R25/15

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 25. zasedání dne 21.12.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R25/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1179-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0205/R07/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá navýšení
odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, o 1.500.000 Kč v termínu do
15.12.2015 na celkovou výši 4.188.000 Kč.“ - na termín plnění 11.01.2016;
2. usnesení č. 0473/R12/15 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic, ve spolupráci s vedoucím Odboru zdravotnictví, zpracovat a
předložit Radě Zlínského kraje ke schválení návrh smlouvy o spolupráci s Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., při realizaci stavebních prací 0. etapy centrálního objektu, v
termínu do 21.12.2015.“ - na termín plnění 31.01.2016;
3. 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 21.12.2015.“ - na termín plnění 06.06.2016.

2

Sociální služby - Domov pro seniory Broučkova, Zlín - předávací stanice dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R25/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1062/3/100/136/01/15 – 01/11/15 s názvem "Domov pro seniory Burešov p. o. –
Bytový dům Broučkova – modernizace předávací stanice", dle přílohy č. 1156-15P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0223/2015, dle přílohy č. 1156-15-P03.
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Sociální služby - Domov pro seniory Jasenka, Vsetín - dodatek investičního
záměru - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R25/15

schvaluje
1. dodatek č. 12 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
672/3/100/086/03/10 – 12/11/15 s názvem "Domov pro seniory Jasenka, Vsetín" ROP, dle přílohy č. 1157-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0225/2015, dle přílohy č. 1157-15-P03.

4

Sociální služby - Domov pro seniory Lukov – přístavba kotelny - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R25/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov pro seniory Lukov p.
o. – přístavba kotelny - dodávka stavby" formou zjednodušeného podlimitního řízení,
dle příloh č. 1158-15-P02 až č. 1158-15-P10, výzvou zájemcům uvedeným v příloze
č. 1158-15-P11 a současným uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.
František Mikeštík, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Tomáš Záhora, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Jan Vrbka;
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Jana
Chovancová, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý a
náhradníky: Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková,
Mgr. Michal Uherek, Roman Hlaváč;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Domov pro seniory Lukov p. o. – přístavba kotelny - dodávka stavby" podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
plné moci ve znění přílohy č. 1158-15-P12.
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Sociální služby – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R25/15

schvaluje
1. dodatek č. 9 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
713/3/100/097/08/10 – 09/12/15 na akci "Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm – humanizace pobytových služeb", dle přílohy č. 1159-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0233/2015, dle přílohy č. 1159-15-P03.

6

Školství - investiční záměry - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R25/15

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, a to:
a) dodatek č. 4 investičního záměru č. 882/3/150/334/05/12 – 04/11/15 akce „SŠCOPT Kroměříž – modernizace technologického vybavení“, dle přílohy č. 1161-15P02;
b) dodatek č. 4 investičního záměru č. 880/3/150/332/05/12 – 04/12/15 akce „ISŠCOP Valašské Meziříčí – inovace technologií praxe“, dle přílohy č. 1161-15-P03;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací na rok 2015:
a) změnu č. 1 SŠ-COPT Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 1161-15-P04;
b) změnu č. 5 ISŠ COP Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 1161-15-P05;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0226/2015, dle přílohy č. 1161-15-P06.

7

Zdravotnictví - VS nemocnice – výstavba interního pavilonu – příprava stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R25/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba
interního pavilonu – výkon funkce TDS a koordinátora BOZP" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1164-15-P02 až č. 1164-15-P13,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1164-15-P14 a současným uveřejněním
výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.
František Mikeštík, Martina Chovancová Hromečková, DiS., a náhradníky Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. Jana Stašková, Mgr. Michal Uherek;
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2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Jan Vrbka;
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý a náhradníky:
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal
Uherek, Pavel Mitáš;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu – výkon funkce
TDS a koordinátora BOZP" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 1164-15-P15.

8

Zdravotnictví - ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R25/15

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1114/3/170/186/06/15 - 02/1215 „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje –
výjezdová základna Suchá Loz“, dle přílohy č. 1165-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0227/2015, dle přílohy č. 1165-15-P03;
3. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090067446 pro akci
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Suchá Loz",
mezi Zlínským krajem a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí
nad Labem - město, IČ 27295567, dle přílohy č. 1165-15-P04;
bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0006/2015, dle přílohy č. 1165-15P05.

