R02/17
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 2. zasedání dne 20.01.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R02/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0077-17-P01.

2

Kultura - Hvězdárna Valašské Meziříčí - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R02/17

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru č. 1096/3/090/063/03/15 – 03/01/17 akce
"Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov – 2.
etapa", dle přílohy č. 0043-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0014/2017, dle přílohy č. 0043-17-P03;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové organizace
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00098639, dle přílohy č. 0043-17-P04;
4. odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí,
IČ 00098639, dle přílohy č. 0043-17-P05;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.176.000 Kč a účelového příspěvku na
provoz ve výši 195.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci akce "Hvězdárna
Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa", dle příloh
č. 0043-17-P06 a č. 0043-17-P07;
6. navýšení příspěvku na provoz o 80.000 Kč na 4.990.000 Kč příspěvkové
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 00098639, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění
havarijního stavu budov – 2. etapa", dle přílohy č. 0043-17-P07.
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3

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R02/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru:
a) č. 1036/3/150/390/06/14 - 01/01/17 na akci "OU a ZŠ Holešov - Výměna oken a
rekonstrukce fasády", dle přílohy č. 0046-17-P02;
b) č. 1236/3/150/463/08/16 - 01/01/17 na akci „Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ
Slavičín - Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT“, dle přílohy č. 004617-P03;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové organizace:
a) Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, IČ
47935910, dle přílohy č. 0046-17-P04;
b) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0046-17-P05;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0011/2017, dle přílohy č. 0046-17-P06;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7.741.000 Kč příspěvkové organizaci
Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, IČ
47935910, na realizaci akce "OU a ZŠ praktická Holešov - Výměna oken a
rekonstrukce fasády", dle přílohy č. 0046-17-P07;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 11.484.000 Kč příspěvkové
organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ: 46276327, na realizaci akce "Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ
Slavičín - Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT", dle přílohy č. 004617-P08.

4

Zdravotnictví - přesun finančních prostředků v letech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R02/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0012/2017, dle přílohy č. 0047-17-P02.

5

Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do rozpočtu roku 2017
- rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R02/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0010/2017, dle přílohy č. 0070-17-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R02/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti včetně zřízení práva provést stavbu pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně rozpojovací skříně, vše v pozemku p. č. 1040/11, ostatní
plocha/manipulační plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
rozpojovací skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a
omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 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 nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 584/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Žeranovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1276-199a/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 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 pozemcích p. č. 763/3, p. č. 763/17, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Jarohněvice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 333157b/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky 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;
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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1846/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Pornice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 203-162a/2016,
- 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 1.000 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:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 802/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kostelec u Holešova, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2753-975a/2016,
- 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 2.000 Kč + DPH;
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6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 2605/4, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Břestek, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 918-1052b/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
7. 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. 499/70, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Šelešovice,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 262-182b/2016,
- 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 12.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 3721/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6141-143/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného UMABEL SE, se sídlem Pasíčka 279, PSČ
760 01 Zlín - Jaroslavice, IČ 29255112, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 5076/10, p. č. 5076/11, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 624135/2013,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
veřejné komunikační sítě - optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
10. 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 kanalizačního řadu v pozemku p. č. 856/2, ostatní
plocha/sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2859-8551/2016,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.100 Kč + DPH;
11. 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. 2183/1, p. č. 2183/4, p.
č. 2183/5, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Solanec pod Soláněm, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1234-6/2017,
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- vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.600 Kč + DPH;
12. 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 pozemku p. č. 1929/1, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 531-310/2016,
- 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 1.000 Kč + DPH;
13. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Zlín, se sídlem
nám. Míru 12, PSČ 761 40 Zlín, IČ 00283924, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- umístění a provozování sloupu včetně napájecího kabelu pro zařízení pro provozní
informace (dále jen stavba) v pozemku p. č. 1251/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace, v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1451-10/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby, na dobu určitou do prokazatelného doručení výzvy
příspěvkové organizace oprávněnému k odstranění stavby, kterou je příspěvková
organizace oprávněna zaslat oprávněnému nejdříve k datu vydání stavebního
povolení na akci "II/490 Zlín, propojení R49-I/49"; oprávněný je povinen odstranit
stavbu nejpozději do 120 dní od obdržení výzvy příspěvkové organizace k
odstranění stavby;
14. úplatné zřízení služebnosti pro panující pozemek p. č. 5632, ostatní plocha/jiná
plocha v k. ú. Vizovice, spočívající v povinnosti vlastníka služebných pozemků p. č.
1070, ostatní plocha/zeleň a p. č. st. 896, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú.
Vizovice strpět:
- právo chůze a jízdy na služebných pozemcích p. č. p. č. 1070, ostatní plocha/zeleň
a p. č. st. 896, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Vizovice, v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č. 2783-116/2012,
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2.531 Kč + DPH;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, a to konvektomatu (horkovzdušné trouby), inv. č. 2310/275, rok
pořízení 2002, pořizovací cena 372.568,13 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické
likvidace;
2. s pronájmem části pozemku p. č. 1303/26, ostatní plocha, o výměře 188 m2, v k.
ú. Napajedla, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, Bc. Bronislavu Fečuovi, Růžová 217, Pohořelice, 763 61
Napajedla, IČ 68046499, na dobu určitou od 01.02.2017 do 31.12.2021, za nájemné
ve výši 28.200 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0067-17-P03;
3. s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. C 1/2012 ze dne 23.12.2011
uzavřené mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860 a společností Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., se sídlem ve
Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23, IČ 26913453, dle přílohy č. 0067-17-P04;
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R02/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 2204/1, ostatní plocha,
- p. č. 2204/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 571 pro obec a k. ú. Lhota u Vsetína;
2. pozemků
- p. č. 1798/62, ostatní plocha,
- p. č. 1834/48, ostatní plocha,
- p. č. 3061/6, ostatní plocha,
- p. č. 3061/48, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 846 pro obec a k. ú. Buchlovice;
3. pozemku
- p. č. 9360/3, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 231 pro obec a k. ú. Starý Hrozenkov;
4. pozemku
- p. č. 1400/2, ostatní plocha, o výměře 600 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1400 geometrickým plánem č. 295363/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lutopecny;
5. pozemku
- p. č. 2080/17, ostatní plocha o výměře 12 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2080/6 geometrickým plánem č. 496130/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Divnice.

