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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 09.01.2017

1

Investice - přesun finančních prostředků v letech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0006/2017, dle přílohy č. 0006-17-P02.

2

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1226/3/150/457/06/16 – 01/11/16 akce "OA
Kroměříž – Stavební úpravy pro bezbariérový přístup", dle přílohy č. 0010-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2017, dle přílohy č. 0010-17-P03;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci
Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž, IČ 63458730, dle
přílohy č. 0010-17-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.000.000 Kč příspěvkové organizaci
Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž, IČ 63458730, na
realizaci akce "OA Kroměříž – Stavební úpravy pro bezbariérový přístup", dle přílohy
č. 0010-17-P05;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4.608.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 307.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, na
realizaci akce „SPŠ a OA Uherský Brod – Výstavba školního hřiště“, dle přílohy č.
0010-17-P06;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.300.000 Kč příspěvkové 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, na realizaci akce „ISŠ - COP Valašské Meziříčí – stavební úpravy
domova mládeže“, dle přílohy č. 0010-17-P07;
7. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, o 1.000.000 Kč na 400.000 Kč.
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3

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce a přístavba budovy N
dialýza - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/17

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s
názvem „Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce a přístavba budovy N dialýza
- dodávka stavby", dle přílohy č. 0013-17-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova
220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225;
2. uzavření smlouvy o dílo s uchazečem VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova
220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle příloh č. 0013-17-P03 a č. 0013-17-P04.

4

Zdravotnictví - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Kroměřížská nemocnice a. s. - demolice mazutové kotelny", se společností
TREPART s. r. o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, dle
přílohy č. 0015-17-P02;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Valašské
Meziříčí - přístavba garáží" se společností KKS, spol. s r. o., se sídlem Příluky 386,
760 01 Zlín, IČ 42340802, dle přílohy č. 0015-17-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0005/2017, dle přílohy č. 0015-17-P04.

5

Zdravotnictví - prodej movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/17

schvaluje
1. uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a panem *** bytem ***, dle přílohy
č. 0014-17-P02;
2. uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností BMT Medical
Technology s. r. o., se sídlem Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 46346996,
dle přílohy č. 0014-17-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2017, dle
přílohy č. 0014-17-P09.
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6

Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro
uchazeče o zaměstnání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/17

souhlasí
s podáním žádosti Zlínského kraje na Úřad práce ČR o příspěvek na vyhrazení
společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, dle přílohy č.
0016-17-P02;
svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o uzavření dohody o vyhrazení společensky
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, vč. jejích dodatků s Úřadem ČR
na základě žádosti, dle přílohy č. 0016-17-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0003/2017, dle přílohy č. 0016-17-P03.

7

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/17

stanovuje
s účinností od 01.02.2017 plat:
1. řediteli Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č.
0009-17-P01;
2. řediteli Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ 00098639, dle
přílohy č. 0009-17-P02;
3. ředitelce Dětského domova Bojkovice, IČ 60371803, dle přílohy č. 0009-17-P03.

8

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/17

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Mgr. Helenu Miklovou vedoucí
Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 10.01.2017.
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9

Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/17

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1156/3/170/196/01/16 – 03/12/16 "Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje", dle přílohy č. 0011-17-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2017, dle přílohy č. 0011-17-P02;
3. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle přílohy č. 001117-P04;
4. odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0011-17-P05;
5. navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, o 41.000
Kč na celkovou výši 6.491.000 Kč, dle přílohy 0011-17-P02;
6. zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Sanitní vozidla pro
Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního
řízení, dle přílohy 0011-17-P06;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Radim
Pala, DiS., Ing. Josef Sýkora, a náhradníky - Martina Chovancová, DiS., Mgr. Jana
Palová, DiS., Ing. Radovan Kojecký;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Radim Pala, DiS, Mgr. Jana Palová,
DiS., MUDr. Marcela Poláčková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Michal Uherek, Radim Pala, DiS., Ing. Josef
Sýkora, Martin Konečný, Ing. Martin Kobzáň, a náhradníky - Martina Chovancová,
DiS., Mgr. Jana Palová, DiS., Ing. Radovan Kojecký, Dušan Kandrnál, Ing. Martin
Prusenovský;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy D/3275/2016/ŘDP Radima Palu, DiS, Šrobárova
527/13, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČ 01067982, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů
o veřejné zakázce s názvem Sanitní vozidla pro Zdravotnickou záchrannou službu
Zlínského kraje, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0011-17-P07;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, odvod prostředků z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 41.000
Kč, v termínu do 31.10.2017.
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10

