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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 13. zasedání dne 02.05.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0323/R13/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0412-17-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0139/R07/17 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje
ukládá 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“ - na termín plnění 16.06.2017.

2

Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0324/R13/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč Okresní hospodářské komoře Kroměříž, se sídlem Komenského nám. 435, 767
01 Kroměříž, IČ 60730960, na pořádání semináře "Celoživotní učení - Kroměříž
2017" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0374-17P02.

3

Zřízení Komise Rady Zlínského kraje pro regionální rozvoj a dopravní
obslužnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0325/R13/17

zřizuje
Komisi Rady Zlínského kraje pro regionální rozvoj a dopravní obslužnost;
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jmenuje
s účinností od 03.05.2017 předsedu, tajemníka a členy Komise Rady Zlínského kraje
pro regionální rozvoj a dopravní obslužnost, dle přílohy č. 0414-17-P01.

4

Kultura - Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
- investiční záměr - IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0326/R13/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1329/090/04/17 na akci "Muzeum regionu Valašsko, p.o. zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" - IROP,
dle přílohy č. 0375-17-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
dle přílohy č. 0375-17-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0086/2017 dle příloh č. 0375-17-P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku v roce 2017 ve výši 1.816.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
na přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském
Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" - IROP, dle přílohy č. 0375-17-P05;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz v roce 2017 ve výši 404.000 Kč
příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,
IČ 00098574, na přípravu akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských
ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" - IROP, dle přílohy č.
0375-17-P06;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČ 00098574, zajistit zpracování projektové dokumentace a příloh
potřebných pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu ve specifickém cíli SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního dědictví, do plánované výzvy č. 79 Muzea II. na akci "Muzeum
regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování
depozitářů a expozic" - IROP, v termínu do 01/2018;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČ 00098574, předložit Radě Zlínského kraje ke schválení dodatek
investičního záměru v souladu se směrnicí č. SM/41 Příprava a realizace akcí
reprodukce majetku na akci "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" - IROP před podáním
žádosti o dotaci z IROP, v termínu do 11/2017.
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5

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0327/R13/17

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru č. 1284/150/01/17 - 01/04/17 na akci "SŠ
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce
elektroinstalace budovy Z", dle přílohy č. 0377-17-P02;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí nově zařazených do
Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK:
a) „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa“,
b) „Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž – rekonstrukce tělocvičny“,
c) „SŠ hotelová a služeb Kroměříž - rekonstrukce VZT v kuchyni“.

6

Jednostranné započtení pohledávky Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0328/R13/17

schvaluje
započtení pohledávky Zlínského kraje z titulu smluvní pokuty vůči společnosti PRO
EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.
r. o., IČ 35730111, vzniklé v důsledku porušení povinností této společnosti ze
Smlouvy o zajištění výuky cizího jazyka č. D/3289/2016/ŘLZ uzavřené dne
24.10.2016 celkem ve výši 60.000 Kč vůči pohledávkám jmenované společnosti vůči
Zlínskému kraji - úhrada za realizaci jazykových kurzů pro zaměstnance Krajského
úřadu Zlínského kraje a uvolněné členy Zastupitelstva Zlínského kraje z téže
smlouvy, a to až do úplného zaplacení dluhu ze smluvní pokuty;
svěřuje
rozhodování o jednotlivých úkonech započtení ve smyslu výše uvedeného dle § 59
odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Ing. Arance
Medkové Pekárkové, vedoucí Odboru řízení lidských zdrojů Krajského úřadu
Zlínského kraje.

7

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0329/R13/17

souhlasí
s podáním žádosti Zlínského kraje na Úřad práce ČR o příspěvek na vyhrazení
společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, dle přílohy č.
0383-17-P02;
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svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodování o uzavření dohody o vyhrazení společensky
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, vč. jejích dodatků s Úřadem ČR
na základě žádosti, dle přílohy č. 0383-17-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0077/2017, dle přílohy č. 0383-17-P03.

8

Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0330/R13/17

stanovuje
s účinností od 01.06.2017 plat ředitelce Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0376-17-P01.

