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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 15. zasedání dne 05.06.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0404/R15/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0531-17-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0344/R13/17 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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.“
- na termín plnění 10.07.2017;
2. usnesení č. 0344/R13/17 - bod 3 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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.“ - na termín
plnění 10.07.2017;
3. usnesení č. 0393/R14/17 - písm. b) ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 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“ - na termín plnění 10.07.2017.
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Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0405/R15/17

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje:
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1) ve výši 40.000 Kč Sdružení pro rozvoj infrastruktury na Moravě, z. s., se sídlem
Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČ 22866442, na pořádní mezinárodní
konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0467-17-P02;
2) ve výši 20.000 Kč Vojensko historickému klubu Východní fronta, se sídlem Lůčky
888, Květná 687 66 Strání, IČ 01392727, na organizaci akce "Bitva o Bílé Karpaty"
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0467-17-P04;
3) ve výši 20.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, na realizaci projektu Cena Salvator 2016
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy 0467-17-P06;
4) ve výši 50.000 Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521, na realizaci projektu Zlin Design Week a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy 0467-17-P08;
b) neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 18.900 Kč z Fondu Zlínského
kraje Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01
Zlín, IČ 70883521, na realizaci projektu Život není zebra 2017 z důvodu, že projekt
není v souladu s prioritami krajských strategií;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0103/2017 dle přílohy č. 0467-17-P10.

3

Rámec programu RP12-18 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0406/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP12-18 Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje dle přílohy č. 0471-17-P01.

4

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0407/R15/17

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0483-17-P01, v
zařízeních:
1. Domov pro seniory Lukov,
2. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod,
3. Střední průmyslová škola Otrokovice.

5

Určení náměstků hejtmana zastupujících hejtmana a statutárního náměstka v
době jejich nepřítomnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0408/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů:
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Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. určit, že Ing. Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, bude zastupovat
Jiřího Čunka, hejtmana a Ing. Jiřího Sukopa, statutárního náměstka hejtmana, v
době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman a statutární náměstek hejtmana
nevykonávají svou funkci;
2. určit, že Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje, bude zastupovat Jiřího
Čunka, hejtmana, Ing. Jiřího Sukopa, statutárního náměstka hejtmana a Ing. Pavla
Botka, náměstka hejtmana, v době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman,
statutární náměstek hejtmana a náměstek hejtmana Ing. Pavel Botek nevykonávají
svou funkci.

6

Směrnice SM/12/03/17 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty
a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0409/R15/17

schvaluje
směrnici SM/12/03/17 – Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty a dary,
dle přílohy č. 0509-17-P01.

7

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0410/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním hospodaření
nemocnic založených Zlínským krajem k 30.04.2017, dle příloh č. 0484-17-P01 až
č. 0484-17-P04;
bere na vědomí
informaci o plnění obchodních plánů nemocnic založených Zlínským krajem k
30.04.2017, dle přílohy č. 0484-17-P05.
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Kultura - Hrad Malenovice - statické zajištění - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0411/R15/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění - dodávka stavby“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0468-17-P02 až č. 0468-17-P10;
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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 a Jan Vrbka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Milan Štábl, MBA, PhDr.
Romana Habartová, Martina Chovancová, DiS., Ing. Marek Slabý, a náhradníky:
Lenka Potrusilová, DiS., Ing. František Mikeštík, Ing. Andrea Šumberová, 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 "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické
zajištění - dodávka stavby" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 0468-17-P11.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0412/R15/17

