R04/17
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 4. zasedání dne 06.02.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R04/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0132-17-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 27.02.2017;
2. usnesení č. 0797/R19/16 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko Ing. Tomáši Vitáskovi předložit
zpracované prověřovací studie na akce „Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí –
stavební úpravy - 2. etapa“ a „Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí oprava střechy a související stavební úpravy“ Odboru kultury a památkové péče a
Odboru investic v termínu do 31.01.2017.“ - na termín plnění 27.03.2017;
3. usnesení č. 0984/R23/16 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucí Odboru
kultury a památkové péče připravit darovací smlouvu týkající se převodu movitého
majetku z vlastnictví Zlínského kraje na Statutární město Zlín a předložit ji ke
schválení v orgánech Zlínského kraje.“ - na termín plnění 13.03.2017;
4. usnesení č. 1001/R26/16 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru investic zpracovat a předložit ke schválení Radě Zlínského kraje v termínu
do 06.02.2017 investiční záměry na akce:
a) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – budova K (patologie) - realizace úspor
energie";
b) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor
energie";
c) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – ubytovna (Stará Tenice) - realizace úspor
energie";
d) "Vsetínská nemocnice a. s. – budova B1 a B2 - realizace úspor energie“."
- na termín plnění 27.03.2017.
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Sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R04/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1267/3/100/154/09/16 na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DS Uherské
Hradiště - úprava 3. NP pro vznik oddělení se zvláštním režimem", dle přílohy č.
0100-17-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 0100-17-P03;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1248/3/100/153/08/16 - 02/01/17 na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –
DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech", dle přílohy č. 0100-17-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2017, dle přílohy č. 0100-17-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2017, dle přílohy č. 0100-17-P06;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DS
Uherské Hradiště - úprava 3. NP pro vznik oddělení se zvláštním režimem"
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 00092096.

3

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R04/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1284/150/01/17 na akci "SŠ průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce elektroinstalace budovy Z", dle
přílohy č. 0101-17-P02;
2. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1218/3/150/450/06/16 - 01/01/17 na akci
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kotelen", dle přílohy č.
0101-17-P03;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci:
a) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0101-17-P04;
b) Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský
Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0101-17-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0022/2017, dle přílohy č. 0101-17-P06;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3.098.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 3.402.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
00559644, na realizaci akce "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště – rekonstrukce elektroinstalace budovy Z", dle přílohy č. 0101-17-P07;
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6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 8.100.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, na realizaci
akce "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kotelen", dle
přílohy č. 0101-17-P08;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0025/2017, dle příloh č. 00101-17-P11 a 0101-17P11a;
8. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0101-17-P12;
9. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 13.388.000 Kč příspěvkové organizaci
Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110,688 01 Uherský
Brod, IČ 00055107, na realizaci akce "SOU Uherský Brod – výstavba spojovacího
krčku", dle přílohy č. 0101-17-P13;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště - rekonstrukce elektroinstalace budovy Z“ příspěvkovou organizaci Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00559644.

4

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R04/17

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0103-17-P01, v
zařízeních:
1. Dětský domov Uherské Hradiště,
2. Dětský domov Vizovice.

5

Neinvestiční dotace na zajištění významných akcí Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R04/17

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje:
a) ve výši 150.000 Kč, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - Sboru
dobrovolných hasičů Vlčnov, IČ 65325290, se sídlem č. p. 9, 687 61 Vlčnov, na
reprezentaci 3 soutěžních týmů hasičů v rámci konání Hasičské olympiády v
disciplínách CTIF 2017 v rakouském Villachu v termínu 09.-16.07.2017 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0097-17-P01,
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b) ve výši 50.000 Kč, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - Sboru dobrovolných
hasičů Zádveřice, IČ 65793081, se sídlem Zádveřice 399, 763 12 Vizovice, na
reprezentaci jednoho soutěžního týmu mladých hasiček v rámci konání Hasičské
olympiády v disciplínách CTIF 2017 v rakouském Villachu v termínu 09.-16.07.2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0097-17-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
- Krajskému sdružení hasičů Zlínského kraje, IČ 71167498, se sídlem Přílucká 213,
760 01 Zlín, na organizační zabezpečení Mistrovství ČR hry Plamen a soutěží
dorostu mladých hasičů v požárním sportu, které proběhne v termínu 01.-05.07.2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0097-17-P03.