9

Pojištění uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0331/R13/17

schvaluje
uzavření pojistné smlouvy na skupinové pojištění úrazu a nemoci mezi Zlínským
krajem, IČ 70891320, a AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou
republiku, IČ 24232777, dle přílohy č. 0402-17-P02, na dobu určitou od 01.06.2017
do 31. 10. 2020.

10

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0332/R13/17

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Milana Štábla, MBA,
vedoucím Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od
03.05.2017.
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11

Stanovení objemu prostředků na platy 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0333/R13/17

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje pro rok 2017 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 190.488.000
Kč.

12

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0334/R13/17

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0073/2017, dle přílohy č. 0381-17-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na rok 2017 ve výši 1.353.776,06 Kč na
celkovou výši 190.253.776,06 Kč, dle přílohy č. 0381-17-P02, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 4. čtvrtletí 2016 na
záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0335/R13/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 4508/3, ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 343359b/2017,
- 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;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemcích p. č. 4547/9, p. č. 4547/12, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 3429-1082a/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH;
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3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 2603/2, ostatní plocha, v k. ú. Břestek, rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 935-97c/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1009/2, ostatní plocha, v k. ú. Všetuly, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1497-14a/2017,
- 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 5.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 1126/2, ostatní plocha, v k. ú. Bílavsko, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 254-178a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 322/2, p. č. 322/8, p. č. 355/1, vše ostatní plocha, v k. ú.
Kurovice včetně rozpojovací skříně na pozemku p. č. 322/8 k. ú. Kurovice, vše v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1127-52a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně rozpojovací
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 22.900 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná
1777, PSČ 765 02 Otrokovice, IČ 29290171, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a umístění rozvodů VTL plynovodu, přípojky - napojení Teplárny Otrokovice
a.s. na distribuční plynárenskou soustavu včetně příslušenství a součástí, opěrných
a vytyčovacích bodů (dále jen Plynárenské zařízení), vše na pozemku p. č. 3120/1,
ostatní plocha, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 4894-464b/2016,
- právo volného vstupu na zatěžované pozemky, spočívajícího v právu chůze a jízdy
za účelem provozování, obsluhy, kontroly, údržby, oprav a obnovy Plynárenského
zařízení včetně případného potřebného obslužného zařízení a včetně jejich
odstranění,
na dobu existenci stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.200 Kč + DPH;
8. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného svazek obcí Čistý Zlechovský
potok, se sídlem Zlechov 540, PSČ 687 10 Zlechov, IČ 75068664, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- zřízení a provozování kanalizačního řadu v pozemcích p. č. 2598/3, p. č. 2598/5,
p. č. 2598/43, p. č. 2602/2, p. č. 2602/33, p. č. 2603/2, p. č. 2603/6, p. č. 2603/23, p.
č. 2605/4, p. č. 2610/5, vše ostatní plocha v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 833-50/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby;
9. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného svazek obcí Čistý Zlechovský
potok, se sídlem Zlechov 540, PSČ 687 10 Zlechov, IČ 75068664, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizačního řadu v pozemcích p. č. 2675/2, p. č. 2678/1,
p. č. 2684/1, p. č. 2684/12, p. č. 2693/1, p. č. 2695, vše ostatní plocha v k. ú. Zlechov,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 787-48/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby.

14

Záměr převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0336/R13/17

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí - pozemků včetně veškerých součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
- p. č. 81/13, ostatní plocha,
- p. č. 81/15, ostatní plocha,
- p. č. 81/18, ostatní plocha,
- p. č. 81/19, ostatní plocha,
- p. č. 81/20, ostatní plocha,
- p. č. 81/21, ostatní plocha,
- p. č. 81/22, ostatní plocha,
- p. č. 81/23, ostatní plocha,
- p. č. 81/24, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 119 pro obec a k. ú. Ostrata.

