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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 14. zasedání dne 16.05.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0373/R14/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0450-17-P01.

2

Aktualizace směrnice SM/45/03/17 - Systémová politika bezpečnosti
Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0374/R14/17

schvaluje
aktualizaci směrnice SM/45/03/17 - Systémová politika bezpečnosti Krajského úřadu
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0441-17-P01.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0375/R14/17

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 40.000
Kč Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Hradební
1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092100, na mezinárodní festival Týká se to
také Tebe a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
0425-17-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0097/2017, dle přílohy č. 0425-17-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 100.000 Kč obci Ostrožská Lhota, se sídlem č.p. 148,
687 23 Ostrožská Lhota, IČ 00291196, na pamětní desku veliteli výsadku CARBON
genmjr. v.v. Františku Bogatajovi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0425-17-P04.

1/14

R14/17

4

Podnikatelská mise do Moskvy a Samarské oblasti (Rusko) - květen 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0376/R14/17

schvaluje
poskytnutí finančního daru na zajištění nákladů spojených s podnikatelskou misí
Zlínského kraje do Moskvy a Samarské oblasti (Rusko) v květnu 2017:
1. ve výši 10.000 Kč společnosti BKP GROUP, a. s., se sídlem Ul. 1. května 333,
Uherský Brod – Těšov, PSČ 687 34; IČ 26236788;
2. ve výši 10.000 Kč společnosti Lázně Luhačovice, a. s., se sídlem Lázeňské nám.
436, Luhačovice, PSČ 763 26; IČ 46347828;
3. ve výši 10.000 Kč společnosti ROKOSPOL, a. s., se sídlem Krakovská 1346/15,
Praha 1, PSČ 110 00; IČ 25521446;
4. ve výši 10.000 Kč panu Jaroslavu Edlingerovi, bytem Středová 4786, Zlín, PSČ
760 05; IČ 67018734;
5. ve výši 10.000 Kč společnosti IVF Czech Republic s. r. o., se sídlem Zámečnická
2, Brno, PSČ 602 00; IČ 25594575;
6. ve výši 10.000 Kč společnosti STAPRO s. r. o., se sídlem Pernštýnské nám. 51,
Pardubice, PSČ 530 02; IČ 13583531;
7. ve výši 10.000 Kč společnosti G-Flex s.r.o., se sídlem Zahnašovice 132, Holešov,
PSČ 769 01; IČ 24694185;
8. ve výši 10.000 Kč společnosti ELKO EP, s.r.o. se sídlem Palackého 493, Holešov
Všetuly, PSČ 769 01; IČ 25508717;
9. ve výši 10.000 Kč společnosti Toma odpady, s. r. o., se sídlem Tř. Tomáše Bati
1566, Otrokovice, PSČ 765 00, IČ 28306376;
10. ve výši 10.000 Kč společnosti Vydona s. r. o., se sídlem Novosady 1501,
Holešov, PSČ 769 01, IČ 25505556.

5

Zdravotnictví - majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0377/R14/17

schvaluje
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 kabelového vedení
VN v pozemku p. č. 3922/3, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Zlín, 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 VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.500 Kč + DPH.
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6

Zdravotnictví - dotace Ministerstva financí na úhradu nákladů spojených s
odstraněním nepoužitelných léčiv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0378/R14/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0089/2017, dle přílohy č. 0431-17-P01.

7

Zdravotnictví - změna č. 1 plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0379/R14/17

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2017
pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0434-17-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0434-17-P06;
b) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0434-17-P07.

8

Kultura - Hrad Malenovice - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0380/R14/17

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1191/3/090/069/05/16 - 02/04/17 na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o. - Hrad Malenovice - statické zajištění", dle přílohy č. 0426-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0094/2017, dle přílohy č. 0426-17-P03.

