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

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 7. zasedání dne 27.02.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R07/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0182-17-P01.

2

Kultura - investiční akce - OPŽP, IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R07/17

bere na vědomí
1. investiční záměr č. 1296/090/02/17 akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích" - IROP, dle přílohy č. 0151-17-P04;
2. základní ekonomickou analýzu příspěvkové organizace Muzea Kroměřížska dle
přílohy č. 0151-17-P16;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0038/2017, dle přílohy č. 0151-17-P08;
schvaluje
1. dodatky investičních záměrů:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1133/3/090/066/09/15 - 02/01/17 na akci
"Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provoznětechnickém objektu" - OPŽP, dle přílohy č. 0151-17-P02;
b) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1182/3/090/067/04/16 - 02/02/17 na akci
„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy" - IROP, dle přílohy č. 0151-17-P03;
2. záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0151- 17-P06;
3. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci:
a) Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
00098639, ve výši 831.000 Kč, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.
o. - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu" - OPŽP, dle
přílohy č. 0151-17-P05;
b) Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ
00091138, ve výši 1.500.000 Kč na realizaci průzkumných prací, nutných pro
přípravu projektu akce "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského
dvora v Rymicích" - IROP, dle přílohy č. 0151-17-P06;
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4. rozpočtová opatření:
a) č. RZK/0031/2017, dle příloh č. 0151-17-P07;
b) č. RZK/0039/2017, dle příloh č. 0151-17-P09;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem
Smetanovy Sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, předložit žádost o
poskytnutí podpory z IROP - 52. výzva - Revitalizace vybraných památek II. - 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek
Velké Moravy" - IROP v termínu do 28.03.2017;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí
38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, zajistit průzkumné práce nutné pro přípravu
projektu pro podání žádosti o dotaci z IROP - 79. výzva - Muzea II. - 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v
Rymicích" - IROP v termínu do 22.04.2017;
3. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí
38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, zpracovat v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16
Příprava a realizací akcí reprodukce majetku investiční záměr na akci „Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ – IROP v
termínu do 05.05.2017;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem
Smetanovy Sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních
kulturních památek Velké Moravy" - IROP;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
337.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00098639, na realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí,
p. o. - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“ - OPŽP, dle
přílohy č. 0151-17-P10.

3

Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - protipožární opatření - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R07/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Domov
pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření - dodávka stavby", dle
přílohy č. 0152-17-P02;
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schvaluje
1. výběr dodavatele Zlínské stavby, a. s., se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
25317300;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Zlínské stavby, a. s., se sídlem K majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 25317300, dle příloh č. 0152-17-P03 a č. 0152-17-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0040/2017, dle přílohy č. 0152-17-P05.

4

Sociální služby - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R07/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech - dodávka stavby“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0153-17-P02 až č. 0153-17-P10;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing.
František Mikeštík, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Lenka Potrusilová,
DiS., Ing. Petr Burša, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Jan Vrbka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Hudec, Mgr. Helena
Miklová, Martina Chovancová, DiS., Ing. Marek Slabý, a náhradníky: Lenka
Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Michal Uherek,
Bc. Boris Vrbka;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00
Brno, IČ 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská oprava střech - dodávka stavby" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 0153-17-P11.

5

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R07/17

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1126/3/150/418/07/15 – 02/01/17 na akci
"SPŠ Otrokovice – realizace úspor energie – Jezerka" - OPŽP, dle přílohy č. 015417-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1129/3/150/421/07/15 - 01/02/17 na akci
"Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – realizace úspor energie" - OPŽP,
dle přílohy č. 0154-17-P03;
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c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1159/3/150/427/01/16 – 01/01/17 na akci "SŠ
– COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního zařízení", dle přílohy č. 0154-17P04;
2. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci:
a) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, dle přílohy č. 0154-17-P05;
b) Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, dle přílohy č. 015417-P06;
c) Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská
688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0154-16-P07;
3. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci:
a) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, ve výši 11.032.000 Kč, na realizaci akce "SPŠ Otrokovice – realizace
úspor energie – Jezerka" - OPŽP, dle přílohy č. 0154-17-P08;
b) Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351, ve výši 14.191.000
Kč, na realizaci akce "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – realizace
úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0154-17-P09;
4. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4.169.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 331.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, na
realizaci akce "SŠ – COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního zařízení", dle
přílohy č. 0154-17-P10;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0030/2017, dle přílohy č. 0154-17-P11;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0034/2017, dle přílohy č. 0154-17-P12;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 3.562.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci akce
"SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka“ - OPŽP, dle přílohy č. 015417-P13;
b) ve výši 3.561.000 Kč příspěvkové organizaci Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755
01 Vsetín, IČ 00843351, na realizaci akce "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ
Vsetín – realizace úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0154-17-P14.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové
středisko Zlín - dodatek investičního záměru - IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R07/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1271/3/170/209/09/16 - 01/02/17 na akci: "Zdravotnická záchranná služba ZK vzdělávací a výcvikové středisko Zlín" - IROP, dle přílohy č. 0158-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0032/2017, dle přílohy č. 0158-17-P03;
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ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory
na akci "Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín"
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v termínu do 01.03.2017.