9

Zdravotnictví - ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R25/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje – výjezdová základna Suchá Loz – dodávka stavby" formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 1163-15-P02 až č. 1163-15-P10,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 1163-15-P11 a současným uveřejněním
výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
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jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami 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 posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Jan Vrbka;
3. hodnotící komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Ing. Karol
Muránsky, Martina Chovancová Hromečková, DiS., Ing. Marek Slabý a náhradníky:
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Mgr. Michal
Uherek, Ing. Radomír Drozd;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna
Suchá Loz – dodávka stavby" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 1163-15-P12.

10

Sklářský klastr - smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R25/15

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 80.000 Kč
pobočnému spolku České umění skla - Český a moravský sklářský klastr, IČ
04352645, se sídlem Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, na realizaci aktivit
vedoucích k rozšiřování sklářského klastru, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí,
marketingu, networkingu, řešení v oblasti vědeckotechnologických inovací klastru a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1153-15P02.

11

Smluvní vztahy s Industry Servis ZK, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R25/15

schvaluje
1. uzavření Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování
realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, IČ 70891320 a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská
1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle přílohy č. 1155-15-P02, a č. 1155-15-P03;

5/21

R25/15

2. uzavření Smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení
přípravy a realizace "Projektu SPZ Holešov" mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle přílohy č. 1155-15-P04 a č.
1155-15-P05.

12

Smluvní vztahy - Stavba 10 Technická a dopravní infrastruktura

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R25/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. D/1253/2011/INV na stavební práce na
akci "SPZ Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část
- Dodávka stavby", mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
70891320, a Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím
účastníkem sdružení společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10,
Nové Město, 110 00 Praha, IČ 45274924, dle přílohy č. 1154-15-P02;
2. uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/1993/2012/INV na dodatečné stavební
práce na akci "SPZ Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř
PZ - 1. část", mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
70891320, a Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím
účastníkem sdružení společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10,
Nové Město, 110 00 Praha, IČ 45274924, dle přílohy č. 1154-15-P03.

13

Majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R25/15

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, dle příloh č. 1148-15-P03 a č. 1148-15-P04.

14

Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku
2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R25/15

bere na vědomí
situační zprávu o stavu základních strategických rozvojových dokumentů Zlínského
kraje a návrh aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do
roku 2020, dle přílohy č. 1145-15-P01;
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schvaluje
složení pracovních skupin pro zpracování aktualizace Programu rozvoje územního
obvodu Zlínského kraje do roku 2020, dle přílohy č. 1145-15-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje zajistit zpracování aktualizace
Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020, v souladu s
přílohou č. 1145-15-P01, v termínu do 31.10.2016.

16

Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20162017"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R25/15

schvaluje
projektový rámec projektu "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění
činnosti 2016-2017", dle přílohy č. 1150-15-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt "Regionální stálá
konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017" v souladu s projektovým
rámcem dle přílohy č. 1150-15-P01 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace
z OP Technická pomoc a předložit tuto projektovou žádost v rámci výzvy k
předkládání žádostí č. OPTP - Výzva č. 3, nejpozději do 29.02.2016.

17

Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje pro rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R25/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o vytvoření díla č. D/1586/2012/KH, jejímž
předmětem je tvorba a vysílání televizních pořadů, uzavřené mezi Zlínským krajem
a společností J. D. Production, s. r. o., se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 25592939, dle přílohy č. 1146-15-P03.

7/21

R25/15

18

14|15 BAŤŮV INSTITUT - Jmenování předsedy Rady 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R25/15

bere na vědomí
oznámení Ing. Jaroslava Drozda o rezignaci na předsedu Rady 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU ke dni 31.12.2015;
odvolává
Ing. Ladislava Kryštofa z funkce místopředsedy Rady 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
ke dni 31.12.2015;
jmenuje
s účinností ode dne 01.01.2016 Ing. Ladislava Kryštofa předsedou Rady 14|15
BAŤOVA INSTITUTU a Mgr. Milana Filipa místopředsedou Rady 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU.

19

Komise Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R25/15

jmenuje
pana Františka Rábka, bytem Přílucká 4116, 760 01 Zlín, do funkce člena Komise
Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené s účinností od 01.01.2016.

20

Příspěvkové organizace - odměny ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R25/15

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem:
a) v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 1151-15-P01;
b) v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v přílohách č. 1151-15-P02 a č. 115115-P03.
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Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R25/15

stanovuje
1. s účinností od 01.01.2016 plat paní Mgr. Haně Vaňkové, zástupkyni statutárního
orgánu Základní školy praktické a Základní školy speciální Uherský Brod, IČ
60371714, dle přílohy č. 1152-15-P01;
2. s účinností od 01.01.2016 mzdu panu Mgr. Ladislavu Botkovi, řediteli Plavecké
školy Uherské Hradiště, IČ 48489573, dle přílohy č. 1152-15-P02.