9

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0381/R14/17

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1310/150/04/17 na akci "Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního
sportoviště", dle přílohy č. 0429-17-P02;
b) č. 1311/150/04/17 na akci "Střední škola oděvní a služeb Vizovice - Rekonstrukce
budovy staré školy", dle přílohy č. 0429-17-P03;
c) č. 1312/150/04/17 na akci "SZŠ a VOŠZ Zlín - Rekonstrukce výměníkové stanice
DM", dle přílohy č. 0429-17-P04;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku ZK č.
1258/3/150/480/09/16 - 01/04/17 na akci "Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3. NP", dle přílohy č. 0429-17-P05;
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3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0429-17P06;
b) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ
00837237, dle přílohy č. 0429-17-P07;
c) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0429-17-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0093/2017, dle přílohy č. 0429-17-P09;
5. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkovým organizacím:
a) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ
00837237, ve výši 3.532.000 Kč na realizaci akce "Střední škola oděvní a služeb
Vizovice - Rekonstrukce budovy staré školy", dle přílohy č. 0429-17-P10;
b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova
372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, ve výši 2.566.000 Kč, na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ
Zlín - Rekonstrukce výměníkové stanice DM", dle přílohy č. 0429-17-P11;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3.736.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 1.534.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Konzervatoř P.
J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, IČ 70844534, na
realizaci akce "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3.
NP", dle přílohy č. 0429-17-P12;
7. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, o 2.400.000 Kč na celkovou výši 100.000
Kč;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední škola
oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ 00837237, k posílení
fondu investic ve výši 100.000 Kč, dle přílohy č. 0429-17-P13;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
a) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T.
G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na akci "Gymnázium a JŠ Zlín rekonstrukce venkovního sportoviště";
b) Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ
00837237, na akci "Střední škola oděvní a služeb Vizovice - Rekonstrukce budovy
staré školy";
c) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova
372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na akci "SZŠ a VOŠZ Zlín – Rekonstrukce
výměníkové stanice DM".
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10

Zdravotnictví - VS nemocnice - zřízení infekčního pokoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0382/R14/17

vyjadřuje souhlas
1. s plánem investičních akcí na nemovitém majetku Zlínského kraje pronajatého
Vsetínské nemocnici, a. s., IČ 26871068, na rok 2017, dle přílohy č. 0433-17-P02;
2. s proplacením nákladů na realizaci akce "Vsetínská nemocnice, a. s. - budova B1
- zřízení infekčního pokoje na chirurgickém oddělení" z rozpočtu ZK, a to za
podmínky včasného a úplného plnění závazků nemocnice vůči Zlínskému kraji
vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí (zejména platba nájemného);
schvaluje
1. zařazení nové investiční akce s názvem "Vsetínská nemocnice a. s. - budova B1
- zřízení infekčního pokoje na chirurgickém oddělení" do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2015-2020, dle přílohy č. 0433-17P03;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s. – budova B1 - zřízení infekčního pokoje na chirurgickém oddělení" mezi
Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ
26871068, dle přílohy č. 0433-17-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0092/2017, dle přílohy č. 0433-17-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2017, dle
přílohy č. 0433-17-P06.

11

Příspěvková organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0383/R14/17

stanovuje
1. s účinností od 01.04.2017 plat zástupkyni statutárního orgánu Domova pro
seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0428-17P01;
2. s účinností od 01.06.2017 plat řediteli Střední průmyslové školy strojnické Vsetín,
IČ 00843407, dle přílohy č. 0428-17-P02.

12

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0384/R14/17

souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346,
formou fyzické likvidace, a to:
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- tiskařského stroje Risograph GR 3770 A3, inv. č. DO3VH0002D52, rok pořízení
1998, pořizovací cena 565.226 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- galvanické koupele VOD 55, inv. č. 11/RP, rok pořízení 1996, pořizovací cena
103.194 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- hydraulického zvedáku Arjo Bolero, inv. č. 397-5, rok pořízení 1995, pořizovací
cena 105.246,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- myčky nádob na WC, inv. č. 41-144, rok pořízení 1997, pořizovací cena 201.676
Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- elektrické zvedací židle Calypso, inv. č. 510, rok pořízení 2002, pořizovací cena
155.088 Kč, zůstatková cena 1.935 Kč;
4. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346,
formou prodeje minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to:
- automobilu Ford Transit 2.0 Kombi, reg. značka 1Z0 5284, inv. č.
DO3VH0001MJQ, rok pořízení 1999, poř. cena 600.200 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