7

Zdravotnictví - prodej movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R07/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.01.2017, č. 0005/R01/17 - část schvaluje,
bod 1, kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem a panem *** bytem ***, dle přílohy č. 0014-17-P02;
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a panem ***, bytem ***, dle přílohy č.
0157-17-P01.

8

Anketa "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R07/17

souhlasí
1. s vyhlášením 4. ročníku ankety "Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje" za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnických zařízeních působících ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, dle přílohy č. 0149-17-P02;
3. se složením hodnoticí komise pro výběr oceněných, dle přílohy č. 0149-17-P03.

9

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R07/17

schvaluje
1. 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 zemního vedení
NN na pozemku p. č. 1337/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Tylovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 999-135a/2015,
- 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 9.800 Kč + DPH;
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2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01 Kroměříž, IČ 49451871, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1303, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Prusinovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 1274-430/2016,
- vstup, vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, kontrolou, údržbou,
obnovou a obsluhou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí
4343/11, PSČ 628 00 Brno - Židenice, IČ 18826016, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemcích p. č. 5076/5, p. č. 5076/14, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Kroměříž, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 60876/2013,
- 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 5.600 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00 Praha - Chodov, IČ 64949681, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optického
kabelu v pozemku p. č. 5076/5, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kroměříž, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6087-6/2013,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek 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 2.200 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 podpěrného bodu - stožáru vrchního vedení VN na pozemku
p. č. 829/1, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Kyselovice, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami podpěrného bodu - stožáru vrchního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH;
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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 369/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bařice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 481-205a/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 7.400 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. 4165/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Ostrožská Lhota, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 553-1031b/2016,
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- 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 3.000 Kč + DPH;
8. 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. 1006, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Fryšták, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1050-192a/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 1.400 Kč + DPH;
9. 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. 3540/30, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Ořechov u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 474207b/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 1.400 Kč + DPH;
10. 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. 2755-210/2016,
- 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;
11. 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 včetně rozpojovací skříně, vše na pozemku p. č. 2549/2, ostatní plocha/silnice,
v k. ú. Bratřejov u Vizovic, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 562-194/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN včetně
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.300 Kč + DPH;
12. 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. 736/3, p. č. 736/17, 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;

7/19

R07/17

13. uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720599703 mezi Zlínským krajem
a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617,
se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, dle přílohy č. 0178-17-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 20.01.2017, č. 0044/R02/17, část schvaluje,
bod č. 3.;
souhlasí
1. s pronájmem pozemku p. č. st. 2554, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310
m2 a části pozemku p. č. 6010/10, ostatní plocha, o výměře 695 m2, v k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, Františku Partyšovi, Stříbrnice 267, 687 41
Stříbrnice, IČ 47343761, na dobu určitou od 01.03.2017 do 31.12.2018, za nájemné
ve výši 80.400 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0178-17-P03;
2. s pronájmem pozemků p. č. st. 2555, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182
m2, p. č. 7267/139, ostatní plocha, o výměře 141 m 2 a částí pozemků p. č. 6010/10,
ostatní plocha, o výměře 643 m 2 a p. č. 7267/138, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, Miroslavu Dvouletému, Rudice 146,
687 32 Rudice, IČ 44958013, na dobu určitou od 01.03.2017 do 31.12.2018, za
nájemné ve výši 81.840 Kč/rok + DPH, dle přílohy č. 0178-17-P04.