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1335/150/05/17 na akci "OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce
elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny", dle přílohy č.
0477-17-P02;
b) č. 1338/150/05/17 na akci "Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové
kotelny", dle přílohy č. 0477-17-P03;
c) č. 1336/150/05/17 na akci "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – vybudování nových
učeben pro výuku matematiky" - IROP, dle přílohy č. 0477-17-P04;
d) č. 1340/150/05/17 na akci "OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro
výuku přírodovědných předmětů" - IROP, dle přílohy č. 0477-17-P05;
2. dodatek č. 1 investičního záměru:
a) č. 1275/3/150/495/10/16 - 01/05/17 na akci "SOU Uherský Brod - rekonstrukce
hřiště", dle přílohy č. 0477-17-P06;
b) č. 1255/3/150/477/08/16 - 01/03/17 na akci "Gymnázium J. A. Komenského
Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky"- IROP, dle přílohy č. 047717-P07;
c) č. 1268/3/150/489/09/16 – 01/04/17 na akci "SPŠ Otrokovice – Přístavba a
vybavení odborných dílen" - IROP, dle přílohy č. 0477-17-P08;
d) č. 1254/3/150/476/08/16 - 01/05/17 na akci "Gymnázium Otrokovice - Vybudování
multimediální učebny, učebny chemie a biologie"- IROP, dle přílohy č. 0477-17-P09;
3. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1226/3/150/457/06/16 – 02/05/17 na akci "OA Kroměříž – Stavební úpravy pro
bezbariérový přístup", dle přílohy č. 0477-17-P10;
4. 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 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí,
Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č. 0477-17P11;
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b) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské
Hradiště, IČ 60371684, dle přílohy č. 0477-17-P12;
c) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ
00559105, dle přílohy č. 0477-17-P13;
d) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická
Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 047717-P14;
e) změna 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem jazykové
státní zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757,
dle přílohy č. 0477-17-P15;
f) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ: 00128198, dle přílohy č. 0477-17-P16;
g) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0477-17-P17;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0100/2017, dle přílohy č. 0477-17-P18;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0098/2017, dle přílohy č. 0477-17-P19;
7. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkovým organizacím:
a) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101,
75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, ve výši 2.387.000 Kč na realizaci akce "OA
a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu
učeben a zázemí tělocvičny", dle přílohy č. 0477-17-P20;
b) Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště,
IČ 60371684, ve výši 2.000.000 Kč na realizaci akce "Gymnázium Uherské Hradiště
– rekonstrukce plynové kotelny", dle přílohy č. 0477-17-P21;
c) Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110,68801 Uherský
Brod, IČ 00055107, ve výši 3.200.000 Kč na realizaci akce "SOU Uherský Brod rekonstrukce hřiště", dle přílohy č. 0477-17-P22;
d) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, ve výši 988.000 Kč na realizaci akce „SPŠ Otrokovice – Přístavba a
vybavení odborných dílen“ dle přílohy č. 0477-17-P23;
8. poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkovým organizacím:
a) Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ 61716693, ve
výši 95.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Otrokovice – Vybudování
multimediální učebny, učebny chemie a biologie“, dle přílohy č. 0477-17-P24,
b) Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, ve výši 100.000 Kč na
přípravu a realizaci akce „OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro výuku
přírodovědných předmětů“, dle přílohy č. 0477-17-P25,
c) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, ve výši
252.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – vybudování
nových učeben pro výuku matematiky“ dle přílohy č. 0477-17-P26;
9. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 458.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 95.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium J. A.
Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, se
sídlem Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, na realizaci akce
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny
fyziky", dle přílohy č. 0477-17-P27;
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10. snížení uložených odvodů prostředků fondu investic na rok 2017 příspěvkovým
organizacím:
a) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101,
75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, o 300.000 Kč na celkovou výši 50.000 Kč;
b) Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště,
IČ 60371684, o 700.000 Kč na celkovou výši 100.000 Kč;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
a) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101,
75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, na akci "OA a VOŠ Valašské Meziříčí –
rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny";
b) Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště,
IČ: 60371684, na akci "Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové
kotelny";
c) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na akci
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – vybudování nových učeben pro výuku matematiky";
d) Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, na akci "OA T. Bati a VOŠE
Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů".
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Sociální služby - Domov pro seniory Loučka - protipožární opatření - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0413/R15/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci „Domov
pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření" s dodavatelem Zlínské
stavby, a. s., se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 25317300, dle přílohy č.
0476-17-P02.