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/17

souhlasí
s podmínkami vydaného změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
"Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje", dle přílohy č. 003217-P24;
schvaluje
1. uzavření dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvám o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje, dle příloh č. 0032-17-P02 až č. 0032-17-P12, a to s příjemci
uvedenými v příloze č. 0032-17-P01;
2. změnu projektového rámce projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje", dle přílohy č. 0032-17-P25;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0008/2017, dle přílohy č. 0032-17-P26.

11

Deklarace zájmu - projekt Krajské hospodářské komory ZK Datová platforma
zaměstnanosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/17

souhlasí
s textem Deklarace zájmu o realizaci projektu Krajské hospodářské komory
Zlínského kraje "Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje", dle příloh č.
0005-17-P02 a č. 0005-17-P03.

12

České umění skla - Český a moravský sklářský klastr, poskytnutí
neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu 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 rozvoj aktivit vedoucích
k rozšiřování sklářského klastru, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketingu,
networkingu, řešení v oblasti vědeckotechnologických inovací klastru ve Zlínském
kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 003617-P03.
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13

Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků hospodaření z
roku 2016 do rozpočtu roku 2017 - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/17

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0198/2016, dle přílohy č. 0033-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0001/2017, dle přílohy č. 0033-17-P03.

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/17

souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to osobního automobilu Škoda Felicia LXI, reg. značka UHJ 98-49, inv.
číslo 444-29, rok pořízení 2000, poř. cena 234.066 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do
hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, IČ 13643878.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků:
- p. č. 178/2, ostatní plocha,
- p. č. 296/11, ostatní plocha,
- p. č. 296/12, ostatní plocha,
- p. č. 341/2, ostatní plocha,
- p. č. 342/2, trvalý travní porost,
- p. č. 342/3, trvalý travní porost,
- p. č. 354/2, ostatní plocha,
- p. č. 445/6, ostatní plocha,
- p. č. 528/8, ostatní plocha,
- p. č. 532/1, ostatní plocha,
- p. č. 536/2, ostatní plocha,
- p. č. 536/3, ostatní plocha,
- p. č. 538/1, ostatní plocha,
- p. č. 539/1, ostatní plocha,
- p. č. 539/3, ostatní plocha,
- p. č. 539/8, ostatní plocha,
- p. č. 540/9, ostatní plocha,
- p. č. 540/10, ostatní plocha,
- p. č. 540/11, ostatní plocha,
- p. č. 541/6, ostatní plocha,
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- p. č. 545/3, ostatní plocha,
- p. č. 545/4, ostatní plocha,
- p. č. 545/5, ostatní plocha,
- p. č. 545/12, ostatní plocha,
- p. č. 545/13, ostatní plocha,
- p. č. 546/1, ostatní plocha,
- p. č. 547/2, ostatní plocha,
- p. č. 548/2, ostatní plocha,
- p. č. 551/1, ostatní plocha,
- p. č. 967/60, ostatní plocha,
- p. č. 967/61, ostatní plocha,
- p. č. 967/62, ostatní plocha,
- p. č. 967/63, ostatní plocha,
- p. č. 967/64, ostatní plocha,
- p. č. 967/65, ostatní plocha,
- p. č. 967/66, ostatní plocha,
- p. č. 967/67, ostatní plocha,
- p. č. 967/68, ostatní plocha,
- p. č. 967/69, ostatní plocha,
- p. č. 967/70, ostatní plocha,
- p. č. 967/71, ostatní plocha,
- p. č. 967/72, ostatní plocha,
- p. č. 967/73, ostatní plocha,
- p. č. 967/74, ostatní plocha,
- p. č. 967/75, ostatní plocha,
- p. č. 967/85, ostatní plocha,
- p. č. 981/68, ostatní plocha,
- p. č. 981/69, ostatní plocha,
- p. č. 981/70, ostatní plocha,
- p. č. 1003/54, vodní plocha,
- p. č. 1003/56, vodní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 348 pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice;
2. pozemků:
- p. č. 278, ostatní plocha,
- p. č. 284/13, ostatní plocha,
- p. č. 284/14, ostatní plocha,
- p. č. 284/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 367 pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Tetětice;
3. pozemku:
- p. č. 958/7, ostatní plocha, o výměře 565 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 958/7 geometrickým plánem č. 2758171/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou.