10

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R07/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 640/3, ostatní plocha,
- p. č. 640/4, ostatní plocha,
- p. č. 640/7, ostatní plocha,
- p. č. 640/8, ostatní plocha,
- p. č. 640/27, ostatní plocha,
- p. č. 640/28, ostatní plocha,
- p. č. 640/29, ostatní plocha,
- p. č. 640/30, ostatní plocha,
- p. č. 640/40, ostatní plocha,
- p. č. 640/42, ostatní plocha,
- p. č. 640/47, ostatní plocha,
- p. č. 3222/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12190 pro obec a k. ú. Kroměříž;
2. pozemku
- p. č. 1423, orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 645 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú.
Křivé;
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3. pozemku
- p. č. 23, zahrada,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 219 pro obec a k. ú. Šarovy;
4. pozemku
- p. č. 6481/16, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
5. pozemků
- p. č. 959/3, ostatní plocha,
- p. č. 959/14, ostatní plocha,
- p. č. 959/19, ostatní plocha,
- p. č. 959/20, ostatní plocha,
- p. č. 959/21, ostatní plocha,
- p. č. 959/22, ostatní plocha,
- p. č. 959/23, ostatní plocha,
- p. č. 959/24, ostatní plocha,
- p. č. 959/25, ostatní plocha,
- p. č. 959/26, ostatní plocha,
- p. č. 959/27, ostatní plocha,
- p. č. 959/28, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 341 pro obec a k. ú. Kostelany;
6. pozemků
- p. č. 2016/1, ostatní plocha,
- p. č. 2016/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 482 pro obec Lubná a k. ú. Lubná u Kroměříže;
7. pozemků
- p. č. st. 4382, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 4772/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 4773/3, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2863 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

11

Sociální služby - změna fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R07/17

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 0183-17-P02.
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12

Kultura - odpisové plány, fondy investic pro rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R07/17

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, k posílení fondu investic
ve výši 40.000 Kč, dle přílohy č. 0167-17-P14;
schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti kultury na rok 2017, dle příloh č. 0167-17-P02 až č. 016717-P06;
2. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
kultury na rok 2017, dle příloh č. 0167-17-P07 až č. 0167-17-P11;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0167-17-P15;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, dle přílohy č. 0167-17-P16.

13

Kultura - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní
náklady, příspěvek na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R07/17

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,
IČ 00098574, dle přílohy č. 0169-17-P01;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č.
0169-17-P02.

15

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R07/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0029/2017, dle přílohy č. 0180-17-P01.
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Životní prostředí - Závěrečná zpráva o ukončení projektu Natura 2000 ve ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R07/17

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Natura 2000 ve Zlínském kraji" dle přílohy
č. 0147-17-P01.

17

Školství - Závěrečné zprávy o ukončení projektů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R07/17

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Centrum odborné přípravy", dle přílohy č. 0165-17-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace
vybavení COP učebními pomůckami", dle přílohy č. 0165-17-P02;
3. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Nákup traktoru s čelním nakladačem", dle
přílohy č. 0165-17-P03.

18

Školství - Financování projektů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R07/17

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci:
a) Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, se sídlem
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 0161-17-P02;
b) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0161-17-P03;
c) Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1. máje 209, 767 01 Kroměříž, IČ 47934581,
dle přílohy č. 0161-17-P04;
d) Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ
61716707, dle přílohy č. 0161-17-P05;
e) Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ
47935774, dle přílohy č. 0161-17-P06;
f) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755
01 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0161-17-P07;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0161-17-P31;
3. poskytnutí investičního příspěvku v roce 2017 příspěvkové organizaci:
a) Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, se sídlem
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00568945, ve výši 49.741 Kč na přípravu
akce "SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář",
dle přílohy č. 0161-17-P08;
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b) Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín,
IČ 46276327, ve výši 1.450.000 Kč na přípravu akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ
Slavičín - Půdní vestavba na budově školy", dle přílohy č. 0161-17-P09;
c) Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ
47935774, ve výši 14.607.000 Kč na realizaci akce "Gymnázium L. Jaroše Holešov
– realizace úspor energie - OPŽP", dle přílohy č. 0161-17-P10;
d) Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1. máje 209, 767 01 Kroměříž, IČ 47934581,
ve výši 10.343.226 Kč na realizaci akce „Základní škola praktická a Základní škola
speciální Kroměříž – realizace úspor energie - OPŽP", dle přílohy č. 0161-17-P12;
e) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755
01 Vsetín, IČ 70238898, ve výši 20.021.000 Kč na realizaci akce „ZŠ, MŠ a Praktická
škola Vsetín - realizace úspor energie - OPŽP“, dle přílohy č. 0161-17-P13;
f) Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, Valašské Klobouky, PSČ 766
26, IČ 61716707, ve výši 13.436.000 Kč na realizaci akce „Gymnázium Valašské
Klobouky – realizace úspor energie - OPŽP“, dle přílohy č. 0161-17-P14;
4. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 19.216.234 Kč
příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616, na
realizaci akce "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž – realizace úspor energie - OPŽP", dle přílohy č. 0161-17-P11;
5. poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2017 příspěvkové organizaci Gymnázium
Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327,
ve výši 116.000 Kč na přípravu akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - Půdní
vestavba na budově školy", dle přílohy č. 0161-17-P15;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0037/2017, dle přílohy č. 0161-17-P16;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2017:
a) ve výši 3.985.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na realizaci akce
"Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor energie – OPŽP“, dle přílohy č.
0161-17-P17;
b) ve výši 8.158.000 Kč příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ
65269616, na realizaci akce "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž – realizace úspor energie – OPŽP“, dle přílohy č. 016117-P18;
c) ve výši 2.851.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Kroměříž, 1. máje, 1.
máje 209, 767 01 Kroměříž, IČ 47934581, na realizaci akce "Základní škola
praktická a Základní škola speciální Kroměříž – realizace úspor energie - OPŽP“,
dle přílohy č. 0161-17-P19;
d) ve výši 6.063.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín, IČ 70238898, na realizaci
akce "ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie - OPŽP“, dle přílohy
č. 0161-17-P20;
e) ve výši 5.013.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci akce
"Gymnázium Valašské Klobouky – realizace úspor energie - OPŽP“, dle přílohy č.
0161-17-P21.
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Sdružení pro rozvoj Soláně, o. s. - poskytnutí individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R07/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 150.000
Kč, Sdružení pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 26589532, se sídlem Bzové 325, 756 05
Karolinka na zajištění standardního provozu Informačního centra Zvonice Soláň v
roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
0177-17-P02.