6

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace na
akci Stavba roku 2016 ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R04/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 200.000 Kč z Fondu Zlínského kraje
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, se sídlem Národní 138/10,
Nové Město, 110 00 Praha, IČ 01541641, na pořádání XV. ročníku soutěže Stavba
roku 2016 Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0096-17P02.

7

Zdravotnictví - plán oprav majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R04/17

vyjadřuje souhlas
s plány oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2017 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0104-17-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0104-17-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0104-17-P07.

8

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - investiční
záměr, změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R04/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1283/170/12/16
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, na akci "ZZS ZK - Vozidlo pro mimořádné události" o celkových
nákladech 4.894.000 Kč, dle přílohy č. 0105-17-P02;
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2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle
přílohy č. 0105-17-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce "ZZS ZK - Vozidlo pro
mimořádné události".

9

Projekt "Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R04/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1292/010/01/17
"Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje",
dle přílohy č. 0098-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2017, dle přílohy č. 0098-17-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí
podpory pro projekt Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví
Zlínského kraje v termínu do 31.03.2017;
2. vedoucímu Odboru ekonomického zajistit v termínu do 30.06.2017 nakrytí výdajů
udržitelnosti projektu v rámci rozpočtového výhledu Zlínského kraje.

10

Projekt "Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R04/17

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
zabezpečení realizace projektu "Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje", vydaném poskytovatelem dotace Ministerstvem
pro místní rozvoj, dle přílohy č. 0099-17-P01;
2. s realizací projektu "Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje".
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Projekt "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v
Rymicích"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R04/17

bere na vědomí
a) plánované vyhlášení výzvy z IROP: Integrovaný regionální operační program 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního
dědictví, výzva č. 79 Muzea II. v srpnu 2017 dle Harmonogramu výzev IROP
uvedeného v příloze č. 0115-17-P03,
b) časový harmonogram přípravné části projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ dle přílohy č. 0115-17-P04;
schvaluje
1/ zařazení akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora
v Rymicích“ do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0115-17-P05;
2/ rozpočtové opatření č. RZK/0026/2017, dle přílohy č. 0115-17-P07;
3/ poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska,
se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ 00091138, ve výši 6.253.000 Kč
na realizaci akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic", dle
přílohy č. 0115-17-P06;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska k zahájení přípravných prací pro
zpracování investičního záměru akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích";
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska Ing. Jiřímu Stránskému
zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a
realizací akcí reprodukce majetku na akci „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích“ v termínu do 07.02.2017;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů prověřit možnost snížení nákladů
projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v
Rymicích“, na věci nezbytně nutné (depozitář a expozice), v termínu do 27.02.2017.

12

Projekt "Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R04/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1293/010/01/17
"Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje", dle přílohy č. 0118-17P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2017, dle přílohy č. 0118-17-P03;
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ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory
pro projekt Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje v termínu do
31.03.2017.

13

Soudní řízení - podání správní žaloby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R04/17

schvaluje
podání správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, proti rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2016, č.j.: ÚOHSR439/2015/VZ-48949/2016/323/PMo.

14

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2016, zapojení
volných prostředků hospodaření z roku 2016 do roku 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R04/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0019/2017, dle přílohy č. 0124-17-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2017, dle
přílohy č. 0124-17-P03.

