. č. 35/7, ostatní plocha, o výměře 61 m 2,
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- p. č. 338/2, ostatní plocha, o výměře 2852 m 2,
- p. č. 338/3, ostatní plocha, o výměře 1428 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 478-150/2003,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velehrad.

13

Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
převodce:
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 do vlastnictví Anny
Kneblové, bytem trvale tř. Kosmonautů 1021/12, Olomouc, PSČ 779 00 za cenu
14.200.000 Kč.

14

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0980/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 40.394 Kč a části penále ve výši 12.684 Kč, vyměřeného organizaci
Střední průmyslové škole Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín, IČ 00559482,
Platebním výměrem č. 20/2015 EKO na odvod a penále za porušení rozpočtové
kázně ze dne 26. října 2015, č. j. KUZL 63158/2015, viz příloha č. 1063-15-P03;
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b) rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši 26.218 Kč a prominutí úhrady penále ve výši 4.815 Kč, vyměřeného
organizaci Regionálnímu podpůrnému zdroji, s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
IČ 26931133, Platebním výměrem č. 54/2015/IAK na odvod za porušení rozpočtové
kázně ze dne 06.10.2015, č. j. 61307/2015 IAK, viz příloha č. 1063-15-P07 a
Platebním výměrem č. 56/2015/IAK na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne
04.11.2015, č. j. 68063/2015 IAK, viz příloha č. 1063-15-P08;
c) rozhodnout o neprominutí povinnosti úhrady odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 4.652 Kč, vyměřeného organizaci Sociálním službám Vsetín,
příspěvkové organizaci, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ 49562827,
Platebním výměrem č. 17/2015 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne
15. září 2015, č. j. KUZL 55846/2015, viz příloha č. 1063-15-P12.

15

Směrnice SM/30/02/15 - Jednotná evidence majetku v systému FaMa+

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0981/R24/15

schvaluje
směrnici SM/30/02/15 - Jednotná evidence majetku v systému FaMa+ ve znění
přílohy č. 1064-15-P02;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem postupovat v
souladu se směrnicí SM/30/02/15 - Jednotná evidence majetku v systému FaMa+.

16

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0982/R24/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0210/2015, dle přílohy č. 1087-15-P01.

17

Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0983/R24/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0209/2015, dle přílohy č. 1088-15-P01.
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18

Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0984/R24/15

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsobu jejich využití (2013-2019)
o snížení všech sazeb o 30 %;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje subjektům uvedeným v příloze č.
1089-15-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty, dle vzoru
uvedeného v příloze č. 1089-15-P04.

19

Rámec programu - Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0985/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec programu PR10-2016 Dotace na
hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2016, dle přílohy č. 1091-15P01;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 2 Závazných pravidel pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje,
dle přílohy č. 1091-15-P06;
schvaluje
Program RP10-2016 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v
roce 2016, dle přílohy č. 1091-15-P02 až č. 1091-15-P05, a to za podmínky
schválení Rámce programu PR10-2016 Dotace na hospodaření v lesích na území
Zlínského kraje v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje 16.12.2015.

20

Programy na úseku životního prostředí a rozvoje venkova 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0986/R24/15

schvaluje
1. Program RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle příloh č. 109015-P02 a č. 1090-15-P03, a to za podmínky schválení Rámce programu RP01-16
Podpora vodohospodářské infrastruktury Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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2. Program RP02-16 Program na podporu obnovy venkova, dle příloh č. 1090-15P04, č. 1090-15-P05 a č. 1090-15-P06, a to za podmínky schválení Rámce
programu RP02-16 Program na podporu obnovy venkova Zastupitelstvem Zlínského
kraje.

21

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na zpracování Plánu odpadového
hospodářství Zlínského kraje 2016-2026

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0987/R24/15

schvaluje
uzavření Smlouvy č. 03981542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na zpracování Plánu odpadového hospodářství Zlínského
kraje 2016-2026.

22

RP04-16 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0988/R24/15

schvaluje
Program RP04-16 Podpora ekologických aktivit v kraji, jehož nedílnou součástí je
vzor Žádosti o poskytnutí podpory, dle příloh č. 1092-15-P01 a č. 1092-15-P02, a to
za podmínky schválení Rámce programu RP04-16 Podpora ekologických aktivit v
kraji Zastupitelstvem Zlínského kraje.

23

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0989/R24/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2015, dle přílohy č. 1113-15-P01.