20

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - jmenování zástupce
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R07/17

jmenuje
pana Jana Pijáčka, člena Rady Zlínského kraje, ***, jako zástupce Zlínského kraje
pro zastupování na valných hromadách Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a
Metoděje, z. s. p. o., IČ 02057531, konaných v období od 27.02.2017 do 31.12.2020.

21

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R07/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0036/2017, dle přílohy č. 0184-17-P01.

22

Veřejná zakázka "Zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje – obce okresu Kroměříž"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R07/17

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
"Zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – obce
okresu Kroměříž", dle přílohy č. 0146-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167,
760 01 Zlín, IČ 01643541;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem CENTROPROJEKT GROUP a. s., se
sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541, dle přílohy č. 0146-17-P02.
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23

Prevence umísťování dětí do institucionální péče ve Zlínském kraji - plnění
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R07/17

bere na vědomí
Zprávu o plnění opatření přijatých a obsažených v dokumentu Prevence umísťování
dětí do institucionální péče ve Zlínském kraji uvedenou v příloze č. 0148-17-P02.

24

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R07/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0035/2017, dle přílohy č. 0160-17-P01.

25

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R07/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, a to:
- nákladní automobil Peugeot Boxer 2,5 TD, inventární číslo 4226_10001, pořizovací
cena 355.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
- osobní automobil VW, inventární číslo 4226_10009, pořizovací cena 498.300 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
vše formou fyzické likvidace.

26

Školství - záměr rozšíření vzdělávací nabídky VOŠ pedagogické a sociální
Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R07/17

vyjadřuje souhlas
se záměrem příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem Vyšší odborné
školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČ 65269616,
rozšířit vzdělávací nabídku vyšší odborné školy o vzdělávací program oboru 75-31N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika v rámci stanoveného nejvyššího
povoleného počtu studentů vyšší odborné školy.
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27

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R07/17

souhlasí
s uzavřením partnerské smlouvy a realizací projektu „The Teaching Improvement
Partnership Project“, reg. č. 2016-1-IE01-KA202-016923, podpořeného z programu
Erasmus+, jehož partnerem je Integrovaná střední škola – Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se
sídlem Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574, finanční plnění pro
partnera je ve výši 22.640 Eur, dle přílohy č. 0166-17-P02.

31

Informace o výsledcích kontrolní činnosti a činnosti interního auditu za rok
2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0164/R07/17

bere na vědomí
Informaci o výsledcích kontrolní činnosti a činnosti interního auditu za rok 2016, dle
přílohy č. 0172-17-P01.