16

Sociální služby - fond investic a odpisový plán na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/17

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 0004-17-P02a;
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2. odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0004-17-P03;
3. poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2017 příspěvkové organizaci Sociální
služby Uherské Hradiště v Uherském Hradišti se sídlem Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 00092096, ve výši 7.410.000 Kč na realizaci akce "DZR
Kvasice – oprava střechy na hlavní budově", dle přílohy č. 0004-17-P04.

17

Kultura - fond investic a odpisový plán na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/17

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut,
IČ 72563346, na rok 2017, dle přílohy č. 0025-17-P02;
2. odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ
72563346, dle přílohy č. 0025-17-P03.

18

RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/17

schvaluje
Program RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy č. 000117-P02, jehož nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí dotace, dle příloh
č. 0001-17-P03 až č. 0001-17-P05.

19

Anketa "Pracovník roku v sociálních službách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/17

souhlasí
1. s vyhlášením 8. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje" za významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci
sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0002-17-P02.

20

Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro níže uvedené poskytovatele sociálních služeb:
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- Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, se sídlem
Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0003-17-P02,
- Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, se sídlem Horní Jasenka 119, Vsetín, dle přílohy
č. 0003-17-P03.

21

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/17

schvaluje
závazný objem prostředků na platy v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok
2017:
a) Střední průmyslové škole Otrokovice, se sídlem třída Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 1.346.000 Kč, dle přílohy č. 0022-17-P02;
b) Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, se sídlem Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši 610.000 Kč,dle přílohy č. 002217-P03.

22

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ
00566411, a to ovládací pult L224+sluchátka K800, inventární číslo 1100, pořizovací
cena 106.232,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001, formou fyzické
likvidace;
2. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, a to kopírka
Sharp, inventární číslo 3220_ZP 64, pořizovací cena 129.684 Kč, zůstatková cena
0 Kč, rok pořízení 2002, formou fyzické likvidace.

23

Školství - dodatek smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/17

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi příspěvkovou organizací Střední
průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, a POJ´DTE S NÁMI se sídlem 1266,
Otrokovice, PSČ 765 02, IČ 26640554, a to na dobu určitou od 01.02.2017 do
31.12.2017, dle přílohy č. 0019-17-P01 a č. 0019-17-P02.
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24

Školství - žádost o revokaci stanoviska RZK k žádosti o zápis střední školy
do rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/17

nemá námitek
k zápisu střední školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště, zřizovaná obcí Březová, a k
zápisu oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum, dálková forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků 120.

25

Školství - Návrh na udělení medaile MŠMT ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/17

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrných medailí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v 1. stupni *** Střední školy hotelové a služeb Kroměříž,
IČ 47934832, a *** *** Základní umělecké školy Hulín, IČ 63458641;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v termínu do 31.01.2017.

26

Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/17

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje
2017 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za
dlouhodobou kvalitní práci ve školství, dle přílohy č. 0017-17-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0017-17-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr pracovníků ve školství Zlínského kraje k
ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za
dlouhodobou kvalitní práci ve školství, dle přílohy č. 0017-17-P03.
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27

Souhlas zřizovatele s realizací projektů formou zjednodušeného vykazování
v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/17

vyjadřuje souhlas
s realizací projektů škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem, dle
přílohy č. 0018-17-P02, v rámci výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“
vyhlášených v programovém období 2014-2020.

28

Udělení doložky dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/17

souhlasí
s uzavřením partnerské smlouvy a realizací projektu „The European Engagement in
Kids Achievement Project (EUREKA)“, reg. č. 2016-1-UK01-KA201-024278,
podpořeného z programu Erasmus+, jehož partnerem je Krajská pedagogickopsychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín se sídlem J. A. Bati 5520, Zlín 76001, IČ 61716456, finanční plnění pro partnera
je ve výši 22.150 Eur, dle přílohy č. 0024-17-P02.