15

Hodnocení hospodaření a činnosti a schvalování účetních závěrek p. o. ZK v
oblasti sociálních služeb za rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0337/R13/17

bere na vědomí
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených Zlínským
krajem v oblasti sociálních služeb za rok 2016, dle přílohy č. 0367-17-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti
sociálních služeb, dle seznamu v příloze č. 0367-17-P04, za rok 2016, dle přílohy č.
0367-17-P03;
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2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v
oblasti sociálních služeb za rok 2016 v celkové výši 2.129.947,14 Kč a příděl
zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací,
mimo příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, kde bude kladným
výsledkem hospodaření za rok 2016 částečně hrazen zhoršený výsledek
hospodaření za rok 2015, dle přílohy č. 0367-17-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací přidělit zlepšené výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb do
rezervního fondu ve výši 2.119.587,64 Kč a provést částečnou úhradu zhoršeného
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice ve
výši 10.359,50 Kč, dle přílohy č. 0367-17-P02, v termínu do 31.05.2017.

16

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů a změna fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0338/R13/17

schvaluje
1. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
a vyčlenění účelových prostředků u příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 0371-17-P03;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2017, dle přílohy č. 0371-17-P02.

17

Doprava - schválení Smlouvy č. 132S/2017 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0339/R13/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy č. 132S/2017 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761
23 Zlín, IČ 70934860, Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190
00 Praha 9, IČ 70856508, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0372-17-P02.

18

Fúze sloučením obchodních společností

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0340/R13/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. fúzi sloučením, v rámci které dochází k zániku obchodní společnosti Regionální
podpůrný zdroj, s. r. o., IČ 26931133, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (dále
jen "zanikající společnost") a přechodu jmění zanikající společnosti na obchodní
společnost Industry Servis ZK, a. s., IČ 63080303, se sídlem Holešovská 1691, 769
01 Holešov (dále jen "nástupnická společnost"); nástupnická společnost vstupuje do
právního postavení zanikající společnosti,
2. souhlas jediného společníka obchodní společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.
r. o., obsahující vzdání se práv v souvislosti s procesem fúze, dle přílohy č. 041017-P02,
3. souhlas jediného společníka obchodní společnosti Industry Servis ZK, a. s.,
obsahující vzdání se práv v souvislosti s procesem fúze, dle přílohy č. 0410-17-P03,
4. projekt fúze sloučením akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným,
dle přílohy č. 0410-17-P04.

19

Účast Zlínského kraje na putovní výstavě MÁ VLAST cestami proměn 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0341/R13/17

schvaluje
1. účast Zlínského kraje na 9. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami
proměn 2017", dle příloh č. 0407-17-P01 a č. 0407-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0074/2017, dle přílohy č. 0407-17-P03.

20

Projekt "Strategické dokumenty Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0342/R13/17

bere na vědomí
výzvu č. 58 Operačního programu Zaměstnanost s názvem "Výzva pro územní
samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)" dle přílohy č. 041117-P01;
schvaluje
projektový rámec projektu "Strategické dokumenty Zlínského kraje", dle přílohy č.
0411-17-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Strategické
dokumenty Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 041117-P02, do konečné podoby žádosti o podporu na projekt z Operačního programu
Zaměstnanost včetně všech povinných příloh v termínu do 15.06.2017;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Strategické dokumenty Zlínského
kraje" v termínu do 15.06.2017.
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Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II" - Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0343/R13/17

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském
kraji II", dle přílohy č. 0368-17-P04;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0079/2017, dle přílohy č. 0368-17-P05;
souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-20/2017
vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II", registrační
číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502, ve znění přílohy č. 0368-17-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Ohrožené
děti a mládež ve Zlínském kraji II" v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace č.
OPZ007-871-20/2017 v termínu do 31.05.2020;
vyjadřuje souhlas
s tím, aby vedoucí Odboru řízení dotačních programů prostřednictvím ISKP 14+
akceptoval Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-20/2017.