15

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R04/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č. 3430/1, ostatní
plocha/manipulační plocha, v k. ú. Valašské Klobouky a zemního vedení NN včetně
1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č. 3418/1, ostatní plocha/zeleň, v k. ú.
Valašské Klobouky, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně
přípojkových skříní,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.800 Kč + DPH;
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2. 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 v pozemku p. č. 763, zahrada, v k. ú. Zašová, 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, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 2494/40, ostatní plocha/manipulační plocha, v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- 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;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemku p. č.
1929/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kunovice, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
plynárenského zařízení + DPH, minimálně však 1.800 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ
401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemku p. č.
8238/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Velké Karlovice, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
plynárenského zařízení + DPH, minimálně však 1.200 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká republika - Správa železniční
dopravní cesty, státní podnik, se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha Nové Město, IČ 70994234, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování sdělovacích kabelů a elektropřípojky v pozemku p. č. 2148/1,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Krhová, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1449-053/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami sdělovacích kabelů a elektropřípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.100 Kč + DPH;
7. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a společností
NEREZ TALAŠ s. r. o., se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00,
IČ 03192563, dle přílohy č. 0125-17-P02;
8. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a *** v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0125-17-P03;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České
republiky - Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, BrnoVeveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění stavby mostu ev. č. 48711-5 jako součásti silnice č. III/48711 v rámci
stavby „Silnice III/48711: Stanovnice, most ev.č. 48711-5" na části pozemku p. č.
4458/3 a pozemku č. PK 4370 (parcela ve zjednodušené evidenci), v k. ú. Karolinka,
v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s údržbou, opravami a
rekonstrukcí mostu ev. č. 48711-5 jako součásti silnice č. III/48711,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena
v souladu s platnými cenovými předpisy, ve smyslu § 16b zákona č. 151/1997 Sb.,
zákona o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných v době uzavření
smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku, a to v souladu s
cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá
cena nájemného, + DPH;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ***
Kvasice, strpět:
- umístění stavby silnice II/432 na pozemku č. PK 1703/2 (parcela ve zjednodušené
evidenci), v k. ú. Střílky, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 547-1031/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.579 Kč;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti ***, strpět:
- umístění stavby silnice II/495 včetně její součástí rámového propustku na pozemku
p. č. 563/16, v k. ú. Jestřabí nad Vláří, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 202-55/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč;
4. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti *** strpět:
- umístění stavby silnice II/495 včetně její součástí rámového propustku na pozemku
p. č. 563/18, v k. ú. Jestřabí nad Vláří, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 202-55/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč;
5. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti statutárního města Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924, strpět:
- umístění a provozování teplovodního předizolovaného potrubí v pozemku p. č.
1109/29, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveného zpracovaným geometrickým plánem č.
8374-400/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou teplovodního předizolovaného potrubí,
na dobu existence stavby;
6. bezúplatné zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v
povinnosti obce Suchá Loz, se sídlem Suchá Loz 72, PSČ 687 53, IČ 00291374,
strpět:
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- umístění a provozování staveb inženýrských sítí a sjezdu včetně zpevněných ploch
v rámci stavby "ZZS ZK - výjezdová základna JV", na pozemcích zapsaných na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Suchá Loz, a to:
- přípojky vody na pozemku p. č. 4773, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 816-383/2016,
- přípojky splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 4773 a p. č. 2995/1, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 815-383/2016 (služebnost K),
- přípojky plynu na pozemcích p. č. 4773 a p. č. 2995/1, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 815-383/2016 (služebnost P),
- přípojky nízkého napětí na pozemku p. č. 4773, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 815-383/2016 (služebnost E),
- sjezdu a ostatní zpevněné plochy na pozemcích p. č. 4773 a p. č. 2995/1, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 817-383/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a údržbou inženýrských sítí a sjezdu včetně zpevněných ploch,
na dobu existence stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. až 4. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- uvedené v části I. v bodě 5. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední průmyslové škole polytechnické - Centrum odborné přípravy, Nad Ovčírnou
IV 2528, PSČ 760 01 Zlín, IČ 14450500, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje;
- uvedené v části I. v bodě 6. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01 Zlín, IČ 62182137, a to ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, a to serveru HP Proliant Quand-Core, inv. č. 403-26, rok pořízení
2009, pořizovací cena 251.564 Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R04/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 5308/4, ostatní plocha,
- p. č. 5308/12, ostatní plocha,
- p. č. 5308/13, ostatní plocha,
- p. č. 5308/14, ostatní plocha,
- p. č. 5308/15, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1012 pro obec Štítná nad Vláří - Popov a k. ú. Štítná
nad Vláří;
2. pozemků
- p. č. 557/6, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
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- p. č. 557/7, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 557/2 geometrickým plánem č. 226142/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Střížovice a k. ú. Střížovice u Kvasic;
3. pozemků
- p. č. 553/3, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
- p. č. 553/4, ostatní plocha, o výměře 37 m 2,
- p. č. 553/5, ostatní plocha, o výměře 82 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 553/1 geometrickým plánem č. 85-14/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Sovadina;
4. pozemku
- p. č. 75/7, ostatní plocha, o výměře 447 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 75/1 geometrickým plánem č. 672-42/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Pržno a k. ú. Pržno u Vsetína;
5. pozemků