11

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Na
Bělince - rekonstrukce kotelny - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0414/R15/17

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1312/100/04/17 na akci
"Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DZP Kunovice – Na Bělince – rekonstrukce
kotelny", dle přílohy č. 0473-17-P02;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 00092096.
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Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Buchlovská - oprava střech - zrušení veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R15/17

schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP
Velehrad Buchlovská - oprava střech - dodávka stavby", dle přílohy č. 0474-17-P02.

13

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce dřevěných ochozů, výměna výplní
otvorů - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R15/17

schvaluje
dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1248/3/100/153/08/16-03/05/17 na akci "Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce dřevěných ochozů,
výměna výplní otvorů", dle přílohy č. 0475-17-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0014/2017, dle
přílohy č. 0475-17-P03.

14

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce a přístavba budovy N
dialýza - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R15/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce a přístavba budovy N dialýza" s
dodavatelem VW WACHAL a. s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ
25567225, dle přílohy č. 0485-17-P02.
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15

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová
základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R15/17

schvaluje
dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1212/3/170/204/05/16-02/03/17 na akci "Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje - výjezdová základna Slavičín – přestavba garáže na mycí a dezinfekční box",
dle přílohy č. 0486-17-P02.

16

Veřejná zakázka „Dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R15/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávka vybavení pro školicí
střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje" formou otevřeného
nadlimitního řízení, dle přílohy č. 0480-17-P01;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Radim
Pala, DiS., Ing. Josef Sýkora, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr. Jana
Palová, DiS., Ing. Radovan Kojecký;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Radim Pala, DiS, Mgr. Jana Palová,
DiS., MUDr. Marcela Poláčková, Ing. Josef Sýkora;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Michal Uherek, Radim Pala, DiS., Ing. Josef
Sýkora, Mgr. Dana Polášková, Ing. Martin Kobzáň, a náhradníky: Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Jana Palová, DiS., Ing. Radovan Kojecký, Renata
Šimečková, Ing. Martin Prusenovský;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy č. D/3377/2016/ŘDP Radima Palu, DiS, Šrobárova
527/13, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 01067982, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů
o veřejné zakázce s názvem Dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 0480-17-P02.
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17

Projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R15/17

pověřuje
Diakonii ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, se sídlem Na Stavidle 1266,
Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu
s Doplňkovým programem Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2017 II, dle přílohy č. 0458-17-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Veřejnosprávní smlouvy o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj
vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 mezi Zlínským
krajem a Diakonií ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, se sídlem Na Stavidle
1266, Uherské Hradiště, v souladu s Doplňkovým programem Podpora a rozvoj
vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 II, dle přílohy č.
0458-17-P02.

18

Školství - investiční záměry příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R15/17

schvaluje
1. zařazení akce "SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření" do
Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0490-17P01;
2. za podmínky schválení bodu 1 investiční záměr č. 1339/150/05/17 na akci "SPŠ
Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření", dle přílohy č. 0490-17-P02;
3. investiční záměr č. 1342/150/05/17 na akci "SPŠ Otrokovice – Výukové panely
pro technické obory a Experimentárium", dle přílohy č. 0490-17-P03;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
a) Střední průmyslová škola Zlín, Třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482,
pro akci "SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření";
b) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, pro akci "SPŠ Otrokovice – Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium".
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Veřejná zakázka "Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R15/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí
ZK" formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0513-17-P02 až č.
0513-17-P21, výzvou dodavatelům uvedeným v příloze č. 0513-17-P22 a
současným uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Marta Linhartová,
Bc. Petra Lochmannová, a náhradníky: Martina Chovancová DiS., Mgr. Miriam
Chládková, Ing. Jitka Hlavačková PhD., MBA;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Mgr. Marta Linhartová, Mgr. Miriam
Chládková, Mgr. Radim Nuc, a náhradníky: Ing. Jana Vlková, Mgr. Veronika
Hlaváčová, Mgr. Michal Uherek;
3. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Marta Linhartová, Mgr.
Miriam Chládková, Mgr. Petra Svačinová, Ing. Jana Vlková, a náhradníky: Martina
Chovancová DiS., Ing. Jitka Hlavačková Ph.D., MBA, Mgr. Veronika Hlaváčová, Bc.
Dagmar Mikulášková, Bc. Petra Lochmannová.