29

Kontroly hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/17

schvaluje
provedení kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2017, dle přílohy
č. 0028-17-P01;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění kontrol příspěvkových organizací Zlínského
kraje v roce 2017, dle přílohy č. 0028-17- P02;
souhlasí
s vydáním pověření pro ředitele krajského úřadu k vydávání Pověření ke kontrole
příspěvkových organizací Zlínského kraje dle přílohy č. 0028-17-P03.
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30

Dohoda o poskytování služeb přístupu k Centrálnímu místu služeb (CMS)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/17

schvaluje
uzavření Dohody o poskytování služeb přístupu k Centrálnímu místu služeb (CMS)
mezi Zlínským krajem a Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad
Štolou 936/7, 170 34 Praha 7, IČ 00007064, dle přílohy č. 0026-17-P01.

31

Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/17

bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky centrálním zadavatelem k veřejné zakázce
na dodávku Produktů VMware, dle přílohy č. 0029-17-P01;
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb s dodavatelem MERIT GROUP a. s. se sídlem
Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČ 64609995, dle přílohy č. 0029-17-P02.

32

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R01/17

předává
ke dni fyzického převzetí movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, IČ
63458730, dle přílohy č. 0030-17-P01;
2. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., se sídlem Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0030-17-P03.

33

Rozpočtové opatření ke změně struktury nákladů investičního záměru
Krajský úřad Zlínského kraje – oprava kaučukových podlah budovy č. 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R01/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0002/2017, dle přílohy č. 0031-17-P01a a 0031-17P01b.
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34

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R01/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Republikovým finále Asociace školních sportovních klubů České republiky v
minifotbale základních škol Sportovní liga základních škol pořádaným Krajskou
radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského kraje,
pobočný spolek, se sídlem Tyršova 1561, 769 01 Holešov, IČ 70930139, v roce
2017;
2) 8. ročníkem festivalu současného českého a slovenského umění "Nový zlínský
salon" pořádaným Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková
organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00094889, v roce 2017;
3) projektem "Pocta Františku Bartošovi 2016-2017" realizovaným Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČ 00089982, a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně,
příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, v
roce 2017;
4) účastí Uherskohradišťského dětského sboru při Základní umělecké škole Uherské
Hradiště, se sídlem Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46254323,
na 11. ročníku nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice" v
roce 2017;
5) akcí "Benefiční večer IZS" pořádanou spolkem VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
z. s., se sídlem U hřiště 142, 756 05 Karolinka, IČ 26666111, v roce 2017;
6) 15. ročníkem Karlovské 50 pořádaným společností RAUL, s. r. o., se sídlem Elišky
Krásnohorské 12/5, Josefov, 110 Praha 1, IČ 25608673;
7) 57. Zlín Film Festivalem pořádaným společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem
Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ 26273365;
b) záštitu náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavla Botka nad akcí "Dopravní
snídaně s BESIPEM" pořádanou společností ECHOpix s. r. o., se sídlem Čsl.
armády 842/52, Pod Cvilínem, 794 01 Křekov, IČ 29458552, v roce 2017;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad Festivalem IQ Play
pořádaným spolkem Inspirace Zlín z. s., se sídlem Bratří Sousedíků 1056, 760 01
Zlín, IČ 04535341, v roce 2017;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 10.000 Kč ***;
b) ve výši 8.000 Kč spolku VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO z. s., se sídlem U hřiště
142, 756 05 Karolinka, IČ 26666111, v roce 2017.
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35

Plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R01/17

schvaluje
plán práce Rady Zlínského kraje na rok 2017, dle přílohy č. 0008-17-P01.

36

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R01/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0037-17-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0269/R07/16 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, se sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00098639, zajistit ve spolupráci s Odborem investic a Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s., zpracování zadávací dokumentace k veřejné
zakázce na dodavatele stavby a zahájení veřejné zakázky na dodavatele stavby k
projektům předloženým do 19. výzvy "Operačního programu Životní prostředí 20142020" "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na
provozně-technickém objektu" - OPŽP.“ - na termín plnění 06.02.2017;
2. usnesení č. 0449/R12/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství v termínu do 31.12.2016
zajistit zpracování aktualizace Územně energetické koncepce Zlínského kraje“ - na
termín plnění 11.12.2017.

37

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R01/17

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/12/02/13 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary, ve znění přílohy č. 0007-17-P01.
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38

Projekt "Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež" - úprava
projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R01/17

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
Ohrožené děti a mládež", dle přílohy č. 0038-17-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0009/2017, dle přílohy č. 0038-17-P02.

Zlín 9. ledna 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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