8

Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek p. o. ZK za rok 2016, harmonogram
zpracování podkladů p. o. na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R02/17

schvaluje
1. harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za
rok 2016, dle přílohy č. 0066-17-P02;
2. harmonogram zpracování podkladů příspěvkových organizací Zlínského kraje
(mimo školství) na rok 2017, dle přílohy č. 0066-17-P03;
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ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k
zajištění procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2016 a z harmonogramu zpracování podkladů příspěvkových organizací (mimo
školství) na rok 2017 v termínech dle harmonogramu.

9

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R02/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o neprominutí povinnosti úhrady odvodu
ve výši 8.290 Kč a prominutí úhrady odvodu penále ve výši 2.255 Kč, vyměřeného
organizaci Domov Jitka, o. p. s., se sídlem Jasenická 1362, 755 01 Vsetín, IČ
28634764, Platebním výměrem č. 31/2016 IAK na odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši 8.290 Kč ze dne 22.09.2016, č. j. 61744/2016 IAK, viz příloha č. P03
a Platebním výměrem č. 34/2016 IAK na odvod penále za porušení rozpočtové
kázně ve výši 2.255 Kč ze dne 07.11.2016, č. j. 73673/2016 IAK, viz příloha č. 006817-P04.

10

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku 1/2017 Ředitelství
silnic Zlínského kraje, fond investic, odpisový plán

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R02/17

schvaluje
A. poskytnutí investičního příspěvku č. 1/2017/DOP na stavební a strojní investice
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0041-17-P01a až č. 004117-P01c,
B. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle přílohy č. 0041-17-P02,
C. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, na rok 2017,dle přílohy č. 0041-17-P03.

11

Doprava - Záměr budoucího bezúplatného převodu úseků stávajících silnic
I/35 a I/57 do majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R02/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Záměr budoucího bezúplatného převodu
úseků stávajících silnic I/35 a I/57 do majetku Zlínského kraje, dle příloh č. 0042-17P02a až č. 0042-17-P02c.
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Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R02/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín, IČ 70891320, a společností POKART spol. s r. o., se sídlem Josefa Skupy
1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 25574311, dle přílohy č. 0075-17-P02, za
podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2016, dle přílohy č. 0075-17-P07;
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě mezi Zlínským krajem, se sídlem tř.
Tomáše Bati 21, Zlín 761 90, IČ 70891320 a ***, dle příloh č. 0075-17-P03 až č.
0075-17-P06.