22

Školství - zařazení projektů příspěvkových organizací do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0344/R13/17

bere na vědomí
výzvu číslo 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" z
Integrovaného regionálního operačního programu uvedenou v příloze č. 0394-17P02;
schvaluje
1. zařazení akcí příspěvkových organizací do Střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje:
a) "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen", dle přílohy č. 0394-17-P03,
b) "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť- Vybudovaní odborných učeben pro výuku
matematiky", dle přílohy č. 0394-17-P03,
c) "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín- Modernizace
výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů", dle
přílohy č. 0394-17-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0084/2017 dle přílohy 0394-17-P04;
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ukládá
1. řediteli Střední průmyslové školy polytechnické - Centrum odborné přípravy Zlín,
IČ 14450500, zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci „Střední průmyslová škola
polytechnická - COP Zlín Zřízení strojírensko-plastikářských dílen" do 05.06.2017;
2. řediteli Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105, zpracovat investiční záměr v
souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku
na akci "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť- Vybudovaní odborných učeben pro výuku
matematiky" v termínu do 05.06.2017;
3. řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, IČ
00226319, zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci "Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení
výuky přírodovědných a zdravotnických oborů" v termínu do 05.06.2017.

23

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0345/R13/17

schvaluje
výpovědi smluv o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v
rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, dle příloh č.
0406-17-P02 až č. 0406-17-P04, a to s příjemci uvedenými v příloze č. 0406-17P01.

25

RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0346/R13/17

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje z programu RP04-17
Program Podpora ekologických aktivit v kraji v členění:
a) Park Rochus, o. p. s., sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Studentské náměstí
1531, IČ 29234387, ve výši 36.000 Kč na projekt Strom pilířem života,
b) Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace,
sídlem Choryně 116, IČ 70939756, ve výši 52.000 Kč na projekt Létají nad námi v
zahradě poznání,
c) Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, sídlem
Staré Město, U Školky 1409, IČ 75833328, ve výši 61.000 Kč na projekt Příroda a
ekologie ve městě-Interaktivní venkovní výstava a výukový program,
d) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
sídlem Uherské Hradiště, Purkyňova 494, IČ 75089602, ve výši 64.000 Kč na projekt
Čtyři poklady naší zahrady,
e) Spolek přátel hradu Lukova, sídlem Lukov č. ev. 38, IČ 49158295, ve výši 47.000
Kč na projekt Ptáci na hradě a nad hradem,
f) Severomoravské regionální sdružení ČSOP, sídlem Valašské Meziříčí, Šafaříkova
555, IČ 64123162, ve výši 77.000 Kč na projekt Cesty ke kořenům,
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g) Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s., sídlem Starý
Hrozenkov 314, IČ 25553976, ve výši 50.000 Kč na projekt Minifestival
ekozemědělství ve Zlíně - 4. ročník,
h) Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, sídlem Vsetín, Nad Školou 1876, IČ
60990368, ve výši 58.000 Kč na projekt Ptačí ráj na školní zahradě,
i) Tradice Bílých Karpat, z. s., sídlem Hostětín č. 4, IČ 65841638, ve výši 76.000 Kč
na projekt Doupné stromy,
j) Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Zlín, sídlem Zlín, Třída Tomáše
Bati 1276, IČ 00547956, ve výši 36.000 Kč na projekt Co nám žije v Dřevnicienvironmentální mimoškolské vzdělávání dětí-členů mladých rybářů MRS, z. s., p.
s. Zlín,
k) Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace,
sídlem Kašava 193, IČ 71003746, ve výši 61.000 Kč na projekt Na Valašsku zdravě
jíme, podle rad babiček vaříme,
l) Základní škola Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
sídlem Polešovice 600, IČ 75022966, ve výši 45.000 Kč na projekt Příroda je nejlepší
školou - badatelská a terénní výuka v ZŠ Polešovice,
m) Environmentální ústav KOTVICE, z. ú., sídlem Kroměříž, Havlíčkova 2788, IČ
04522940, ve výši 21.000 Kč na projekt Výukové programy pro MŠ s odpadovou
tématikou,
n) Spolek pro obnovu zámeckého parku, sídlem Branky 295, IČ 04096738, ve výši
21.000 Kč na projekt Rok v zámeckém parku,
o) Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,
příspěvková organizace, sídlem Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, IČ
70436070, ve výši 58.000 Kč na projekt Ekosystém lužního lesa v proměnách roku,
p) Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž, sídlem Kvasice, Nová Dědina 100,
IČ 70997055, ve výši 36.000 Kč na projekt Zahrada pro život
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými subjekty dle příloh č. 0365-17P01 a č. 0365-17-P07;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz s určením na podporu ekologických
aktivit ve Zlínském kraji v roce 2017 z Fondu Zlínského kraje z RP04-17 Program
Podpora ekologických aktivit v kraji v členění:
a) Gymnázium Valašské Klobouky, sídlem Valašské Klobouky, Komenského 60, IČ
61716707, ve výši 62.000 Kč na projekt Ekologická olympiáda pro středoškoláky ve
Zlínském kraji,
b) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, sídlem Staré Město,
Velehradská 1527, IČ 60371790, ve výši 28.000 Kč na projekt Využití moderních
technologií ve výuce EVVO;
na základě Rozhodnutí dle příloh č. 0365-17-P01 a č. 0365-17-P08;
3. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci RP04-17 Program Podpora
ekologických aktivit v kraji subjektům uvedeným v příloze č. 0365-17-P02 z důvodů
uvedených v příloze č. 0365-17-P02,
4. rozpočtové opatření č. RZK/0075/2017 dle přílohy č. 0365-17-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční programové dotace z
Fondu Zlínského kraje z Programu RP04-17 Program Podpora ekologických aktivit
v kraji pro subjekt: Líska, z. s., sídlem Vsetín, Michala Urbánka 436, IČ 28558863,
ve výši 100.000 Kč na projekt Odkud se bere jídlo a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle příloh č. 0365-17-P01 a č. 0365-17-P07.
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26