- p. č. 1400/3, ostatní plocha,
- p. č. 1400/4, ostatní plocha,
- p. č. 1400/6, ostatní plocha,
- p. č. 1400/7, ostatní plocha,
- p. č. 307/12, ostatní plocha,
- p. č. 307/13, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 822 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko;
6. pozemků
- p. č. 2182/2, ostatní plocha,
- p. č. 2183/2, ostatní plocha,
- p. č. 2183/3, ostatní plocha,
- p. č. 2183/4, ostatní plocha,
- p. č. 2183/5, ostatní plocha,
- p. č. 2183/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 835 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Solanec pod Soláněm;
7. pozemku
- p. č. 1778/18, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 956 pro obec Holešov a k. ú. Dobrotice;
8. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/05731, od uzlového bodu 2514A038, v délce
0,073 km, ve staničení 0,000 – 0,073 (od křižovatky se silnicí I. třídy č. 57 po konec
silnice) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č.
485/2, p. č. 741/9, p. č. 759/2, vše v obci Bystřička a k. ú. Bystřička II;
9. stavby
tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku "Autobusák" (ulice
Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 0,094 (od křižovatky se
silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po uzlový bod 2531A081, který
končí před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 m, včetně součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. Holešov;
10. pozemku
- p. č. 1335/1, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov;
11. části pozemku p. č. 1400/5 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko vyznačené
na situačním snímku uvedeném v příloze č. 0128-17-P03, maximálně do výměry 80
m2, která bude oddělena z původního pozemku následně zpracovaným
geometrickým plánem;
12. části pozemku p. č. 1400/5 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko vyznačené
na situačním snímku vedeném v příloze č. 0128-17-P04, maximálně do výměry 95
m2, která bude oddělena z původního pozemku následně zpracovaným
geometrickým plánem;
13. pozemků
- p. č. 1591/9, ostatní plocha,
- p. č. 1591/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 435 pro obec Ústí a k. ú. Ústí u Vsetína;
14. pozemků
- p. č. 21/198, ostatní plocha,
- p. č. 1366/2, ostatní plocha,
- p. č. 1600/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků:
- p. č. 1986/11, ostatní plocha,
- p. č. 1986/18, ostatní plocha,
- p. č. 1986/19, ostatní plocha,
- p. č. 1986/27, ostatní plocha,
- p. č. 1986/33, ostatní plocha,
- p. č. 1986/36, ostatní plocha,
- p. č. 1986/48, ostatní plocha,
- p. č. 1986/54, ostatní plocha,
- p. č. 1986/55, ostatní plocha,
- p. č. 1992/80, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 445 pro obec a k. ú. Návojná, do vlastnictví obce Návojná,
Návojná č. p. 101, 763 32 Nedašov, IČ 00226220;
2. pozemku:
- p. č. 3305/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 8208 pro obec a k. ú. Otrokovice, do vlastnictví města
Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ 00284301;
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3. stavby
- části silničního tělesa silnice III/49016 v uzlovém staničení km 0,000 - 0,070, v
délce 70 m, umístěné na pozemcích p. č. 3504/6, p. č. 3500/8, p. č. 4083/9 včetně
mostního objektu ev. č. 49016-3.1 na pozemku p. č. 3556/1, vše v k. ú. Zlín, do
vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
4. 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,
- 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,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 348 pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice, do vlastnictví
obce Počenice-Tetětice, Počenice č. p. 74, 768 33 Počenice-Tetětice, IČ 00287601;
5. 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, do vlastnictví
obce Počenice-Tetětice, Počenice č. p. 74, 768 33 Počenice-Tetětice, IČ 00287601;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
nabyvatel:
1. pozemků
- p. č. 4813/2, vodní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4813/3, vodní plocha, o výměře 343 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4813 geometrickým plánem č. 6101046/2015, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zděchov do vlastnictví ČR - Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 10.410 Kč + DPH v zákonné
výši;
2. pozemku
- p. č. 2864/2, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 774 pro obec a k. ú. Komňa do vlastnictví ČR – Agentury
ochrany přírody a krajiny české republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11 – Chodov, IČ 62933591, za kupní cenu ve výši 10 Kč;
3. pozemku
- p. č. 3075/12, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 364 pro obec Trnava a k. ú. Trnava u Zlína do vlastnictví ČR –
Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ
70890013, za kupní cenu ve výši 240 Kč + DPH v zákonné výši;
4. pozemků
- p. č. 1727/1, ostatní plocha,
- p. č. 4009/4, ostatní plocha,
- p. č. 4013/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 216 pro obec a k. ú. Kudlovice, do vlastnictví Pomoraví Babice,
a. s., se sídlem Babice 52, PSČ 687 03, IČ 25318730, za kupní cenu ve výši 19.500
Kč.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Dolní Ves:
- p. č. 1395/2, ostatní plocha,
- p. č. 1589, ostatní plocha,
- p. č. 1590/2, ostatní plocha,
- p. č. 1590/3, ostatní plocha,
- p. č. 1590/4, ostatní plocha,
- p. č. 1590/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od města Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ
00283916;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Návojná:
- p. č. 1986/4, ostatní plocha,
- p. č. 1986/5, ostatní plocha,
- p. č. 1986/30, ostatní plocha,
- p. č. 1986/32, ostatní plocha,
- p. č. 1986/41, ostatní plocha,
- p. č. 1986/42, ostatní plocha,
- p. č. 1986/56, ostatní plocha,
- p. č. 1992/79, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od obce Návojná, Návojná č. p. 101, 763 32 Nedašov,
IČ 00226220;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Chvalčov:
- p. č. 1155/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001, od obce Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČ
00488895;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Počenice:
- p. č. 174/2, ostatní plocha,
- p. č. 301/2, ostatní plocha,
- p. č. 534/3, ostatní plocha,
- p. č. 540/8, ostatní plocha,
- p. č. 545/11, ostatní plocha,
- p. č. 967/11, ostatní plocha,
- p. č. 967/14, ostatní plocha,
- p. č. 967/16, ostatní plocha,
- p. č. 967/18, ostatní plocha,
- p. č. 967/76, ostatní plocha,
- p. č. 967/80, ostatní plocha,
- p. č. 981/32, ostatní plocha,
- p. č. 981/36, ostatní plocha,
- p. č. 981/59, ostatní plocha,
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- p. č. 981/65, ostatní plocha,
- p. č. 981/67, ostatní plocha,
- p. č. 981/72, ostatní plocha,
- p. č. 981/73, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od obce Počenice-Tetětice, Počenice č. p. 74, 768 33
Počenice-Tetětice, IČ 00287601;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Počenice-Tetětice a k. ú. Tetětice:
- p. č. 740/26, ostatní plocha,
- p. č. 740/28, ostatní plocha,
- p. č. 740/132, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001, od obce Počenice-Tetětice, Počenice č. p. 74, 768 33
Počenice-Tetětice, IČ 00287601;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Morkovice-Slížany a k. ú. Morkovice:
- p. č. 21/144, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2214, od obce Počenice-Tetětice, Počenice č. p. 74, 768 33
Počenice-Tetětice, IČ 00287601;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic:
- p. č. 4843/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2476, od ***za cenu ve výši 3.650 Kč;
2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- p. č. 276/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 405 od *** za cenu ve výši 550 Kč;