20

RP16-17 Stipendijní program pro zdravotnické obory - rámec programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rámec programu RP16-17 Stipendijní
program pro zdravotnické obory dle přílohy č. 0472-17-P01.

21

Individuální dotace na vzdělávací aktivity v oblasti BESIP a na obnovu
dětských dopravních hřišť

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1/ poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje těmto
subjektům:
a) Město Vsetín, IČ 00304450, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, do výše
25.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu Cyklistická soutěž - "Bezpečně na kole" a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P03;
b) Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 01
Uherský Brod, do výše 40.000 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Podpora BESIP v Uherském Brodě a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P05;
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c) Město Vizovice, IČ 00284653, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763 12
Vizovice, do výše 4.741 Kč, současně však max. 70 % celkových způsobilých výdajů
na realizaci projektu Dopravní výtvarná soutěž 2017 - "Táto, mámo, jsi dobrým
řidičem?!? Jsem v bezpečí?!?" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace dle přílohy č. 0466-17-P07;
d) Město Valašské Klobouky , IČ 00284611, se sídlem Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, do výše 17.000 Kč, současně však max. 49 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu Alternativy udržitelné mobility ve Valašských
Kloboukách a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 0466-17-P09;
e) Město Otrokovice, IČ 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02
Otrokovice, do výše 4.500 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu BESIP aktivity města Otrokovice 2017: 1. Dětská
výtvarná soutěž 2017 Bezpečně na silnicích (Bezpečná cesta do školky/školy), 2.
Beseda se seniory – bezpečnost v dopravě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P11;
2/ poskytnutí individuálních investičních dotací z Fondu Zlínského kraje těmto
subjektům:
a) Město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 01
Uherský Brod, do výše 1.728.000 Kč, současně však max. 49,98 % celkových
způsobilých výdajů na realizaci projektu Rozšíření dopravního hřiště v Uherském
Brodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 046617-P23;
b) Město Valašské Meziříčí, IČ 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské
Meziříčí, do výše 1.400.000 Kč, současně však max. 48,14 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P25;
schvaluje
poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje těmto
subjektům:
a) Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž, IČ 00426351, se sídlem
Koperníkova 2646/1, 767 01 Kroměříž, do výše 21.000 Kč, současně však max. 70
% celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Besip léto 2017 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P13;
b) Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace, IČ 75044862, se sídlem
Komenského 268, 763 61 Napajedla, do výše 29.708 Kč, současně však max. 70 %
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Bezpečně v provozu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P15;
c) Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 75062194, se
sídlem Masarykova 76, 763 26 Luhačovice, do výše 15.418 Kč, současně však max.
70 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Bezpečně na cestách a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0466-17-P17;
d) Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace,
IČ 75089602, se sídlem Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, do výše 12.000
Kč, současně však max. 68 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
DOPRAVÁČEK a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0466-17-P19;
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e) Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, IČ
75046440, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, do výše 15.000
Kč, současně však max. 51 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu
Den s Policií ČR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 0466-17-P21.

22

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R15/17

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Zlínským krajem a městem Holešov ve znění dle
přílohy č. 0530-17-P02.

23

Dotace v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1/ poskytnutí individuální investiční dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Veselá, IČ 65469321, se sídlem Veselá 76, 756 51 Zašová, do výše 300.000 Kč,
současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu:
„Modernizace sportovního areálu SDH Veselá“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0528-17-P03;
2/ poskytnutí individuální neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře
Zlínského kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, do výše
500.000 Kč, současně však max. 70 % celkových způsobilých výdajů na realizaci
projektu: „Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0528-17-P05;
3/ neposkytnutí individuální investiční dotace Městu Valašské Meziříčí, IČ 00304387,
se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, ve výši 619.520 Kč na realizaci
projektu: „Výstavba sportoviště pro požární sport v Hrachovci“ dle přílohy č. 052817-P07 z důvodů uvedených v příloze č. 0528-17-P01.