Sociální služby - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0347/R13/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0369-17-P01.

27

Sociální služby - pronájem nebytových prostor

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0348/R13/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi příspěvkovou organizací
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, jako pronajímatelem, a paní Renatou
Jochovou, bytem Zálešná III/5872, Zlín, IČ 45463531, jako nájemcem, dle přílohy č.
0370-17-P02.

28

Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0349/R13/17

souhlasí
1. s vyhlášením 1. ročníku ankety "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje" pro rok
2017;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0366-17-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0078/2017 dle přílohy č. 0366-17-P05.

29

Mezinárodní projekt ve školství - změna projektového rámce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0350/R13/17

schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu The STEM Engagement Europe Project,
dle přílohy č. 0384-17-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0083/2017, dle přílohy č. 0384-17-P04.
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30

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0351/R13/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0080/2017, dle přílohy č. 0386-17-P01.

31

Školství - fond investic, zařazení akcí reprodukce majetku do SDP, zrušení
části usnesení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0352/R13/17

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č.
0387-17-P02;
2. zařazení akcí:
a) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod - oprava kotelny nové budovy, v celkových nákladech 1.700
tis. Kč;
b) Základní škola Kroměříž, 1. máje - oprava kotelny, v celkových nákladech 1.000
tis. Kč;
c) Základní umělecká škola Vsetín - oprava kotelny, v celkových nákladech 1.210
tis. Kč;
d) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - výměna zásuvkových rozvodů, v celkových
nákladech 2.920 tis. Kč;
e) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - oprava
elektrických a vodovodních rozvodů, v celkových nákladech 1.420 tis. Kč;
f) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - oprava hlavního rozvodu vody, v celkových
nákladech 1.060 tis. Kč;
g) Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - oprava WC
a stupaček v budovách školy, v celkových nákladech 2.783 tis. Kč;
h) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž - výměna kotlů, v celkových nákladech 4.700 tis. Kč;
do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č.
0387-17-P03;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 27.03.2017 č. 0234/R10/17 v částech
"schvaluje" bod 1 a "pověřuje", kterým Rada Zlínského kraje schválila zpracování
prověřovací studie k vybudování příjezdové komunikace ke školní jídelně Gymnázia
Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí, IČ
00843369, a pověřila vedoucího Odboru investic zajistit zpracování prověřovací
studie vybudování příjezdové komunikace ke školní jídelně Gymnázia Františka
Palackého Valašské Meziříčí.
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32