pracoviště

3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 746-12/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Provodov k. ú. Provodov na Moravě:
- p. č. 1726/3, ostatní plocha o výměře 791 m²,
zapsaného na LV č. 50 od ***za cenu ve výši 39.550 Kč;
4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 508/7, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 51 od ***za cenu ve výši 19.950 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v bodech A a B tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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Kultura - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní
náklady, příspěvek na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R04/17

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 0116-17-P01;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle
přílohy č. 0116-17-P02.

20

Doprava - Investiční záměry, změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R04/17

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1290/110/01/17, k provedení díla "Silnice III/43346: Litenčice
- Lísky, část Lísky", o celkových nákladech 26.679.000 Kč, dle přílohy č. 0095-17P02;
A2) investiční záměr č. 1291/110/01/17, k provedení díla "Silnice III/4906: Roštění,
průjezdní úsek", o celkových nákladech 8.915.000 Kč, dle přílohy č. 0095-17-P03;
B) změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle příloh č. 0095-17P04a až č. 0095-17-P04v.

21

Doprava - Dohoda o narovnání a náhradě škody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R04/17

souhlasí
s uznáním nároku poškozeného *** na náhradu škody vzniklé na motorovém vozidle
zn. BMW 320d, RZ 5Z1 7309, ve výši 8.380 Kč spolu s příslušenstvím, představující
úrok z prodlení ve výši 441 Kč a náhradu nákladů spojených s vymáháním
pohledávky ve výši 2.500 Kč, celková výše činí 11.321 Kč (slovy:
jedenácttisíctřistadvacetjednakorunčeských), v důsledku dopravní nehody (vjetí do
neoznačeného výtluku) ze dne 23.10.2015 na silnici II/438 na konci obce Vítonice
ve směru jízdy na obec Hranice;
schvaluje
uzavření dohody o narovnání a náhradě škody mezi Zlínským krajem a panem ***
***, dle přílohy č. 0094-17-P01.
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Region Bílé Karpaty – změna zástupce Zlínského kraje ve správní radě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R04/17