24

Smart Akcelerátor ZK - Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem č. D2780/2015/STR upravující partnerství mezi Zlínským
krajem a Technologickým inovačním centrem, s. r. o., sídlem Vavrečkova 5262, Zlín
760 01, IČ 26963574, v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje,
dle přílohy č. 0529-17-P02;

12/45

R15/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0102/2017, dle přílohy č. 0529-17-P03.

25

Žádost o individuální dotaci v oblasti životního prostředí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí individuální investiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 2.132.111 Kč obci Karlovice, IČ 46276076, se sídlem
Karlovice 47, PSČ 763 02, na projekt "Obec Karlovice - prodloužení kanalizace v
jižní části obce a výstavba stoky "B1" dle přílohy č. 0455-17-P01, z důvodu
nesouladu projektového záměru s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje.

26

Individuální dotace na rekonstrukci a výstavbu ZUŠ v Uherském Hradišti a
Starém Městě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1/ poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje městu Uherské
Hradiště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště, do výše 8.000.000 Kč, současně však max. 18 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0488-17-P02;
2/ poskytnutí individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje městu Staré
Město, IČ 00567884, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, do výše
3.000.000 Kč, současně však max. 16,94 % celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu Výstavba nové budovy Základní umělecké školy ve Starém Městě
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 0488-17P04.

27

Individuální dotace - Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., Regionální
filmový fond z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč na turné Jižní
Korea - nákup letenek, organizaci Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ
27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0498-17-P03;
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2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na podporu rozvoje
filmového průmyslu ve Zlínském kraji, organizaci Regionální filmový fond z. s., IČ
05262381, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0498-17-P05.

28

Otevřené brány 2017 - smlouva o spolupráci - Bratři františkáni v Uherském
Hradišti a poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R15/17

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu honorářů průvodců v kostele
Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti v rámci projektu „Otevřené brány“
Bratřím františkánům v Uherském Hradišti se sídlem Mariánské náměstí 200, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 26521024, ve výši 4.000 Kč a uzavření smlouvy o
spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány“ mezi Zlínským krajem a Bratry
františkány v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 200, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 26521024, a městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 00291471, zahrnující i veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve
znění přílohy č. 0504-17-P02.

29

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. - dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/3446/2016/STR uzavřené s
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A.
Bati 5520, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení vyrovnávací platby ve formě
neinvestiční dotace o částku 200.000 Kč, ve znění přílohy č. 0517-17-P02.

30

Projekt 4 moravských krajů - Smlouva o společném postupu zadavatelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R15/17

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zažij Moravu!“ mezi Zlínským krajem, Jihomoravským krajem, IČ
70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, Moravskoslezským
krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, a Olomouckým
krajem, IČ 60609460, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, dle přílohy č. 0518-17P02.
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31

Zdravotnictví - ZZS ZK - změna fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R15/17

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle
přílohy č. 0487-17-P02.

32

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2016, dle přílohy č. 0527-17-P01;
b) účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2016, dle přílohy č. 052717-P02;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2017, dle přílohy č. 0527-17-P05;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2016 "bez
výhrad".

33

Úprava č. 3 rozpočtového výhledu ZK na období 2017-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Úpravu č. 3 rozpočtového výhledu Zlínského
kraje na roky 2017-2020, dle přílohy č. 0525-17-P01.