24

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - poskytnutí návratné
finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0990/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3.000.000 Kč příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na úhradu
provozních nákladů souvisejících s řešením mimořádné události po požáru a
výbuchu munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve
Vrběticích vzniklých v období od 01.07.2015 do 31.12.2015 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1117-15-P03;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0007/2016 dle přílohy č. 1117-15-P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0219/2015 dle přílohy č. 1117-15-P04.

25

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0991/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 31.10.2015, dle příloh č. 1114-15-P01 až
č. 1114-15-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
31.10.2015, dle přílohy č. 1114-15-P05.

26

Zdravotnictví - Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0992/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit souhlasné prohlášení mezi Zlínským krajem
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v rozsahu a dle
podmínek uvedených v příloze č. 1115-15-P02.

27

"Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0993/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit "Koncepci rozvoje silniční sítě II a III tříd
Zlínského kraje" dle přílohy č. 1073-15-P02.
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28

Deklarace o společném postupu při přípravě a realizaci stavby Přeložka silnic
II/490 a II/495 Uherský Brod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0994/R24/15

schvaluje
"Deklaraci o společném postupu při přípravě a realizaci stavby Přeložka silnic II/490
a II/495 Uherský Brod" dle přílohy č. 1074-15-P02.

29

Program "RP11-16 BESIP Zlínského kraje" pro rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0995/R24/15

schvaluje
Program RP11-16 BESIP Zlínského kraje dle příloh č. 1075-15-P02 a č. 1075-15P03, a to za podmínky schválení Rámce programu RP11-16 BESIP Zlínského kraje
Zastupitelstvem Zlínského kraje.

30

Revize záměrů v Generelu dopravy a aktualizace Dopravní politiky Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0996/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit materiál "Revize záměrů v Generelu dopravy
Zlínského kraje a aktualizace Dopravní politiky Zlínského kraje" podle přílohy č.
1076-15-P02.

31

Kultura - p. o. - změna závazného objemu prostředků na platy, změna
příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0997/R24/15

schvaluje
a) změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady a
vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 1069-15-P02;
b) snížení příspěvku na provoz o 270.000 Kč na konečnou výši 20.437.000 Kč u
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č.
1069-15-P03;
c) snížení příspěvku na provoz o 116.000 Kč na končenou výši 16.622.000 Kč u
příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 106915-P03;
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d) navýšení příspěvku na provoz o 558.000 Kč na konečnou výši 18.773.000 Kč u
příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy, IČ 00089982, dle přílohy č.
1069-15-P03.

33

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - akce a aktivity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0998/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu KUL01-16 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy č. 1067-15-P02;
schvaluje
KUL01-16 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy č. 1067-15-P03
a Žádost Programu KUL01-16 dle přílohy č. 1067-15-P04, a to za podmínky
schválení rámce Programu KUL01-16 dle přílohy č. 1067-15-P02 Zastupitelstvem
Zlínského kraje;
jmenuje
od 01.01.2016 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí
podpory a navržení výše poskytovaných dotací v rámci KUL01-16 Program na
podporu kulturních aktivit a akcí ve složení: předseda - Ing. Ladislav Kryštof; členové
- PhDr. Romana Habartová, Mgr. Věra Lovecká, Aleš Mědílek, Mgr. Jiří Severin,
náhradníci - PhDr. Zdeňka Friedlová, Ludmila Hůdková.

34

Projekt "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Brána do vesmíru" vyhodnocení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0999/R24/15

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Brána do
vesmíru", dle přílohy č. 1072-15-P01.

35

Jmenování ředitelky zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1000/R24/15

bere na vědomí
rezignaci PhDr. Dany Daňové na funkci ředitelky zájmového sdružení právnických
osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A.
Bati 5520, 760 90 Zlín, k 01.01.2016;
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jmenuje
s účinností od 02.01.2016 Ing. Martinu Janochovou ředitelkou zájmového sdružení
právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, IČ 02057531, se
sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín.

36

Programová podpora 2016 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1001/R24/15

schvaluje
1. Program MaS01-16 s názvem "Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu" dle
příloh č. 1105-15-P01 a č. 1105-15-P02, a to za podmínky schválení Rámce
Programu MaS01-16 s názvem "Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu"
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16.12.2015;
2. Program MaS02-16 s názvem "Sportovci zařazení do reprezentace ČR" dle příloh
č. 1105-15-P03 a č. 1105-15-P04, a to za podmínky schválení Rámce Programu
MaS02-16 s názvem "Sportovci zařazení do reprezentace ČR" Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 16.12.2015;
3. Program MaS03-16 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu" dle příloh
č. 1105-15-P05 a č. 1105-15-P06, a to za podmínky schválení Rámce Programu
MaS03-16 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu" Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 16.12.2015.