odvolává
1. paní Milenu Kovaříkovou, nar. ***, trvale bytem ***, z funkce člena správní rady
sdružení právnických osob Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně, nám. T. G.
Masaryka 2433, IČ 70849153;
2. pana Jiřího Částečku, nar. ***, trvale bytem ***z funkce člena správní rady
sdružení právnických osob Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně, nám. T. G.
Masaryka 2433, IČ 70849153;
navrhuje
zvolit jako zástupce Zlínského kraje do správní rady sdružení právnických osob
Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433, IČ 70849153:
1. paní Margitu Balaštíkovou , nar. ***, trvale bytem ***;
2. pana Ing. Jiřího Sukopa, nar. ***, trvale bytem ***.

23

Regionální inovační strategie ZK - aktualizace členů řídicích výborů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R04/17

odvolává
1. MVDr. Stanislava Mišáka*** z funkce předsedy Řídicího výboru Regionální
inovační strategie Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
2. MUDr. Lubomíra Nečase*** z funkce člena Řídicího výboru Regionální inovační
strategie Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
3. Mgr. Taťánu Valentovou Nersesjan*** z funkce členky Řídicího výboru Regionální
inovační strategie Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
4. Ing. Jaroslava Drozda*** z funkce člena Řídicího výboru Regionální inovační
strategie Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
5. PaedDr. Petra Navrátila*** z funkce člena Řídicího výboru Regionální inovační
strategie Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
6. Ing. Jaroslava Kučeru*** z funkce člena Řídicího výboru Regionální inovační
strategie Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
7. Ing. Jaroslava Drozda*** z funkce předsedy Řídicího výboru soutěže Inovační
firma Zlínského kraje ke dni 6. února 2017;
jmenuje
1. Jiřího Čunka*** předsedou Řídicího výboru Regionální inovační strategie
Zlínského kraje s účinností od 07.02.2017;
2. Josefa Zichu*** místopředsedou Řídicího výboru Regionální inovační strategie
Zlínského kraje s účinností od 07.02.2017;
3. Mgr. Petra Gazdíka*** členem Řídicího výboru Regionální inovační strategie
Zlínského kraje s účinností od 07.02.2017;
4. Ing. Jiřího Sukopa*** členem Řídicího výboru Regionální inovační strategie
Zlínského kraje s účinností od 07.02.2017;
5. Josefa Zichu*** předsedou Řídicího výboru soutěže Inovační firma Zlínského
kraje s účinností od 07.02.2017.
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Podpora oblastních destinačních společností - schválení smluv o poskytnutí
dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 592.011
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a
Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755
01 Vsetín, dle přílohy č. 0123-17-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a
KROMĚŘÍŽSKEM-sdružením pro cestovní ruch, z. s., IČ 60575654, se sídlem Velké
náměstí 115, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 0123-17-P05;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a
Luhačovským Zálesím, o. p. s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763 21
Slavičín, dle přílohy č. 0123-17-P07;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a
Regionem Slovácko - sdružením pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841, se
sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0123-17-P09.

25

PF02-15 Podprogram na podporu obnovy venkova - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R04/17

bere na vědomí
vyhodnocení PF02-15 Podprogramu na podporu obnovy venkova 2015, dle příloh č.
0122-17-P01 a č. 0122-17-P02.

26

Vyhodnocení RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R04/17

bere na vědomí
vyhodnocení RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje pro
rok 2016 dle příloh č. 0089-17-P01 a č. 0089-17-P02.
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Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám a záchranným stanicím

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČ 47676515, na pořádání akce "Ovčácký den na Valašsku" v roce 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0088-17-P06;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova
346, 686 76 Uherské Hradiště, IČ 49434438, na pořádání akce "TOP Víno Slovácka"
v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0088-17-P07;
3) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského kraje
2017" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0088-17P08;
4) ve výši 250.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní
403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318, na zajištění Záchranné stanice volně žijících
živočichů Buchlovice v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0088-17-P09 s platbou formou ex-ante a průběžného financování jako výjimku z
článku 21 Směrnice SM/14/04/15 - Pravidla pro poskytování podpory z Fondu
Zlínského kraje;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 100.000 Kč z Fondu Zlínského kraje
pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č. p. 146, 742 54
Bartošovice, IČ 47657901, na zajištění Záchranné stanice volně žijících živočichů
Bartošovice v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0088-17P10 s platbou formou ex-ante a průběžného financování jako výjimku z článku 21
Směrnice SM/14/04/15 - Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje.