34

Dodatek č. 1 Finanční smlouvy mezi Zlínským krajem a Evropskou investiční
bankou na financování "Projektu infrastruktury Zlínského kraje III"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu ZK schválit Dodatek č. 1 Finanční smlouvy mezi Zlínským krajem a
Evropskou investiční bankou, se sídlem 100 Boulevard Konrad Adenauer,
Lucemburk, L - 2950, na financování "Projektu infrastruktury Zlínského kraje III" dle
přílohy č. 0519-17-P02.
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35

Smluvní vztahy a jejich změny s bankami Raiffeisenbank a. s., a Česká
spořitelna, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R15/17

schvaluje
1. Rámcovou smlouvu o sjednávání devizových obchodů a termínovaných vkladů
číslo TMA/0001/APR402/01/70891320 dle přílohy č. 0524-17-P02, Smlouvu o
zřízení a vedení účtu dle přílohy č. 0524-17-P03, Smlouvu o zvýhodněném úročení
zůstatku na účtu dle přílohy č. 0524-17-P04, a Smlouvu o používání elektronického
bankovnictví dle přílohy č. 0524-17-P05. Tyto smlouvy budou uzavřeny mezi
Zlínským krajem a Raiffeisenbank a. s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ
140 78, IČ 49240901, a podpisové vzory osob oprávněných uzavírat transakce a
osob oprávněných podepisovat konfirmace dle přílohy č. 0524-17-P07.
2. změnu Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi Zlínským krajem
a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ
45244782, ze dne 06.05.2015 v části podpisové vzory dle přílohy č. 0524-17-P08.

36

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R15/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti včetně zřízení práva provést stavbu pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks rozpojovací pilířové skříně (SR 602), 1 ks přípojkové pilířové skříně
(SS 200), vše na pozemku p. č. 1002/64, ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm a 1 ks přípojkové skříně (SP 100), na pozemku p. č. st. 4772/3,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1
ks rozpojovací pilířové skříně (SR 602), 1 ks přípojkové pilířové skříně (SS 200) a 1
ks přípojkové skříně (SP 100), se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 11.500 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
NN v pozemku p. č. 246/1, ostatní plocha, v k. ú. Lhotka u Zlína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 346-5c/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1254/4, ostatní plocha, v k. ú. Podkopná Lhota, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 669-3a/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 1.800 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 pozemcích p. č. 2436/1, p. č. 2436/2, p. č. 2436/3, vše ostatní plocha, v k. ú.
Tlumačov na Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 1722-184/2016,
- 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 2.400 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 13/3, ostatní plocha, v k. ú. Oldřichovice u Napajedel, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 318-170a/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 2.000 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. 442/14, p. č. 442/13, p. č. 442/1, p. č. 47/27, p. č. 47/25, vše
ostatní plocha, v k. ú. Březová u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 585-7a/2017,
- 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 3.600 Kč + DPH;
7. 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.1231/1, p. č. 1231/2, p. č. 1231/3, p. č. 1231/4, p. č. 1231/5,
vše ostatní plocha, v k. ú. Tupesy na Moravě, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 613-401/2016,
- 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 11.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
VN na pozemcích p. č. 3398/1, p. č. 3398/2, p. č. 3398/3, vše ostatní plocha, v k. ú.
Valašská Polanka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1186-86/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení VN, se
všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
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9. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Arcibiskupstvím
olomouckým, se sídlem Wurmova 562/9, PSČ 779 00 Olomouc, IČ 00445151, dle
příloh č. 0520-17-P02 a č. 0520-17-P03;
10. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a společností
TKR Jašek, s. r. o., se sídlem Nádražní 628, PSČ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 25385780, dle příloh č. 0520-17-P04 a č. 0520-17-P05;
11. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 2207/1, ostatní plocha, v k. ú. Rokytnice u Slavičína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 396-78/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č.
1494/1, ostatní plocha, v k. ú. Kaňovice u Luhačovic, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 337-134/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč + DPH;
13. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským
krajem a ***, v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 0520-17-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení vlastníkovy služebnosti spočívající v povinnosti každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. 1500/78, ostatní plocha, v k. ú. Slušovice, strpět:
- umístění stavby silnice II/491 včetně jejích součástí a příslušenství, v rozsahu
trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice II/491 včetně jejích součástí a příslušenství,
na dobu existence stavby;
2. zřízení služebnosti pro panující pozemek p. č. 176, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez č. p./č. e, objekt občanské vybavenosti, vše v k. ú.
Valašské Meziříčí-město, spočívající v povinnosti každého vlastníka služebného
pozemku p. č. 177, ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí-město strpět:
- umístění a provozování drenáže pro odvod dešťové vody na služebném pozemku
p. č. 177, ostatní plocha, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami drenáže,
na dobu existence stavby;
II. předat nemovité věci (zřizované služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860;
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- uvedené v části I. v bodě 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 00098574;
souhlasí
1. 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:
- ošetřovatelské vany Parker Bath 420, inv. č. 397-42, rok pořízení 2000, pořizovací
cena 347.743 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- dřevěné pergoly (součást zahradního altánu inv. č. 31-42), rok pořízení 2004,
pořizovací cena 159.968 Kč, zůstatková cena 110.793 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- elektrického varného kotle, inv. č. 6173, rok pořízení 2007, pořizovací cena
141.233 Kč, zůstatková cena 25.204 Kč;
3. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, formou fyzické likvidace, a to:
- kopírovacího stroje KONICA MINOLTA C250, inv. č. 950344, rok pořízení 2006,
pořizovací cena 193.331 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
4. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, formou prodeje za cenu 30.800 Kč vč. DPH, a to:
- osobního automobilu Škoda Fabia, registrační značka 3Z2 3257, inv. č. 6444400061, rok pořízení 2007, pořizovací cena 331.146 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