14

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0385/R14/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 19. dubna 2017, č. j. KUZL
24457/2017, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu ve výši 29.172 Kč
Střední průmyslové školy Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ
00128198, uloženého Platebním výměrem č. 3/2017 EKO na odvod za porušení
rozpočtové kázně ze dne 27. března 2017, č. j. KUZL 20450/2017 ve výši 29.172
Kč, viz příloha č. 0447-17-P03.

15

Doprava - Investiční záměr, dodatek k IZ, změna č. 3 plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0386/R14/17

schvaluje
A) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 1324/110/04/17, k
provedení díla „Silnice III/42822: Sušice, průjezdní úsek", o celkových nákladech
7.384.000 Kč, dle přílohy č. 0423-17-P01;
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B) dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č.
1251/3/110/292/08/16 – 02/04/17, k provedení díla „Silnice II/492: Luhačovice,
sesuv I, nad Luhačovickým potokem“; o celkových nákladech 7.591.000 Kč, dle
přílohy č. 0423-17-P02;
C) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle příloh č. 0423-17P03a až č. 0423-17-P03b.

16

Vyhodnocení Plánu rozvoje 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0387/R14/17

bere na vědomí
Vyhodnocení Plánu rozvoje Zlínského kraje za rok 2016, dle přílohy č. 0449-17-P01.

17

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0388/R14/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0090/2017, dle přílohy č. 0418-17-P01.

18

Veřejná zakázka "Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2017"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0389/R14/17

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 "Údržba
ZCHÚ ve Zlínském kraji 2017", dle přílohy č. 0419-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele pro část 1, 2 a 21 Josef Sedláček, se sídlem Tyršova 266, 768
02 Zdounky, IČ 12732044;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Josef Sedláček, se sídlem Tyršova 266,
768 02 Zdounky, IČ 12732044, dle příloh č. 0419-17-P02, č. 0419-17-P03 a č. 041917-P22;
3. výběr dodavatele pro část 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17 a 20 ZO ČSOP
Ekocentrum Čtyřlístek, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477;
4. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČ 44117477, dle příloh č. 0419-17-P04 až č. 041917-P06, č. 0419-17-P11, č. 0419-17-P13 až č. 0419-17-P16, č. 0419-17-P18 a č.
0419-17-P21;
5. výběr dodavatele pro část 6, 7, 8 a 9 Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se
sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČ 26990849;
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6. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Pozemkový spolek Naše Příroda, z. s., se
sídlem Ostrožská 862, 687 25 Hluk, IČ 26990849, dle příloh č. 0419-17-P07 až č.
0419-17-P09 a č. 0419-17-P10;
7. výběr dodavatele pro část 11 ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČ 46308237;
8. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ČSOP Zelené údolí u Doubrav, se sídlem
Doubravy 41, 763 45 Doubravy, IČ 46308237, dle přílohy č. 0419-17-P12;
9. výběr dodavatele pro část 16 Marek Škarpich, se sídlem Rusava 233, 768 41
Rusava, IČ 60378387;
10. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Marek Škarpich, se sídlem Rusava 233,
768 41 Rusava, IČ 60378387, dle přílohy č. 0419-17-P17;
11. výběr dodavatele pro část 18 ČSOP SALAMANDR, se sídlem Tvarůžkova 1805,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238723;
12. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ČSOP SALAMANDR, se sídlem
Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238723, dle přílohy č. 041917-P19;
13. výběr dodavatele pro část 19 Michal Šuráň, se sídlem Štítná nad Vláří-Popov
564 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČ 67513913;
14. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Michal Šuráň, se sídlem Štítná nad VláříPopov 564, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov, IČ 67513913, dle přílohy č. 0419-17P20.
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Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0390/R14/17