13

Projekt "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20162017" - změna projektového rámce a schválení podmínek realizace projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R02/17

schvaluje
a) změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Regionální stálá konference Zlínského
kraje, zajištění činnosti 2016-2017", dle přílohy č. 0072-17-P01;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0015/2017, dle přílohy č. 0072-17-P05;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna),
č.j. 10938/2016-91/2, dle přílohy č. 0072-17-P02, a v dokumentu Podmínky realizace
projektu "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017",
reg. číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000049, ve znění přílohy č. 0072-17-P03;
bere na vědomí
zmocnění Ing. Jany Koldové, zaměstnankyně Zlínského kraje zařazené do
krajského úřadu (vedoucí oddělení absorpční kapacity) hejtmanem Zlínského kraje,
aby elektronickým podpisem potvrdila souhlas s podmínkami realizace projektu
prostřednictvím portálu ISKP14+, dle přílohy č. 0072-17-P04.
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Informace o průběhu směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem a
církevních restitucích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R02/17

bere na vědomí
Informaci o dosavadním průběhu majetkoprávního vypořádání pozemků majících
charakter majetku uvedeného v § 29 zákona č. 229/1991 Sb., tj. majetku, jehož
původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, a o budoucím
postupu směny pozemků mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČ 70891320, a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774; předmětem směny bude
převod pozemků p. č. 477/5 v k. ú. Všetuly a p. č. 2233/2 v k. ú. Holešov o celkové
výměře 0,2005 ha na Zlínský kraj s tím, že náhradou získá Česká republika, Státní
pozemkový úřad od Zlínského kraje část pozemku p. č. 433/1 v k. ú. Martinice u
Holešova dle orientačního zákresu, odděleného následně zpracovaným
geometrickým plánem, hodnota směňovaných pozemků bude 74.345 Kč, dle přílohy
č. 0071-17-P14;
schvaluje
záměr směny nemovité věci včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
části pozemku p. č. 433/1 orná půda, v katastrálním území Martinice u Holešova,
obec Martinice, o výměře do 4.400 m2, oddělené z tohoto pozemku následně
zpracovaným geometrickým plánem, dle orientační situace uvedené v příloze č.
0071-17-P13, za pozemky p. č. 477/5 v katastrálním území Holešov, obec Všetuly,
a p. č. 2233/2 v katastrálním území Holešov, obec Holešov, ve vlastnictví České
republiky, v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

15

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R02/17

bere na vědomí
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok
2017, dle přílohy č. 0039-17-P02;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0018/2017, dle přílohy č. 0039-17-P03,
2. uzavření Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro NADĚJI, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13, dle přílohy
č. 0039-17-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2017, dle přílohy č. 0039-17-P05;
2. vzor rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 0039-17-P06;
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2017 mezi Zlínským krajem a:






































"Anděl", z. s., IČ 66934702, Kelč 290
“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
AGARTA, IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČ 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČ 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431, Bílého
80/9, Stránice, Brno-střed,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, Štefánikova 5462, Zlín,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek o. p. s., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČ 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, třída Tomáše Bati 1276, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČ 71294449, Za školou 570, Zlín,
Město Chropyně, IČ 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
Město Vsetín, IČ 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
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Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČ 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČ 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice
pod Hostýnem,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, Potoky 3314, Zlín,
ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, Gahurova 1563, Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČ 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČ 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
spolek Pod křídly, IČ 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
STROP o. p. s., IČ 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75094924, Nerudova 321/7, Veveří, Brnostřed,
Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009, Střední novosadská 356/52,
Nové Sady, Olomouc,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0039-17-P05 a č. 0039-17-P07;
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4. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb, a
to:












Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka 128,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, Návojná
100,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše Kalandry
1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0039-17-P06, č. 0039-17-P08 a č. 0039-17-P09;
5. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, níže uvedeným subjektům
a sociálním službám, a to z důvodů uvedených v příloze č. 0039-17-P10:




Alzheimercentrum Zlín z. ú., IČ 03461891, Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup nad
Vltavou, domovy se zvláštním režimem (identifikátor 4472876),
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(identifikátor 5476695)
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(identifikátor 2893219).
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Sociální služby - nájemní smlouvy v bytovém domě s byty zvláštního určení
Zlín

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R02/17

souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedených v přílohách č. 0040-17-P01 a č. 0040-17-P02.
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Sociální služby - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace
pobytových služeb - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R02/17

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na
zabezpečení realizace projektu "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb", vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č.
0065-17-P01.

18

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje - dodatky ke
smlouvám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/17

schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje, dle příloh č. 0064-17-P02 až č. 0064-17-P05 a č. 0064-17-P10, a to
s příjemci uvedenými v příloze č. 0064-17-P01.
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Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA - účelová podpora 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě č. D/2965/2016/KUL o poskytnutí dotace na realizaci projektu: 80 let filmu
ve Zlíně mezi Zlínským krajem a společností FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, se
sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín dle přílohy č. 0054-17-P01.