32

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2017"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0165/R07/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup osobních automobilů 2017“
formou zjednodušeného podlimitní řízení, dle příloh č. 0174-17-P01 až č. 0174-17P09; výzvou dodavatelům uvedeným v příloze č. 0174-17-P10 a současným
uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Jiří Mindl, Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Michal Uherek a náhradníky Ing. Dagmar Sýnková, Ing.
Ivana Zápecová, Mgr. Petra Hoferková;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Libor
Fusek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Pavel Botek, Ing. Petr Kedra, Jiří Mindl, Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Libor Fusek a náhradníky: Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, Ing.
Dagmar Sýnková, František Mikulička, Mgr. Michal Uherek, Mgr. Petra Hoferková.
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33

Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě se společností T - Mobile Czech Republic a.
s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0166/R07/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a
o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností
T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ
64949681, dle přílohy č. 0171-17-P01.

34

Uzavření dodatků ke smlouvám o podnájmu nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0167/R07/17

schvaluje
a) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním č. O/0320/2015/KŘHS/1 mezi Zlínským krajem a
zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, dle přílohy č. 0173-17-P01;
b) uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním č. O/0147/2009/KŘHS mezi Zlínským krajem a
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520,
760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 0173-17-P02.

35

Záměry pronájmu - parkovací místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0168/R07/17

schvaluje
záměr pronájmu:
1) p. č. 1119/247, ostatní plocha, 4 parkovací místa před budovou označovanou č.
22, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č.
0175-17-P01;
2) 11 parkovacích míst v 5. etáži v budově bez čp/če, budova garáží, která je
součástí pozemku p. č. st. 8638, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0175-17-P02.
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36