Školství - Hodnocení hospodaření a schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací ZK v oblasti školství za rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0353/R13/17

bere na vědomí
hodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2016, dle přílohy č. 0388-17-P03;
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti
školství, dle seznamu v příloze č. 0388-17-P04, za rok 2016, dle přílohy č. 0388-17P03;
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v
oblasti školství za rok 2016, za předpokladu schválení účetních závěrek za rok 2016,
v celkové výši 9.258.102,85 Kč a příděl zlepšených výsledků hospodaření do
peněžních fondů příspěvkových organizací, dle přílohy č. 0388-17-P02;
ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok
2016, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 930.000 Kč a do
rezervních fondů ve výši 8.328.102,85 Kč, dle přílohy č. 0388-17-P02, nejpozději
však v termínu do 30.06.2017.

33

Školství - Podpora řemesel - rozšíření o nové obory a úprava pravidel pro
poskytování příspěvků žákům

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0354/R13/17

schvaluje
A) rozšíření systému „Podpora řemesel v odborném školství“ s účinností od
01.09.2018 o obory vzdělání
1. 33-56-H/01 Truhlář,
2. 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích,
3. 34-57-H/01 Knihař;
B) upravená pravidla pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol v
rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ s účinností od 01.09.2017,
dle přílohy č. 0391-17-P02.
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34

Školství - Účelový příspěvek podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0355/R13/17

schvaluje
poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované Zlínským
krajem ve výši 2.300.500 Kč, dle přílohy č. 0392-17-P02.

35

Školství - Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0356/R13/17

schvaluje
seznam školních metodiků prevence, kteří převezmou ocenění za kvalitní a
přínosnou práci v oblasti prevence v rámci slavnostního Ocenění školních metodiků
prevence Zlínského kraje 2017, dle přílohy 0389-17-P01.

36

Školství – odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0357/R13/17

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0390-17-P02;
souhlasí
s navýšením provozního příspěvku o 225.000 Kč, dle přílohy č. 0390-17-P03, na
celkovou částku 268.877.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským
krajem;
schvaluje
závazný objem prostředků na platy v rámci schváleného příspěvku na provoz ve výši
225.000 Kč, dle přílohy č. 0390-17-P03, pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem.

37

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0358/R13/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, a to:
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- kopírovací zařízení AFICIO 1022 RICOH, inventární číslo 001/Správa, pořizovací
cena 155.037,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2004,
- dataprojektor LC 3142/40 PHILIPS, inventární číslo 5598/Progr.1, pořizovací cena
101.900 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2003,
vše formou fyzické likvidace.

38

Ocenění žáků stavebních oborů v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje
2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0359/R13/17

schvaluje
poskytnutí finančních darů za úspěchy v odborných soutěžích stavebních
řemeslných oborů za rok 2016, dle přílohy č. 0385-17-P01.

39

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0360/R13/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 100.000 Kč, spolku UNITED 3P, IČ 03642259, se sídlem Podsedky 950, 755
01 Vsetín, na realizaci akce Festival UNITED 2017 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0395-17-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0085/2017 dle přílohy č. 0395-17-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA ve výši 500.000 Kč, Římskokatolické
farnosti Uherské Hradiště, IČ 46257918, se sídlem Masarykovo náměstí 36, 686 01
Uherské Hradiště na projekt: oprava fasády kostela sv. Františka Xaverského v
Uherském Hradišti - zajištění lešení a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této dotace, dle přílohy 0395-17-P03.

40

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
příspěvku na provoz, změna závazného objemu ostatních osobních nákladů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0361/R13/17

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro:
a) Hvězdárnu Valašské Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 0398-17P03;
b) Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizaci, dle
přílohy č. 0398-17-P04 až č. 0398-17-P06;
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c) Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizaci, dle přílohy
č. 0398-17-P07 až č. 0398-17-P09;
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0076/2017, dle přílohy č. 0398-17-P02;
b) změnu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 0398-17-P10;
c) zvýšení závazného objemu prostředků na platy a OON příspěvkovým organizacím
v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0398-17-P11.