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0088/2017 dle přílohy č. 0422-17-P02;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0096/2017 dle přílohy č. 0422-17-P05;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu na rok 2017 ve výši 524 922,88 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0422-17-P06.
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Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0391/R14/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2018, dle příloh č. 0420-17-P02 až č. 0420-17-P04.
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Projekt "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0392/R14/17

pověřuje
poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu na období
od 01.06.2017 do 31.05.2020, dle příloh č. 0421-17-P01 a č. 0421-17-P02:
- Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČ: 00851710, sídlem Husova 402/15,
757 01 Valašské Meziříčí,
- Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČ: 00839281, sídlem Burešov
3675/4, 760 01 Zlín,
a to za podmínky schválení aktualizace Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského
kraje" v rámci "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2017" Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15. května 2017;
schvaluje
rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb, a to pro:
- Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, IČ 00851710, sídlem Husova 402/15,
757 01 Valašské Meziříčí,
- Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, IČ 00839281, sídlem Burešov
3675/4, 760 01 Zlín,
a to dle příloh č. 0421-17-P03 a č. 0421-17-P04, za podmínky schválení aktualizace
Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje" v rámci "Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017" Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 15. května 2017.
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Školství - zařazení projektů příspěvkových organizací do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0393/R14/17

bere na vědomí
výzvu číslo 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" z
Integrovaného regionálního operačního programu uvedenou v příloze č. 0439-17P02;
schvaluje
1. zařazení akce:
a) "Střední průmyslová škola Otrokovice - Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium" příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0439-17-P03,
b) "Střední průmyslová škola Otrokovice - Rekonstrukce a modernizace výukové
kuchyně a výtahu" příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
00128198, dle přílohy č. 0439-17-P03,
c) "Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů" příspěvkové organizace
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, IČ
00566411, dle přílohy č. 0439-17-P03,
do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje;
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2. rozpočtové opatření č. RZK/0095/2017, dle přílohy č. 0439-17-P04.
ukládá
a) řediteli Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, zpracovat investiční
záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce
majetku na akci „Střední průmyslová škola Otrokovice - Výukové panely pro
technické obory a Experimentárium" do 05.06.2017,
b) řediteli Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, zpracovat investiční
záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce
majetku na akci „Střední průmyslová škola Otrokovice - Rekonstrukce a
modernizace výukové kuchyně a výtahu" do 05.06.2017,
c) řediteli Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín,
IČ 00566411, zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci "Obchodní akademie Tomáše
Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - Multimediální učebna pro výuku
přírodovědných předmětů" do 05.06.2017.
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Školství - převod práva hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0394/R14/17

schvaluje
převod práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Otrokovice, IČ
00128198, do hospodaření příspěvkové organizace:
- Gymnázium Uherské Hradiště, IČ 60371684, dle seznamu majetku uvedeného v
příloze č. 0437-17-P02,
- Gymnázium Kroměříž, IČ 70843309, dle seznamu majetku uvedeného v příloze č.
0437-17-P03,
- Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, dle seznamu
majetku uvedeného v příloze č. 0437-17-P04,
vše s účinností ke dni 01.07.2017.
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Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0395/R14/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a to:
- kopírovací zařízení RICOH AFICIO 1224, inventární číslo DSZZH0001425,
pořizovací cena 237.656 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2003,
- satelit, inventární číslo DSZZH0000YY8, pořizovací cena 110.835,50 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1995,
vše formou ekologické likvidace;
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2. Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury, IČ 47935928, a to
kopírovací stroj AFICIO C2500AD Ricoh, inventární číslo DHM 50, pořizovací cena
154.581 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2008, formou ekologické likvidace.
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Ocenění žáků Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0396/R14/17

schvaluje
seznam žáků Zlínského kraje, kteří převezmou ocenění za mimořádné úspěchy v
mimoškolní činnosti v rámci slavnostního Ocenění žáků Zlínského kraje 2017, dle
přílohy č. 0436-17-P02.
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Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazných ukazatelů rozpočtu PO, změna závazného objemu prostředků na
platy a ostatní osobní náklady v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0397/R14/17

bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou
knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 044017-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 0440-17-P04;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum
Kroměřížska, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 0440-17-P05;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum
regionu Valašsko, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 0440-17-P06.
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0091/2017, dle přílohy č. 0440-17-P02;
2. změnu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 0440-17-P09;
3. zvýšení závazného objemu prostředků na platy a OON příspěvkovým organizacím
v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0440-17-P10.
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Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
Microsoft