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0169/R07/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) kulturní akcí "Valašské setkání - Fryšták 2017" pořádanou městem Fryšták, se
sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916;
2) hokejovým turnajem O putovní pohár Mikroregionu Slušovicko pořádaným
Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic, se sídlem Rovná 654, 763 15
Slušovice, IČ 29259096;
3) IX. Bilaterálním česko-slovenským oftalmologickým sympoziem pořádaným
Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989;
4) Semifinálovým kolem pro Zlínský kraj "Juniorského maratonu - běžíme pro Evropu
2017" pořádaným spolkem Juniorský maratonský klub, z. s., se sídlem Františka
Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ 22902147;
5) kulturní akcí HUDBA PRAVDY pořádanou spolkem Mezinárodní hudební festival
MUSICA PURA z. s., se sídlem Lhotka 199, PSČ 739 47, IČ 05088437;
6) 14. ročníkem Nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva 2017 pořádaným
pobočným spolkem Junák - český skaut, středisko Holešov, z. s., se sídlem
Pivovarská 1419, 769 01 Holešov, IČ 47935847;
7) 13. ročníkem pediatrické konference Festival kazuistik pořádaným Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ
27661989, a společností Produkce BPP s. r. o., se sídlem K Dálnici 593, 760 01 Zlín,
IČ 05088461;
8) 23. ročníkem semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2017 pořádaným Okresní
hospodářskou komorou Kroměříž, se sídlem Komenského nám. 435, 767 01
Kroměříž, IČ 60730960;
9) mezinárodním turnajem v šermu kordem, fleretem a šavlí O pohár hejtmana
Zlínského kraje IX. ročník pořádaným spolkem Sportovní šerm Zlín, z. s., se sídlem
Tř. Tomáše Bati 6247, 760 01 Zlín, IČ 22844406;
10) sportovně společenským dnem CHŘIBY 2017 pořádaným pobočným spolkem
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velehrad, se sídlem
Buchlovská 15, 687 06 Velehrad, IČ 75105705;
11) 22. ročníkem česko-slovenského divadelního festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem třída T. Bati
4091/32, 761 87 Zlín, IČ 00094838;
12) Jízdou králů Vlčnov 2017 pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, se sídlem
Vlčnov 186, PSČ 687 61, IČ 60371587;
13) slavnostním Večerem lidí dobré vůle, nad 12. ročníkem výtvarné soutěže pro
děti základních škol "Cestou dvou bratří" a nad "Nocí kostelů 2017" ve Zlínském kraji
pořádaným Arcibiskupstvím olomouckým, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00
Olomouc, IČ 00445151;
14) XXI. ročníkem projektu Akademie Václava Hudečka pořádaným "Spolkem
Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", se sídlem Kvítková 4703, 760 01
Zlín, IČ 26633221;
15) golfovým turnajem "O putovní pohár hejtmana" pořádaným spolkem Golf Club
Lázně Kostelec u Zlína, se sídlem Lázně 493, Kostelec, 763 14 Zlín, IČ 26614979;
16) VI. ročníkem "Moravského dopravního fóra" a VII. ročníkem mezinárodní
konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"
pořádanými Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z. s., se sídlem
Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 22866442;
17) projektem Rok srdce realizovaným v roce 2017 Uherskohradišťskou nemocnicí
a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915;
18) 2. Konferencí pedagogů volného času ve Zlínském kraji pořádanou Domem dětí
a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, se sídlem tř. Osvobození
168, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 86771442;
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19) VIII. ročníkem Literárního jara ve Vsetíně pořádaným Nadací Masarykova
gymnázia, se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 47658550, a Masarykovou
veřejnou knihovnou Vsetín, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČ
00851817;
20) konferencí "Cestovní ruch a rekreace v územním plánování" pořádanou Asociací
pro urbanismus a územní plánování České republiky, se sídlem Thákurova 2077/7,
Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 60163755;
21) IX. včelařskou akademií a IV. regionální výstavou včelařských potřeb pořádanou
pobočným spolkem Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Zlín, se sídlem č.
p. 115, 763 11 Ostrata, IČ 62181696;
22) 4. ročníkem ankety "Osobnost neziskového sektoru" pořádanou Asociací
nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, se sídlem Strmá 34, 755 01
Vsetín, IČ 75144778;
23) nad Mezinárodním setkáním pacientů s RS s odborníky pořádaným spolkem
Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s., se sídlem Senovážné náměstí 994/2,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45768889;
24) 4. ročníkem ankety "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje"
pořádaným Zlínským krajem, odborem zdravotnictví;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad ekologicko-kulturní
akcí "DEN ZEMĚ" pořádanou spolkem ROSNIČKA, spolek, se sídlem Kostelanská
2158, 686 03 Staré Město, IČ 65766571;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad Mezinárodním
setkáním pacientů s RS s odborníky pořádaným spolkem Unie ROSKA - česká MS
společnost, z. s., se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČ 45768889;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) Mistrovstvím ČR v tanečním sportu v kombinaci standardních a
latinskoamerických tanců pořádaným spolkem Taneční klub FORTUNA Zlín z. s., se
sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ 48472166;
2) festivalem autorských čtení a besed se spisovateli Literární jaro Zlín 2017
pořádaným Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422;
3) festivalem sportu pro děti Sporťáček 2017 pořádaným spolkem Festival
Sporťáček, z. s., se sídlem Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha, IČ 22839186;
4) Festivalem turistických amatérských filmů a elektronických fotografií pořádaným
pobočným spolkem KČT, oblast Valašsko-Chřiby, se sídlem Palackého 96, 763 61
Napajedla, IČ 70902003;
5) projektem CZECH DANCE TOUR 2017 - série soutěží tanečních skupin
realizovaným spolkem CZECH DANCE, z. s., se sídlem Švihovská 546/3, 142 00
Praha 4;
6) akcí Všetulská hůlka 2017 pořádanou Střediskem volného času, příspěvková
organizace, se sídlem Sokolská 70, 769 01 Holešov – Všetuly, IČ 75088606;
e) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) vzdělávací a prožitkovou akcí Kroměříž bez hranic a 2. ročníkem celostátní
soutěže v animované tvorbě žáků základních a středních škol ANIMÁG KROMĚŘÍŽ
2017 pořádanými Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední
pedagogickou školou Kroměříž, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, IČ
65269616;
2) krajským kolem soutěže obráběčů kovů pořádaným Gymnáziem Jana Pivečky a
Střední odbornou školou Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ
46276327;
3) Soutěží zručnosti a dovednosti 2017 pořádanou Základní školou Zlín, Mostní, se
sídlem Mostní 2397, 760 01 Zlín, IČ 61716391.

18/19

R07/17

37

DOPRAVA - Komise Rady Zlínského kraje pro dopravu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0170/R07/17

jmenuje
s účinností od 01.03.2017 Komisi Rady Zlínského kraje pro dopravu dle Jednacího
řádu komisí Rady Zlínského kraje ve složení:
předseda: Ing. Pavel Botek,
členové:
- Roman Kaňovský,
- Ing. Milan Plesar,
- Ing. Miroslav Hladík,
- Ing. Jaroslav Kučera,
- Bc. Jaroslav Staník,
- Ing. Michal Dvouletý,
- Ing. Josef Říha,
- Ing. Emílie Slavíková,
tajemnice: Bc. Leona Matůšová;
schvaluje
základní teze pro činnost Komise Rady Zlínského kraje, dle přílohy č. 0185-17-P01.

Zlín 27. února 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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