20

Sportovec Zlínského kraje 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/17

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2016 dle přílohy č. 0055-17P01;
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jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2016 dle přílohy č. 0055-17-P02.
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Školství - Smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R02/17

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu mezi městem Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, PSČ 686 01, IČ 00291471, a
příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště,
Šafaříkova, IČ 60370432, a to na dobu neurčitou od 01.02.2017, dle přílohy č. 004817-P01.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R02/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ 00566411, a to:
- dataprojektor EPSON EMP5600, inventární číslo 1002, pořizovací cena
286.443,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001,
- dataprojektor EPSON EMP5350, inventární číslo 1003, pořizovací cena 214.720
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2001,
vše formou fyzické likvidace.

23

Školství - zařazení akce reprodukce majetku do Střednědobého plánu, fond
investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R02/17

schvaluje
1. zařazení akce "ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - oprava sociálních zařízení" v
celkových nákladech 1.650 tis. Kč do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku
Zlínského kraje dle přílohy č. 0051-17-P03;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové organizace Krajská
pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0051-17-P02.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R02/17

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek v Domově mládeže z původních 120
na 110 lůžek, s účinností od 01.04.2017;
b) výmaz místa, kde se uskutečňuje činnost Domova mládeže, na adrese Zašovská
100, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, s účinností od 01.04.2017;
2. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve Školní jídelně z původních
550 na 620 stravovaných, s účinností od 01.09.2017;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 15.02.2017.
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Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R02/17

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové
školy strojnické Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0050-17-P01.

27

Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R02/17

jmenuje
s účinností od 01.02.2017 pana *** na pracovní místo ředitele Střední průmyslové
školy strojnické Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0044-17-P01;
stanovuje
s účinností od 01.02.2017 plat řediteli Střední průmyslové školy strojnické Vsetín, IČ
00843407, dle přílohy č. 0044-17-P02.
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Veřejná zakázka - Prodloužení podpory na stávající hardwarové vybavení
technologického centra

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R02/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Prodloužení podpory na stávající
hardwarové vybavení technologického centra“ formou zjednodušeného podlimitní
řízení, dle příloh č. 0061-17-P01 až č. 0061-17-P07; výzvou dodavatelům uvedeným
v příloze č. 0061-17-P08 a současným uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace
na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Bc. Jaroslav Šena, Martina
Chovancová, DiS., Ing. Lukáš Valouch a náhradníky Ing. Jiří Fux, Mgr. Michal
Uherek, Martin Kubín;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Bc. Jaroslav Šena, Martina
Chovancová, DiS., Ing. Lukáš Valouch a náhradníky Ing. Jiří Fux, Mgr. Michal
Uherek, Martin Kubín;
3. hodnoticí komisi ve složení: Bc. Jaroslav Šena, Martina Chovancová, DiS., Mgr.
Libor Fusek, Bc. Josef Gottwald, Ing. Lukáš Valouch a náhradníky: Ing. Jiří Fux, Mgr.
Michal Uherek, Mgr. Lucie Ryšavá, Ing. Pavel Kopecký, Ing. Tomáš Zimáček.

29

Veřejná zakázka "Dodávka kancelářského papíru v roce 2017 a 2018 pro
KÚZK II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R02/17

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka kancelářského papíru v roce 2017 a 2018 pro KÚZK II.", dle přílohy č.
0063-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele FRANKOSPOL OFFICE s. r. o., se sídlem Svazarmovská 309,
73801, Frýdek - Místek, IČ 25910027;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem FRANKOSPOL OFFICE s. r. o., se
sídlem Svazarmovská 309, 73801, Frýdek - Místek, IČ 25910027, dle přílohy č.
0063-17-P02.
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Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R02/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu a elektrické energie pro rok 2018
na Českomoravské komoditní burze Kladno“, dle přílohy č. 0058-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01
Kladno, IČ 26439573;
2. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů s
dodavatelem FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ
26439573, dle přílohy č. 0058-17-P02;
zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů společnost
FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, k
provádění úkonů dle plných mocí uvedených v příloze č. 0058-17-P03;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. Jiří Sukop, Mgr. Miroslav
Kašný, Jan Pijáček, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit způsob zadání vyvolávací
ceny za budoucí MWh včetně její výše a dále rozhodnout o ukončení aukce či
opakování aukce v případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2018“ plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle smlouvy o zprostředkování
burzovních komoditních obchodů, v termínu do 31.12.2017;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem
připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost dotčených
odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s výsledkem
veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2018", v termínu do 31.12.2018;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje, jejichž odběrná místa jsou zařazena do
rozsahu nákupu, uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2018" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.
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Schválení odlišného postupu při nákupu upomínkových předmětů dle
směrnice o Zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R02/17

schvaluje
v souladu s čl. 10 bodem 1 směrnice SM/24 Zadávání veřejných zakázek
administrovaný krajským úřadem odlišný postup při zadávání zakázky u nákupu
upomínkových předmětů pro rok 2017 z rozpočtu ORJ 20 - Odbor Kancelář
hejtmana, dle přílohy č. 0045-17-P01.