41

Kultura - dodatek smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0362/R13/17

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 13 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 02.09.2013 mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 70947422, a
14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou organizací, IČ 72563346, dle příloh č.
0397-17-P02 až č. 0397-17-P04.

42

Jmenování hodnoticích komisí k oceněním "PRO AMICIS MUSAE", "Lidová
stavba roku" a "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0363/R13/17

ruší
a) Pravidla pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje (dále
jen „Mistr…)“ a Jednací řád Komise pro tradiční lidovou kulturu schválené RZK dne
19.09.2011, usn. č. 0840/R18/11,
b) Pravidla ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu
„PRO AMICIS MUSAE“ schválená dne 11.06.2012, usn. č. 0492/R15/12;
schvaluje
a) aktualizovaný Statut titulu „Mistr…“, dle přílohy č. 0396-17-P02,
b) Pravidla pro udělení titulu „Mistr…“, dle přílohy č. 0396-17-P03, a Jednací řád
Komise pro tradiční lidovou kulturu, dle přílohy č. 0396-17-P04,
c) Pravidla ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu
„PRO AMICIS MUSAE“, dle přílohy č. 0396-17-P05;
jmenuje
a) hodnotící "Komisi pro posouzení návrhů k udělení uznání "Lidová stavba roku" ve
složení: předseda – Mgr. Miroslav Kašný, členové - PhDr. Jana Spathová, PhDr.
Romana Habartová, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, Mgr. Olga Floriánová, Mgr. Jan Káčer,
Ing. Alena Pospíšilová;
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b) hodnotící "Komisi pro tradiční lidovou kulturu" pro posouzení návrhů k udělení
titulu "Mistr…“ ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný, místopředseda - PhDr.
Romana Habartová, členové - RNDr. Václav Mikušek, PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Jan
Blahůšek, Ph.D.;
c) hodnotící "Komisi pro posouzení návrhů k udělení ocenění „PRO AMICIS
MUSAE“ ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný, členové - Mgr. Daniela
Hebnarová, Mgr. Milan Jelínek, Jiří Kaší, Irena Koutná, Mgr. Zbyněk Král, Mgr. Věra
Lovecká, Petr Matoušek, Radomil Kop, Mgr. Bc. Jindřich Ondruš, Mgr. Pavel
Růžička, Mgr. Jan Zapletal.

43

Veřejná zakázka "Nákup osobních automobilů 2017"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0364/R13/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Nákup
osobních automobilů 2017", dle přílohy č. 0403-17-P01;
schvaluje
1. pro část 1 i 2 veřejné zakázky výběr dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se
sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165;
2. pro část 1 i 2 veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy s dodavatelem SAMOHÝL
MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle přílohy
č. 0403-17-P02 a přílohy č. 0403-17-P03.

44

Veřejná zakázka malého rozsahu "Výmalba prostor Krajského úřadu ve
Zlíně"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0365/R13/17

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
"Výmalba prostor Krajského úřadu ve Zlíně", dle přílohy č. 0405-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Jiří Miček, se sídlem Dolní Jasenka 751, 755 01 Vsetín, IČ
45225184;
2. uzavření rámcové smlouvy o dílo s dodavatelem Jiří Miček, se sídlem Dolní
Jasenka 751, 755 01 Vsetín, IČ 45225184, dle přílohy č. 0405-17-P02 a č. 0405-17P03.
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45

Dodatek č. 5 ke smlouvě o technické podpoře software - T-mapy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0366/R13/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o technické podpoře software se společností Tmapy, spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084,
dle přílohy č. 0399-17-P01.

46

Dohoda o vzájemné spolupráci s Fakultou aplikované informatiky UTB

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0367/R13/17

schvaluje
uzavření Dohody o vzájemné spolupráci s Fakultou aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Nad Stráněmi 4511, 760 01 Zlín, IČ
70883521, dle přílohy č. 0400-17-P01.