37

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1002/R24/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0211/2015, dle přílohy č. 1107-15-P01.

38

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1003/R24/15

souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 8.105.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 1112-15-P02, na celkovou částku
333.370.712 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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39

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1004/R24/15

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, a to:
- Dataprojektor NEC MT, inventární číslo 5-392-88, pořizovací cena 146.929 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2003, formou fyzické likvidace,
- Kopírka KONICA, inventární číslo 5-402-24, pořizovací cena 150.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok zařazení 2004, formou fyzické likvidace;
2. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, a to telefonní ústředny Siemens, inventární číslo 621194, pořizovací cena
242.891 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1996, a to formou fyzické likvidace.

40

Školství - smlouva o nájmu, dodatky ke smlouvám o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1005/R24/15

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ
00128198, a POJĎTE S NÁMI, IČ 26640554, se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati
1266, a to na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2017 dle příloh č. 1109-15-P04
a č. 1109-15-P05.

41

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1006/R24/15

schvaluje
podání návrhu na zápis dále uvedené změny v rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01.01.2016 u příspěvkové organizace Střední škola oděvní a služeb
Vizovice, IČ 00837237, zřizované Zlínským krajem: zvýšení nejvyššího povoleného
počtu žáků v oboru 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní forma vzdělávání,
nástavbové studium, z původních 20 na 30 žáků;
ukládá
PaedDr. Petru Navrátilovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 15.12.2015.
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42

Projekt "Střední průmyslová škola Otrokovice - Přeshraniční systém
inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“ - vyhodnocení
projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1007/R24/15

bere na vědomí
závěrečné vyhodnocení projektu "Střední průmyslová škola Otrokovice Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství", dle
přílohy 1106-15-P01;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0213/2015, dle přílohy č. 1106-15-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0217/2015, dle přílohy č. 1106-15-P03.

43

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1008/R24/15

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
praktické a Základní školy speciální Uherský Brod, IČ 60371714, dle přílohy č. 110815-P01;
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy praktické a
Základní školy speciální Uherský Brod, IČ 60371714, dle přílohy č. 1108-15-P03.

44

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1009/R24/15

schvaluje
1. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 1123-15-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, dle přílohy č. 1123-15-P03.
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45

Sociální služby - úprava kapacit sociálních služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1010/R24/15

schvaluje
1. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 5136643, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Staré Město, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, z 64 na 60 lůžek, a to s účinností od
01.01.2016;
2. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 7955879, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, z 95 na 90 lůžek, a to s účinností od
01.01.2016;
3. snížení kapacity sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 5001473, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Javorník, začleněném do Sociálních služeb Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 00092096, ze 114 na 112 lůžek, a to s účinností od
01.01.2016.

46

Sociální služby - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1011/R24/15

souhlasí
s prominutím a vyřazením pohledávky u příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, vůči:
1. rodičům uživatele sociálních služeb, a to matce Zuzaně Pokorné ve výši 65.704
Kč a otci Milanu Pokornému ve výši 67.196 Kč;
2. matce uživatele sociálních služeb paní Marii Adámkové ve výši 73.125 Kč.

48

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1012/R24/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje č. 0953/R23/15 ze dne 23.11.2015 v části schvaluje,
kterým Rada Zlínského kraje schválila Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit v roce 2016 SOC01-16, dle přílohy č. 1057-15-P02, a to za podmínky
schválení Rámce programu SOC01-16 Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16.12.2015;
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schvaluje
SOC01-16 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2016, jehož
nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle příloh č. 1120-15-P01 a
č. 1120-15-P02, a to za podmínky schválení Rámce programu SOC01-16 Program
na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 16.12.2015.