22

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R25/15

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, a to:
a) pračky Elektrolux FL160 MP, e.č. 100003, inv.č. 900, rok pořízení 1998, poř. cena
186.221,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace,
b) pračky Elektrolux FLE 220 MP, e.č. 100001, inv.č. 374/43-3, rok pořízení 1998,
poř. cena 370.650 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, a to 1 ks válendy, poř. cena 8.527,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč, která je
částí souboru nábytku – pokoje půdní vestavba, inv. č. 2081, rok. pořízení 2001,
formou fyzické likvidace;
3. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření Domova pro seniory Luhačovice, příspěvkové organizace, IČ
70850909, a to myčky na nádobí M 1003, ev. č.32335614, rok pořízení 2008, poř.
cena 152.171 Kč, zůstatková cena k datu 31.8.2015 činí 69.299, do hospodaření
příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941;
4. s pronájmem pozemku p. č. 2708/7, o výměře 67 m 2, zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, společnosti BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem ul.
4. května 806, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60715995, na dobu určitou
od 01.01.2016 do 31.12.2016 za nájemné ve výši 20.100 Kč/rok + DPH, dle přílohy
č. 1133-15-P09;
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:
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- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č.
248/1, p. č. 249/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Kotojedy, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 464-4376/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH;
ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 18.05.2015, č. 0390/R11/15 - část
schvaluje, bod 5.;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 14.09.2015, č. 0739/R18/15 – část
souhlasí, bod 2. b);
bere na vědomí
1. přesun technického zhodnocení za rok 2015 na rok 2016, dle přílohy č. 1133-15P06,
2. plán technického zhodnocení nemovitostí v areálu hraničního přechodu Starý
Hrozenkov pro rok 2016, dle přílohy č. 1133-15-P08.

23

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R25/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku:
- id. ½ p. č. 1986/40, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1313 pro obec a k. ú. Poličná;
2. pozemku:
- p. č. 2821/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6377 pro obec a k. ú. Bystřice pod
Hostýnem;
3. pozemků:
- p. č. 634/23, ostatní plocha, o výměře 326 m 2,
- p. č. 634/24, ostatní plocha, o výměře 118 m2,
- p. č. 634/25, ostatní plocha, o výměře 216 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1222-225/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem;
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4. pozemku:
- p. č. 634/27, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1224-266/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem;
5. pozemků:
- dílu „d“ o výměře 103 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 491/1,
- dílu „a“ o výměře 373 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 492,
geometrickým plánem č. 1301-52/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Martinice a k. ú. Martinice
u Holešova.

24

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R25/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0228/2015, dle přílohy č. 1180-15-P01.

25

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R25/15

souhlasí
s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu "Program výměny zdrojů
tepla v domácnostech Zlínského kraje" dle přílohy č. 1143-15-P02;
schvaluje
1. změnu projektového rámce projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje", dle přílohy č. 1143-15-P03;
2. vyhlášení programu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje" a formulář žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1143-15-P04 až č. 114315-P09;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0224/2015, dle přílohy č. 1143-15-P10;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0222/2015, dle přílohy č. 1143-15-P11.
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26

Zdravotnictví - Uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R25/15

schvaluje
A) uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně
365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1172-15-P02;
B) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/73,
767 55 Kroměříž, IČ 27660532, dle přílohy č. 1172-15-P03;
C) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0152/2012/ZD
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755
01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 1172-15-P04;
D) uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce č. O/0405/2009/ZD uzavřené mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 1172-15-P05;
E) rozpočtové opatření č. RZK/0220/2015, dle přílohy č. 1172-15-P12;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0008/2016, dle
přílohy č. 1172-15-P09.

27

Doprava - dodatky k inv. záměrům, inv. záměr, změna fondu investic č. 8,
Plán přípravy akcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R25/15