37

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R15/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 638/5, ostatní plocha,
- p. č. 638/6, ostatní plocha,
- p. č. 638/7, ostatní plocha,
- p. č. 638/8, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 413 pro obec a k. ú. Huštěnovice;
2. pozemku
- p. č. 107/5, ostatní plocha, o výměře 362 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 107/3 geometrickým plánem č. 5171431/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem
spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 363/38, ostatní plocha,
- p. č. 368/21, ostatní plocha,
- p. č. 361/2 , ostatní plocha
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 150 pro obec a k. ú. Mysločovice, do vlastnictví obce
Mysločovice, Mysločovice 21, PSČ 76301, IČ 00284211;
2. pozemků
- 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, do vlastnictví obce
Ostrata, Ostrata 23, PSČ 76311, IČ 70910740;
3. pozemků
- p. č. 5038/10, ostatní plocha,
- p. č. 5038/11, ostatní plocha,
- p. č. 5038/16, ostatní plocha,
- p. č. 5038/18, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 897 pro obec Popovice a k. ú. Popovice u Uherského Hradiště,
do vlastnictví obce Popovice, Popovice 303, 686 04 Kunovice, IČ 00291269;
4. pozemků
- p. č. 697/4, ostatní plocha,
- p. č. 1231/2, ostatní plocha,
- p. č. 1231/3, ostatní plocha,
- p. č. 1231/4, ostatní plocha,
- p. č. 1231/5, ostatní plocha,
- p. č. 1231/6, ostatní plocha,
- p. č. 1231/7, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 590 pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě, do
vlastnictví obce Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ 00542393;
5. pozemků
- p. č. 5445, ostatní plocha,
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- p. č. 5447, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1357 pro obec a k. ú. Zubří, do vlastnictví města
Zubří, U Domoviny 234, 75654 Zubří, IČ 00304492;
6. pozemků
- p. č. 699/31, ostatní plocha, o výměře 786 m 2,
- p. č. 699/32, ostatní plocha, o výměře 404 m 2,
- p. č. 699/33, ostatní plocha, o výměře 381 m 2,
- p. č. 699/34, ostatní plocha, o výměře 349 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 699/1 geometrickým plánem č. 5728901/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina, do vlastnictví města
Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
7. pozemku
- p. č. 699/37, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 699/1 geometrickým plánem č. 5768904/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina, do vlastnictví města
Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
8. pozemku
- p. č. 462/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná, do
vlastnictví obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992;
9. pozemků
- p. č. 2128/1, ostatní plocha, o výměře 9 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2128,
- p. č. 2390/4, ostatní plocha, o výměře 56 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2390,
geometrickým plánem č. 1273-98/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Popovice u
Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 76812 Rataje u Kroměříže, IČ
00287679;
10. pozemků
- p. č. 693/16, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže, do
vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, 76812 Rataje u Kroměříže, IČ 00287679;
11. pozemků
- p. č. 1008/3, ostatní plocha,
- p. č. 1008/4, ostatní plocha,
- p. č. 1009/40, ostatní plocha,
- p. č. 1009/41, ostatní plocha,
- p. č. 1009/42, ostatní plocha,
- p. č. 1009/43, ostatní plocha,
- p. č. 969/3, ostatní plocha,
- p. č. 600/51, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec Holešov a k. ú. Všetuly, do vlastnictví
města Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov, IČ 00287172;
12. pozemku
- p. č. 2556/8, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