49

Programy v oblasti akreditovaného dobrovolnictví a prevence rizikových
typů chování - schválení výzev a žádostí na rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1013/R24/15

schvaluje
a) programy:
1) Program RP06-16 na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2016, jehož
nedílnou součástí je vzor žádosti o poskytnutí podpory dle příloh č. 1119-15-P01 a
č. 1119-15-P02, a to za podmínky schválení Rámce programu RP06-16 na podporu
akreditovaného dobrovolnictví v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2) Program RP07-DT1-16 na podporu nestátních neziskových organizací, škol a
školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016, jehož
nedílnou součástí je vzor žádosti o poskytnutí podpory dle příloh č. 1119-15-P03 a
č. 1119-15-P04, a to za podmínky schválení Rámce programu RP07-DT1-16 na
podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
3) Program RP07-DT2-16 na podporu nestátních neziskových organizací, škol a
školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016, jehož
nedílnou součástí je vzor žádosti o poskytnutí podpory dle příloh č. 1119-15-P05 a
č. 1119-15-P06, a to za podmínky schválení Rámce programu RP07-DT2-16 na
podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování v roce 2016 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
b) hodnotitelskou komisi Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví
RP06-16 ve složení: předsedkyně - Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, členové - Ing.
Lubomír Vaculín, Mgr. Daniela Hebnarová, Magda Krejčí, Ing. Varga, a náhradníci Pavel Čech, Petr Jaroň a Mgr. Jan Uherka.

50

Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb ZK v rámci Akčního plánu
rozvoje SSL ve ZK pro rok 2016", Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu, Dodatky k Pověření, Dodatky k Veřejnoprávním
smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R24/15

pověřuje
v souladu s Programem a Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
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pro rok 2016 s účinností od 17.12.2015 níže uvedené poskytovatele sociálních
služeb službou obecného hospodářského zájmu:
a) Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, dle
přílohy č. 1118-15-P02,
b) Rodinné centrum Kroměříž, z. s., IČ 04412672, dle přílohy č. 1118-15-P03,
za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 16.12.2015 schválí
aktualizaci Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje v rámci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji", která je součástí Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2018;
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu s účinností od 17.12.2015 pro:
a) Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, dle přílohy č. 1118-15-P04,
b) Diakonii ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991, dle přílohy č. 1118-15-P05,
c) Diakonii ČCE – středisko Vsetín, IČ 73633178, dle přílohy č. 1118-15-P06,
d) Charitu Holešov, IĆ 47930063, dle přílohy č. 1118-15-P07,
e) Charitu Valašské Meziříčí, IČ 47997885,dle přílohy č. 1118-15-P08,
f) Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovou organizaci, IČ
70850917, dle přílohy č. 1118-15-P09,
g) Sociální služby Vsetín, příspěvkovou organizaci, IČ 49562827, dle přílohy č.
1118-15-P10,
za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 16.12.2015 schválí
aktualizaci Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje v rámci Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016", která je součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20162018;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. aktualizaci Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje v rámci Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016", která je součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 20162018, dle přílohy č. 1118-15-P11;
2. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0258/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Domovem Jitka, o. p. s., IČ 28634764, dle přílohy č. 1118-15-P12;
3. uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0339/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a NADĚJÍ, IČ 00570931, dle přílohy č. 1118-15-P14;
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4. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0300/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovou
organizací, IČ 70850917, dle přílohy č. 1118-15-P13;
5. uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0299/2015/SOC mezi Zlínským krajem
a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, IČ 00092096, dle
přílohy č. 1118-15-P15.

51

Dotace MF ČR v souvislosti s mimořádnou událostí výbuchu muničního
skladu ve Vlachovicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R24/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0214/2015, dle přílohy č. 1086-15-P01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0215/2015, dle přílohy č. 1086-15-P04,
3. navýšení příspěvku na provoz na rok 2015 o 2.854.458,37 Kč, účelově určeného
na mimořádnou událost výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za podmínek dle
přílohy č. 1086-15-P07, na konečnou výši 158.649.458,37 Kč u příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle
přílohy č. 1086-15-P06.

52

Prodej majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R24/15

schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle přílohy č. 1079-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0044/2015 dle
přílohy č. 1079-15-P04.
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53

DELIKOMAT s. r. o. - Smlouva o umístění věci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R24/15

schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění věci mezi Zlínským krajem a společností DELIKOMAT
s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Brno-Modřice, IČ 63475260, dle přílohy č.
1077-15-P01.

54

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R24/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1081-15-P01 a č.
1081-15-P03, mezi Zlínským krajem a Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o., se
sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 26913453;
2. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1081-15-P02 a č.
1081-15-P03, mezi Zlínským krajem a Správou a údržbou silnic Kroměřížska, s. r.
o., se sídlem Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ 26908298.

55

Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů - softwarové produkty
ESRI, ARCDATA PRAHA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R24/15

schvaluje
uzavření smlouvy na poskytování systémové podpory Produktů mezi Zlínským
krajem a společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110
00 Praha 1 - Nové Město, IČ 14889749, dle příloh č. 1082-15-P01 a č. 1082-15-P02.