47

Záštity, dar a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0368/R13/17

bere na vědomí
a) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad:
1) benefiční akcí "Jonáškovo zábavné odpoledne" pro děti s onkologickým
onemocněním pořádanou Nadačním fondem "Jonášek", se sídlem Zašovská 750,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28643755, v roce 2017;
2) benefičním tanečním projektem "Taneční pohádka O mořských vílách"
realizovaným Marií Vaněčkovou, se sdílem nám. Míru 9, 760 01 Zlín, IČ 68005831,
v roce 2017;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad:
1) akcí "Bio v regionu Zlínského kraje" pořádanou společností Bioinstitut, o. p. s., se
sídlem Ondřejova 489/13, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ 26856948, v roce 2017;
2) akcí "Perla Zlínska 2017" pořádanou Agrární komorou Zlín, se sídlem Bartošova
4393, 760 01 Zlín, IČ 49432931, v roce 2017;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) krajským kolem finále McDonald´s Cupu 2016/2017 pořádaným Asociací školních
sportovních klubů České republiky, z. s., se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín,
162 00 Praha, IČ 45773688, a Fotbalovou asociací České republiky, se sídlem
Diskařská 2341/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 00406741, v roce 2017;
2) 6. ročníkem houslové soutěže "Archetti in Moravia" pořádaným Základní
uměleckou školou Kroměříž, se sídlem Jánská 31, 767 01 Kroměříž, IČ 63414929;
e) záštitu člena Rady Zlínského kraje Jana Pijáčka nad pietní akcí k uctění památky
obětí II. sv. války pořádanou obcí Březnice, se sídlem Březnice 485, 760 01 Zlín, IČ
48471828;
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f) záštitu náměstka hejtmana Zlínského kraje Josefa Zichy nad akcí "Sarkandrovská
pouť z Holešova na Svatý Hostýn" pořádanou spolkem Za zdravé a krásné
Holešovsko, z. s., se sídlem Míru 316, Všetuly, 769 01 Holešov, IČ 22845119, v roce
2017;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 10.000 Kč Nadačnímu fondu "Jonášek", se sídlem Zašovská 750, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 28643755, v roce 2017;
2) ve výši 15.000 Kč Marii Vaněčkové, se sídlem náměstí Míru 9, 760 01 Zlín, IČ
68005831, v roce 2017;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15.000
Kč ÚAMK - AMK Neslyšících Valašské Meziříčí, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 62330110, na pořádání tří dopravních akcí v roce 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0380-17-P07;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0081/2017 dle přílohy č. 0380-17-P08.

48

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0369/R13/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0087/2017, dle přílohy č. 0415-17-P03;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu na rok 2017 ve výši 351.457,25 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0415-17-P04.

49

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
15.05.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0370/R13/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.04.2017 č. 0317/R12/17;
schvaluje
návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 15.05.2017 uvedený
v příloze č. 0416-17-P02.
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50

Změna stanov obchodních společností nemocnic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0371/R13/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. změnu stanov obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ
27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, dle přílohy č. 038217-P01,
2. změnu stanov obchodní společnosti Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ
27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, dle přílohy
č. 0382-17-P03;
3. změnu stanov obchodní společnosti Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532,
se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01, dle přílohy č. 0382-17-P05;
4. změnu stanov obchodní společnosti Vsetínská nemocnice a. s., IČ 26871068, se
sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, dle přílohy č. 0382-17-P07.

51

Zdravotnictví - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prověrku
hospodaření a vybraných procesů u Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0372/R13/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/0457/2017/ZD uzavřené dne
05.04.2017 mezi Zlínským krajem a PricewaterhouseCoopers Legal s. r. o.,
advokátní kanceláří, IČ 24162019, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00
Praha 4, na provedení prověrky hospodaření a vybraných procesů u Krajské
nemocnice T. Bati, a. s., za období od 01.01.2014 do 31.12.2016, dle přílohy č. 041717-P01.

Zlín 2. května 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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