28

Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R04/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2017, dle přílohy č. 0091-17-P01.
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Žádost o dotaci na podporu výkonu sociální práce na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R04/17

bere na vědomí
1. informaci o vyhlášeném dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na oblast podpory výkonu sociální práce a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na rok 2017, dle přílohy č. 0093-17-P02;
2. metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k finančnímu vypořádání
příspěvku na výkon sociální práce za rok 2016, dle přílohy č. 0093-17-P03;
3. pověření vedoucí Odboru sociálních věcí hejtmanem k podání žádosti o příspěvek
na výkon sociální práce formou účelové dotace ze státního rozpočtu na rok 2017
prostřednictvím k tomu určené aplikace MPSV ČR a k podání vypořádání příspěvku
na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu se státním rozpočtem
za rok 2016, dle přílohy č. 0093-17-P04;
ukládá
1. vedoucí Odboru sociálních věcí podat v termínu do 15.02.2017 žádost o účelovou
státní dotaci na rok 2017 prostřednictvím k tomu určené aplikace MPSV ČR;
2. vedoucí Odboru sociálních věcí podat v termínu do 15.02.2017 vypořádání
příspěvku na výkon sociální práce formou dotace se státním rozpočtem za rok 2016.
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Vyhodnocení SOC01-16 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R04/17

bere na vědomí
vyhodnocení programu SOC01-16 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
v roce 2016 dle přílohy č. 0092-17-P01.
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Aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci Přílohy č. 1 „Síť sociálních služeb
Zlínského kraje" v rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2017 dle přílohy č. 0090-17-P02.
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Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2016 a rozpočtové opatření pro
rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0106-17-P01 až č. 010617-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0023/2017, dle přílohy č. 0106-17-P05.
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Školství - fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R04/17

schvaluje
plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0107-17-P01a.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R04/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, a to traktoru kolového Zetor, inventární
číslo 4229_741, pořizovací cena 110.841 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby
1984, formou fyzické likvidace.
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Školství - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Obchodní akademií a Vyšší odbornou
školou Valašské Meziříčí, IČ 00843504, a Vysokou školou báňskou-Technická
univerzita Ostrava, Ekonomickou fakultou, se sídlem Sokolská tř. 33, 701 21
Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 0108-17-P02a a 0108-17-P2b, a to na dobu
určitou pět let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení u SOU Valašské
Klobouky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R04/17

nesouhlasí
s dále uvedenými změnami v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771:
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 64-41-L/51 Podnikání, dálková
forma vzdělávání, z původních 95 na 30 žáků;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 64-41-L/51 Podnikání, večerní
forma vzdělávání, z původních 95 na 30 žáků;
neschvaluje
podání návrhu na výmaz dále uvedených oborů z rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 01.09.2017 u příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771:
a) výmaz oboru 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání;
b) výmaz oboru 64-41-L/51 Podnikání, večerní forma vzdělávání.
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Školství - žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R04/17

nemá námitek
k zápisu oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání,
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90, do rejstříku škol a školských zařízení u
střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., se sídlem
Zarámí 4422, 760 01 Zlín, IČ 2532775;
nesouhlasí
s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy, jejíž činnost vykonává
Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., se sídlem Zarámí 4422, 760 01 Zlín, IČ 2532775.
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Dohoda o ukončení rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových
předmětů č. D/0245/2008/KH

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R04/17

schvaluje
uzavření dohody o ukončení rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových
předmětů č. D/0245/2008/KH mezi Zlínským krajem a BORK DESIGN, s. r. o., se
sídlem Ševcovská 3246, 760 01 Zlín, IČ 25515233, dle přílohy č. 0112-17-P01.
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Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro AUTO KLUB BARUM ZLÍN v
AČR, IČ 00530417, se sídlem Hornomlýnská 3715, PSČ 760 01 Zlín, ve výši
1.400.000 Kč na akci Barum Czech rally Zlín 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0113-17-P02.
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Programová podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R04/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu MaS04-17 s názvem
"Naplňování Koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji", dle přílohy 0117-17P02;
bere na vědomí
hodnocení Programu MaS04-16 s názvem "Naplňování koncepce podpory mládeže
ve Zlínském kraji" za rok 2016, dle přílohy č. 0117-17-P04;
jmenuje
složení hodnotitelské komise v rámci programové podpory z Fondu Zlínského kraje
(sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro rok 2017, dle přílohy č. 0117-17-P05.
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KULTURA - Jmenování členů hodnotitelské komise a vypovězení smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R04/17