56

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor s
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R24/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.
O/0319/2007/KŘ a úhradě služeb spojených s jejím užíváním uzavřené mezi
Zlínským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava,
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911 dle přílohy č. 1084-15-P01.
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Veřejná zakázka "Prodloužení stávající podpory produktů VMware II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R24/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Prodloužení stávající podpory produktů VMware II.", dle přílohy č. 1085-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel AutoCont CZ a. s., se
sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795;
2. uzavření smlouvy na prodloužení stávající podpory produktů VMware II. s
dodavatelem AutoCont CZ a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ
47676795, dle přílohy č. 1085-15-P02.

58

Směrnice SM/07/02/15 - Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R24/15

schvaluje
směrnici SM/07/02/15 - Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, dle
přílohy č. 1080-15-P01.

59

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R24/15

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 12. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji ENERSOL
2016 realizovaným Střední průmyslovou školou Otrokovice, se sídlem tř. T. Bati
1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198;
2) 46. ročníkem Barum Czech Rally Zlín pořádaným pobočným spolkem AUTO
KLUB BARUM ZLÍN v AČR, se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČ
00530417,
3) Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek pořádanými městem Uherské
Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
00291471, v roce 2016;
b) záštitu radního Zlínského kraje Ing. Ladislava Kryštofa nad vydání Katalogu lidové
architektury okresu Kroměříž realizovaným paní PhDr. Věrou Kovářů, bytem
Charbulova 24, 618 00 Brno a společností Barrister & Principal, o. p. s., se sídlem v
Brně, Martinkova 253/7, PSČ 602 00, IČ 70889899, v roce 2015;
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c) záštitu radní Zlínského kraje Mgr. Taťány Valentové Nersesjan nad předvánoční
charitativní akcí "Film DĚDA pomáhá" pořádanou spolkem Wallachia, se sídlem
Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 70641846;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 5.000 Kč Františku Šarišskému, místem podnikání Vodní 4201, 760 01
Zlín, IČ 01661701, v roce 2015;
b) ve výši 15.000 Kč spolku Wallachia, se sídlem Nerudova 635/29, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 70641846, v roce 2015.

60

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o svěření služebního motorového vozidla k
dočasnému užívání k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým
účelům

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R24/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o svěření služebního motorového vozidla k
dočasnému užívání k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům
mezi Zlínským krajem a Ing. Vladimírem Kutým, ředitelem krajského úřadu
Zlínského kraje, dle přílohy č. 1129-15-P01.

61

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R24/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0216/2015, dle přílohy č. 1128-15-P01.

62

Mezinárodní projekt ve školství The SEE Project

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R24/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smluv mezi Zlínským krajem a jeho
partnery v mezinárodním projektu "The SEE Project":
1. SES 13-19 Ltd., 75 Stanley Rd, Stoke on Trent, ST4 7PP, Velká Británie dle
přílohy č. 1131-15-P01;
2. Koning Willem I. College, Vlijmenseweg 2, Den Bosch, 5201 AC, Nizozemsko dle
přílohy č. 1131-15-P02;
3. Galway and Roscommon Education and Training Board, An Coiléar Bán, Athenry,
Galway, IE013 – West, Irsko dle přílohy č. 1131-15-P03;
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4. Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Kapucubasi Mah. Ataturk Bl., TR714 Nevşehir, Turecko dle přílohy č. 1131-15-P04.

63

Sociální služby - Změna č. 8 Transformačního plánu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zašová

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R24/15

schvaluje
změnu č. 8 Transformačního plánu sociální služby typu domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 5730896, poskytované v zařízení Domov pro
osoby se zdravotním postižením Zašová, začleněném do příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 1132-15-P02;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pro účel poskytování sociální služby typu chráněné
bydlení s kapacitou 8 lůžek uvedené v příloze č. 1132-15-P03.

64

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R24/15

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2015 o 600.000 Kč na
konečnou výši 154.273.240 Kč a snížení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2015 o 600.000 Kč na konečnou výši 12.540.000 Kč u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 1127-15-P02.

65

Doplněný návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 16.12.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R24/15

schvaluje
doplněný návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne
16.12.2015 uvedený v příloze č. 1094-15-P02.
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66

Sociální služby - změny limitů a plánu fondu investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R24/15

schvaluje
změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů u
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 1130-15- P02.

Zlín 7. prosince 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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