schvaluje
A) Dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje,
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) dodatek č. 7 investičního záměru č. 906/3/110/209/09/12-07/11/15, k provedení
díla "Silnice II/150: Osíčko - Komárno", o celkových nákladech 63.095.000 Kč, dle
příloh č. 1137-15-P02a a č. 1137-15-P02b;
A2) dodatek č. 9 investičního záměru č. 904/3/110/207/09/12-09/11/15, k provedení
díla „Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Hovězí", o celkových nákladech 57.819.000 Kč,
dle přílohy č. 1137-15-P03;
A3) dodatek č. 8 investičního záměru č. 964/3/110/215/07/13-08/11/15, k provedení
díla "Silnice II/487: Velké Karlovice, uzl. úsek č. 17 Beskyd", o celkových nákladech
96.852.000 Kč, dle přílohy č. 1137-15-P04;
A4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1067/3/110/248/01/15-02/11/15, k
provedení díla "Silnice II/432: Šelešovice - Olšina", o celkových nákladech
30.132.000 Kč, dle přílohy č. 1137-15-P05;
A5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1066/3/110/247/01/15-02/11/15, k
provedení díla "Silnice II/432: Střílky - Lískovec", o celkových nákladech 26.533.000
Kč, dle přílohy č. 1137-15-P06;
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A6) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1075/3/110/250/03/15 - 02/12/15, k
provedení díla "Silnice III/49026: Březůvky, mostní objekt", o celkových nákladech
5.678.000 Kč, dle přílohy č. 1137-15-P07;
B) změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 1137-15P08;
C) rozpočtové opatření č. RZK/0221/2015, dle přílohy č. 1137-15-P12;
D) plán přípravy akcí ŘSZK (prosinec 2015), dle přílohy č. 1137-15-P15.

28

Kultura - změna závazného objemu prostředků na platy, změna výše
příspěvku na provoz

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R25/15

schvaluje
a) snížení příspěvku na provoz o 500.000 Kč na konečnou výši 33.325.000 Kč u
příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 1135-15P01;
b) zvýšení příspěvku na provoz o 135.000 Kč na konečnou výši 18.908.000 Kč u
příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle
přílohy č. 1135-15-P01;
c) snížení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady a
vyčlenění účelových prostředků u příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ
72563346, dle přílohy č. 1135-15-P02;
d) zvýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady o 30.000
Kč na konečnou výši 4.985.000 Kč u příspěvkové organizace Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně, IČ 00094889, dle přílohy č. 1135-15-P02;
e) zvýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady o 39.000
Kč na konečnou výši 10.000.720 Kč u příspěvkové organizace Slovácké muzeum v
Uherském Hradišti, IČ 00092126, dle přílohy č. 1135-15-P02.

29

Vyhodnocení realizace projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1058/R25/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace:
1. projektu "Kulturní evropské stezky: Přenos zkušeností, sdílení řešení
(CERTESS)", dle přílohy č. 1136-15-P01;
2. mikroprojektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - průvodce a web", dle přílohy
č. 1136-15-P02;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0231/2015, dle přílohy č. 1136-15-P03.

30

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1059/R25/15

souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 1.606.088 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 1170-15-P02, na celkovou částku
334.976.800 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem;
schvaluje
závazný objem prostředků na mzdy v rámci schváleného příspěvku na provoz
Dětskému domovu Zlín, se sídlem Lazy 3689, 760 01 Zlín, IČ 61716723, ve výši
77.770 Kč pro pracovní pozici bezpečností pracovník dětského domova v rámci
podpory zaměstnanosti, dle přílohy č. 1170-15-P02a.

31

Školství - Smlouva s UTB Zlín o bezúplatném poskytnutí licencí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1060/R25/15

schvaluje
smlouvu mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka
5555, Zlín 76001, IČ 70883521 a Zlínským krajem, a to na dobu určitou do
30.11.2018, jejímž předmětem je bezúplatné poskytnutí licence k užití Informačního
systému vývoje profesní orientace studentů středních škol s ohledem na
parametrizaci jejich dalšího studia a trh práce, dle příloh č. 1169-15-P02, č. 116915-P03 a č. 1169-15-P04.

32

Školství - smlouva o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1061/R25/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Hulín, IČ 00287229, se sídlem
náměstí Míru 162, 768 24 Hulín, a příspěvkovou organizací Základní umělecká
škola Hulín, IČ 63458641, dle přílohy č. 1168-15-P01.
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33

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1062/R25/15

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

34

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1063/R25/15

schvaluje
limity výdajů na pohoštění a upomínkové předměty v rámci Her VII. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2016 v členění:
a) pohoštění v celkové výši 30.000 Kč;
b) upomínkové předměty v celkové výši 550.000 Kč.

35

Vyhodnocení projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1064/R25/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji", dle
přílohy č. 1171-15-P01.