33

Dodatek č. 1 investičního záměru "Krajský úřad Zlínského kraje Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č.
21."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R02/17

schvaluje
1) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1023/3/010/009/03/14- 01/12/16 "Krajský úřad Zlínského kraje - Rekonstrukce
elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21“, dle přílohy č.
0056-17-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0017/2017, dle přílohy č. 0056-17-P02.

34

Dodatek č. 1 investičního záměru "Krajský úřad Zlínského kraje - Upgrade
EZS a grafické nadstavby ALFA a ALVIS budova B21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R02/17

schvaluje
1) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1216/3/010/014/06/16-01/01/17 "Krajský úřad Zlínského kraje - Upgrade EZS a
grafické nadstavby ALFA a ALVIS budova B21“, dle přílohy č. 0057-17-P01;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0016/2017, dle přílohy č. 0057-17-P02.

35

Smlouva o nájmu s FMIB s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R02/17

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním mezi Zlínským krajem a společností FMIB s. r. o., se
sídlem Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 25908898, dle přílohy č.
0059-17-P01.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R02/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 9. ročníkem Mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků oborů Malíř a
Opravář zemědělských strojů pořádaným Středním odborným učilištěm Uherský
Brod, se sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, v roce
2017;
2) Zlínským očním festivalem pořádaným společností GEMINI oční klinika a. s., se
sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČ 26906295, v roce 2017;
3) akcí Zlínský Mixer 2016 pořádanou C.O.T. media s. r. o., se sídlem Táboritská
1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 25098853;
4) akcí 2. Košt archivních vín pořádanou spolkem VINAŘSKÝ SPOLEK BBP, se
sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ 04501209, v roce 2017;
5) 42. ročníkem motoristické akce pro řidiče-amatéry „Ve stopě Valašské zimy –
Memoriál Josefa Sláčíka“ pořádaným pobočným spolkem AVZO TSČ ČR Vizovice,
se sídlem Razov 710, 763 12 Vizovice, IČ 22709070;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad konferencí
"HRADY A TVRZE v širších souvislostech" pořádanou Národním památkovým
ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha - Malá Strana, IČ
75032333, územním odborným pracovištěm v Kroměříži a Sdružením pro
stavebněhistorický průzkum, se sídlem Stochovská 151/12, Ruzyně, 161 00 Praha,
IČ 26543206, v roce 2017;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) 13. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2017
realizovaným Střední průmyslovou školou Otrokovice, se sídlem tř. T. Bati 1266, 765
02 Otrokovice, IČ 00128198;
2) XIX. ročníkem celorepublikového semináře "Dítě v krizi - Dětský svět v
souvislostech ..." pořádaným společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.
r. o., se sídlem Ke kurtům 382/5, Písnice, 142 00 Praha 4, IČ 25076914, v roce 2017;
3) regionálním kolem ankety Zlatý Ámos pořádaným spolkem Klub Domino, Dětská
tisková agentura, z. s., se sídlem Jašíkova 1536/10, Chodov, 149 00 Praha, IČ
45771529, v roce 2017;
4) vzdělávacím programem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v ČR
pořádaným The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic
Foundation, o. p. s., se sídlem Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
IČ 29143462, v roce 2017.

37

SPZ Holešov - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R02/17

schvaluje
1. dodatek č. 14 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 14/12/16 Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov
II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část, dle
přílohy č. 0076-17-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1021/3/220/02/03/14 - 01/12/16 SPZ Holešov - vrty, dle přílohy č. 0076-17-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0013/2017, dle přílohy č. 0076-17-P03;
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bere na vědomí
doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0001/2017, dle přílohy č. 0076-17P04.

38

Kultura - dodatek smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R02/17

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce uzavíraným mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422, a
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, IČ 72563346, dle příloh č. 0081-17P01 až č. 0081-17-P03.
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Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R02/17

stanovuje
1. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.02.2017, dle přílohy č. 0060-17-P02;
2. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje s účinností od 01.04. 2017, dle přílohy č. 0060-17-P02.

40

Smlouva o užívání vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R02/17

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání a
k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem
a ***, k motorovému vozidlu Škoda Superb, reg. značka 5Z7 5728, dle přílohy č.
0084-17-P01.

Zlín 20. ledna 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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