jmenuje
1. s účinností od 06.02.2017 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Zlínského kraje, Ing. Jindřich Ondruš, ***, PhDr. Pavel Popelka, CSc., ***, Mgr.
Jiří Severin, *** ***náhradníci - PhDr. Zdeňka Friedlová, ***, Mgr. Pavel Macura, ***;
2. s účinností od 06.02.2017 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL03-17 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu ve složení: předseda
- Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové - Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít
Kolmačka, ***náhradníci - Mgr. Olga Floriánová, ***, Ing. Ladislav Buchta, ***;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit podání výpovědi ze smlouvy D/2595/2016,
uvedené v příloze č. 0114-17-P01, uzavřené dne 22.08.2016 mezi Zlínským krajem
(poskytovatel dotace) a panem Josefem Jarkou (příjemce dotace), *** ***, na projekt
"Renovace oplocení zámeckého parku zámku v Uhřicích“ vedený pod registračním
číslem KUL03-16/51 v rámci Programu na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu KUL03-16 dle článku IX. odst. 9.3
písm. i) této Smlouvy.
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Veřejná zakázka "Dodávka hygienického materiálu v roce 2017 a 2018 pro
KÚZK II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R04/17

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 hygienického materiálu v roce 2017 a 2018 pro KÚZK II.", dle přílohy č.
0121-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Rudolf Šaman, se sídlem Pod Školkou 60, 257 68 Dolní
Kralovice, IČ 12222682;
2. uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem Rudolf Šaman, se sídlem Pod Školkou
60, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 12222682, dle přílohy č. 0121-17-P02 až č. 0121-17P05.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R04/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) výstavou s názvem "HEDVÁBNÁ CESTA" pořádanou Muzeem jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČ 00089982;
2) benefičním varhaním koncertem pořádaným Římskokatolickou farností Slavičín,
se sídlem Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ 48473626;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) XII. ročníkem Psychologické olympiády studentů zdravotnických škol pořádaným
Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou Vsetín, se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351;
2) VII. ročníkem akce VŠEMINĚNÍ pořádaným Dětským domovem a Základní školou
Vizovice, se sídlem Masarykovo nám. 420, 763 12 Vizovice, IČ 6176405;
3) krajským kolem Dějepisné soutěže gymnázií Zlínského kraje pořádaným
Gymnáziem Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III, 1364, 761 34 Zlín, IČ
00559105;
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4) XIII. festivalem ošetřovatelských kazuistik pro žáky středních zdravotnických škol
pořádaným Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou
Zlín, se sídlem Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) akcí "Dny zahrad a zámku" pořádanou spolkem Klub UNESCO Kroměříž, se
sídlem Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž, IČ 47934778, v roce 2017;
2) 2. ročníkem kytarové soutěže "Kytarová soutěž Zlín 2017" pořádanou Základní
uměleckou školou HARMONIE Zlín, s. r. o., se sídlem B. Němcové 258, 760 01 Zlín,
IČ 25336410;
3) Regionálními ozvěnami Febiofestu pořádanými společností FEBIOFEST s. r. o.,
se sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha 1, IČ 26721546;
4) XIX. ročníkem Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a dospělých
Otrokovice 2017 pořádaným spolkem TJ Jiskra Otrokovice, z. s., se sídlem Sport.
areál TJ Jiskra 1297, 765 02 Otrokovice, IČ 18152805;
5) 23. ročníkem Rallysprint Kopná pořádaným pobočným spolkem RALLYSPRINT
KLUB v AČR, se sídlem č. p. 136, 763 18 Podkopná Lhota, IČ 75040557.
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Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
06.03.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R04/17

schvaluje
návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
06.03.2017 uvedený v příloze č. 0133-17-P02.
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Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky "Výroba a distribuce
příkazových bloků"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R04/17

schvaluje
smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky "Výroba a distribuce
příkazových bloků" uzavíranou mezi Českou republikou - Ministerstvem financí, se
sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ 00006947, a Zlínským krajem dle přílohy č.
0137-17-P02.

Zlín 6. února 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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