36

Sociální služby - změny fondů investic, závazného objemu prostředků na
platy včetně ostatních osobních nákladů a příspěvku na provoz na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1065/R25/15

schvaluje
1. změnu č. 7 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2015, dle přílohy č. 1176-15-P02;
2.
a) snížení příspěvku na provoz o 123.943 Kč na konečnou výši 128.166.037 Kč u
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy
č. 1176-15-P03,
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b) navýšení příspěvku na provoz o 2.440.000 Kč na konečnou výši 42.380.740 Kč u
příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 117615-P03;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, dle přílohy č. 1176-15-P04;
4. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Dům
sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, na rok 2015, dle přílohy č. 1176-15-P07.

37

Sociální služby - zřízení poskytování nové sociální služby a úprava kapacity
sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1066/R25/15

schvaluje
1. zřízení poskytování pobytové sociální služby typu chráněné bydlení s kapacitou 8
uživatelů, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod,
organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to s účinností od 01.02.2016;
2. zvýšení kapacity pobytové sociální služby typu chráněné bydlení poskytované
Chráněným bydlením - Rostislavova, identifikátor 6798398, začleněné do
Komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením, organizační jednotky
příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, z 12 na 21
lůžek, a to s účinností od 01.01.2016;
souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o nájmu pro účel poskytování sociální služby typu chráněné
bydlení s kapacitou 8 lůžek uvedené v příloze č. 1177-15-P04;
2. s uzavřením smluv o nájmu pro účel rozšíření poskytování sociální služby typu
chráněné bydlení o 9 lůžek uvedené v přílohách č. 1177-15-P08 až č. 1177-15-P11.

38

Sociální služby - vyřazení pohledávky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1067/R25/15

souhlasí
1. s prominutím a vyřazením pohledávky u příspěvkové organizace Sociální služby
pro osoby se zdravotním postižením, IČ 70850917, vůči matce uživatele sociálních
služeb paní Aleně Stratilové ve výši 42.560 Kč;
2. s prominutím a vyřazením pohledávek u příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, vůči:
a) matce uživatelky sociálních služeb paní Věře Kaločové ve výši 226.888 Kč;
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b) matce uživatelky sociálních služeb paní Olze Tihelkové ve výši 21.393 Kč;
c) otci uživatele sociálních služeb panu Stanislavu Šivákovi ve výši 34.555 Kč.

39

Dodatek č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1068/R25/15

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, dle přílohy
č. 1173-15-P02.

40

Neinvestiční projekty v sociální oblasti - Sociální služby Vsetín, příspěvková
organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1069/R25/15

schvaluje
1. projektový rámec projektu "O krok dál", dle přílohy č. 1174-15-P01;
2. projektový rámec projektu "Návrat do života - transformace a humanizace DZR
Pržno", dle přílohy č. 1174-15-P02;
3. "Vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci" pro projekt "Návrat do
života - transformace a humanizace DZR Pržno", dle přílohy č. 1174-15-P03;
4. "Vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci" pro projekt "O krok dál",
dle přílohy č. 1174-15-P04;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dopracovat projekty
"O krok dál" a "Návrat do života - transformace a humanizace DZR Pržno" v souladu
s projektovým rámcem dle příloh č. 1174-15-P01 a č. 1174-15-P02 do konečné
podoby žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost včetně všech
povinných příloh v termínu do 31.12.2015;
2. příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, předložit žádosti o
podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekty "O krok dál" a "Návrat
do života - transformace a humanizace DZR Pržno" včetně všech povinných příloh
v termínu do 31.12.2015.
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41

Vyhodnocení projektu Edukací ke kvalitě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1070/R25/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Edukací ke kvalitě", dle přílohy č. 1178-15-P01;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0230/2015, dle přílohy č. 1178-15-P02.

42

Smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1071/R25/15

schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o podnájmu mezi Zlínským krajem a:
a) Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova
1211/40b, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ 75084911, dle přílohy č. 1142-15-P01;
b) Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
760 01 Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 1142-15-P02;
c) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520,
760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 1142-15-P03;
2. uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a:
a) Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
760 01 Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. 1142-15-P04;
b) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520,
760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 1142-15-P05;
3. uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Zlínským krajem a
zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, dle přílohy č. 1142-15-P06.

43

Předání majetku ZK k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1072/R25/15

předává
k hospodaření movité věci příspěvkové organizaci Krajská pedagogickopsychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 1141-15-P01,
ke dni jejich fyzického převzetí.

18/21

R25/15

44

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1073/R25/15

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv mezi
Zlínským krajem a společností Wolters Kluwer, a. s., se sídlem U Nákladového
nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, dle příloh č. 1139-15-P01 a č. 113915-P02;
ukládá
ředitelům organizací, zřizovaných Zlínským krajem, využívat licence právního
informačního systému, uvedeného v příloze č. 1139-15-P01 a č. 1139-15-P02.