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0398/R14/17

bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky centrálním zadavatelem k veřejné zakázce
na dodávku produktů Microsoft, dle přílohy č. 0442-17-P01;
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schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
Microsoft s dodavatelem exe, a. s., Slávičie údolie 6, Bratislava, odštěpný závod,
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4, Michle, IČ 05099994, dle přílohy č. 0442-17P02;
svěřuje
hejtmanovi Zlínského kraje rozhodnutí o uzavření prováděcí smlouvy Enterprise se
společností Microsoft Ireland Operations Ltd., Carmenhall Road, Dublin 18, Irsko.
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Veřejná zakázka "Poskytování užívacích práv k produktům společnosti
Microsoft"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0399/R14/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
"Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft", dle
přílohy č. 0443-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele DNS a.s., se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00
Praha 4 - Nusle, IČ 25146441,
2. uzavření smlouvy s dodavatelem DNS a.s., se sídlem City Empiria, Na Strži
65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 25146441, dle přílohy č. 0443-17-P02.
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Veřejná zakázka "Výběr dodavatele výpočetní techniky"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0400/R14/17

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 "Výběr
dodavatele výpočetní techniky", dle přílohy č. 0444-17-P01;
schvaluje
1. pro Část 1: Dodávka tabletů výběr dodavatele C SYSTEM CZ a.s., se sídlem
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČ 27675645;
2. pro Část 2: Dodávka stolních počítačů (PC) výběr dodavatele Linnet eu s.r.o., se
sídlem Zámecká 1845, 547 01 Náchod, IČ 26010585;
3. pro Část 3: Dodávka notebooků a dokovacích stanic výběr dodavatele C SYSTEM
CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČ 27675645;
4. uzavření smlouvy pro Část 1: Dodávka tabletů s dodavatelem C SYSTEM CZ a.s.,
se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČ 27675645, dle přílohy
č. 0444-17-P02;
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5. uzavření smlouvy pro Část 2: Dodávka stolních počítačů (PC) s dodavatelem
Linnet eu s.r.o., se sídlem Zámecká 1845, 547 01 Náchod, IČ 26010585, dle přílohy
č. 0444-17-P03;
6. uzavření smlouvy pro Část 3: Dodávka notebooků a dokovacích stanic s
dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 BrnoŽidenice, IČ 27675645, dle přílohy č. 0444-17-P04.
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Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0401/R14/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
uvedeného v příloze č. 0445-17-P01, a to formou předání k hospodaření
organizacím zřízeným Zlínským krajem a formou prodeje.
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Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0402/R14/17

bere na vědomí
a) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) Mistrovstvím České republiky v Estetické skupinové gymnastice pořádaným
Klubem moderní gymnastiky, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 65792840;
2) jazykovou soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol ve Zlínském
kraji pořádanou Krajským parlamentem dětí a mládeže Zlínského kraje;
b) záštitu náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavla Botka nad 5. ročníkem
"Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod 2017" pořádaným
společností RSE Project s. r. o., se sídlem Ruská 83/24,Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ 29398266;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Jana Pijáčka nad 4. ročníkem mezinárodního
festivalu POLSKÁ A CHORVATSKÁ KULTURA – 4. DNY SLOVANSKÉ KULTURY
2017 pořádaným spolkem Slovanská unie z. s., se sídlem Lohniského 853/8,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ 48133396.
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Deklarace zájmu o realizaci projektu monitorování podzemních vod v SPZ
Holešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0403/R14/17

souhlasí
s Deklarací zájmu o realizaci projektu společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
"Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod
z nebodových průmyslových zdrojů" dle přílohy č. 0452-17-P01.

Zlín 16. května 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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