45

Informace o ukončení soudního sporu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1074/R25/15

bere na vědomí
informaci o výsledku soudního sporu mezi žalobcem Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, se sídlem Pobřežní
665/23, 186 00 Praha-Karlín a žalovaným Zlínským krajem, o zaplacení částky
188.619 Kč s příslušenstvím, uvedenou v příloze č. 1140-15-P01.

46

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1075/R25/15

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 135. výročím narození prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši, dr.h.c. pořádaným spolkem
Společnost pro naplnění odkazu prof. dr. ing. Rudolfa Haši, se sídlem Kunovice č.
p. 153, 756 44 Kunovice, IČ 26653869, v roce 2016;
2) 1. Koštem archivních vín pořádaným společností VINAŘSTVÍ - DVUR POD
STARÝMA HORAMA s. r. o., se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ 02461188, a
VINAŘSKÝM SPOLKEM BBP se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ 04501209, v
roce 2016;
3) Studentským Velehradem 2016 pořádaným Vysokoškolským katolickým hnutím
Česká republika, o. s., se sídlem Kozí 684/8, Brno-město, 602 00 Brno, IČ
26610311, v roce 2016;
4) ZLÍNSKÝMI REGIONÁLNÍMI OZVĚNAMI 23. ročníku Mezinárodního filmového
festivalu - FEBIOFEST 2016 pořádanými společností FEBIOFEST s. r. o., se sídlem
Růžová 951/13, 110 00 Praha 1, v roce 2016;
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5) XVIII. ročníkem celorepublikového semináře "Dítě v krizi" pořádaným společností
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., se sídlem Ke kurtům 382/5, Písnice,
142 00 Praha 4, IČ 25076914, v roce 2016;
6) 18. ročníkem mezinárodního sochařského symposia Ledové království 2015/2016
pořádaným spolkem Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 26630257;
b) záštitu statutárního náměstka hejtmana Ing. Jaroslava Drozda nad 41. ročníkem
motoristické akce pro řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa
Sláčíka" pořádaným pobočným spolkem AVZO TSČ ČR Vizovice, se sídlem Razov
170, 763 12 Vizovice, IČ 22709070, v roce 2016;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 95.000 Kč spolku Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s., se sídlem
Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ 04024915;
b) ve výši 30.000 Kč spolku Dance Talent Zlín, z. s., se sídlem Kališní 341/6/ Stará
Bělá, 724 00 Ostrava, IČ 04108311;
c) ve výši 10.000 Kč 1. občánkovi Zlínského kraje roku 2016;
d) ve výši 30.000 Kč Ing. Ivaně Kovářové, trvalý pobyt Jasenná 223, 763 13 Jasenná.

47

Sociální služby - snížení odvodu z fondu investic do rozpočtu ZK a změna
plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1076/R25/15

schvaluje
1. snížení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, o 1.500.000 Kč, z částky
4.188.000 Kč na celkovou výši 2.688.000 Kč;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Loučka, IČ 70850895, na rok 2015 dle přílohy č. 1181-15-P01;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0229/2015 dle přílohy č. 1181-15-P03.

48

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1077/R25/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0232/2015, dle přílohy č. 1182-15-P01,
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2. navýšení příspěvku na provoz na rok 2015 o 1.371.912,30 Kč, účelově určeného
na mimořádnou událost výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za podmínek dle
přílohy č. 1182-15-P04, na konečnou výši 160.021.370,67 Kč u příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle
přílohy č. 1182-15-P03,
a to vše za podmínky, že Zlínský kraj obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace a
finanční prostředky dotace do 31.12.2015, dle přílohy č. 1182-15-P02.

49

Návrh na zaplacení regresní úhrady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1078/R25/15

bere na vědomí
nárok ČR - Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 00, Praha 1, IČ
66003008, na zaplacení regresní úhrady ve výši 18.681 Kč s příslušenstvím, dle
přílohy č. 1183-15-P01;
schvaluje
1. návrh na uznání regresního nároku ČR - Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody
1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 66003008, ve výši 18.681 Kč s příslušenstvím dle
přílohy č. 1183-15-P02;
2. vyjádření pro obchodní společnost Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
prostřednictvím RENOMIA, a. s., se sídlem Wilsonova 7, 750 02 Přerov, dle přílohy
č. 1183-15-P03.

Zlín 21. prosince 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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