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odděleného z původního pozemku p. č. 2556/6 geometrickým plánem č. 30668802a/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí – město,
do vlastnictví města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, IČ
00304387;
13. pozemků
- díl „u“ o výměře 4 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 1929/7,
- díl „j“ o výměře 3 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1929/7,
- díl „c“ o výměře 253 m 2, odděleného z původního pozemku p. č. 1929/1,
geometrickým plánem č. 543-1228/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice, do
vlastnictví obce Kunovice, Kunovice 153, 75644 Kunovice, IČ 00635812;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí
kupující:
1. pozemků
- p. č. 1039/2, ostatní plocha,
- p. č. 1064/624, orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 671 pro obec a k. ú. Huštěnovice, do vlastnictví
LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, PSČ 76311, IČ 25329979, za kupní cenu
18.000 Kč;
2. pozemku
- p. č. 30/1, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 604 pro obec a k. ú. Chropyně, do
vlastnictví města Chropyně, náměstí Svobody 29, Chropyně, PSČ 76811, IČ
00287245 za kupní cenu 123.600 Kč.
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Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně
veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Mysločovice:
- p. č. 368/22, ostatní plocha,
- p. č. 368/23, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01
Mysločovice, IČ 00284211;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Ostrata:
- p. č. 45/2, ostatní plocha,
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- p. č. 65/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Ostrata, IČ 70910740;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Popovice a k. ú. Popovice u Uherského
Hradiště:
- p. č. 5038/12, ostatní plocha,
- p. č. 5038/13, ostatní plocha,
- p. č. 5038/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1 od obce Popovice, Popovice 303, 686 04 Kunovice, IČ
00291269;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě:
- p. č. 696, ostatní plocha,
- p. č. 1232/2, ostatní plocha,
- p. č. 4348/2, ostatní plocha,
- p. č. 4348/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ
00542393;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6145/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1484 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno – Veveří, IČ 70890013;
6. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 6079/41, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 565 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno – Veveří, IČ 70890013;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Podolí a k. ú. Podolí u Valašského
Meziříčí:
- p. č. 1185/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 269 od ČR - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno – Veveří, IČ 70890013;
8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Všetuly:
- id. 1/2 p. č. 1009/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3815 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Horní Bečva:
- p. č. 5817, ostatní plocha,
- p. č. 5851/4, ostatní plocha,
- p. č. 5851/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Horní Bečva, č. p. 550, 756 57 Horní Bečva, IČ
00303771;
10. odděleného z původního pozemku p. č. 699/21 geometrickým plánem č. 5728901/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Bynina:
- p. č. 699/36, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
od města Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387;
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11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Příluky:
- p. č. 231/3, ostatní plocha,
- p. č. 231/4, ostatní plocha,
- p. č. 231/12, ostatní plocha,
- p. č. 231/13, ostatní plocha,
- p. č. 231/25, ostatní plocha,
- p. č. 239/21, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992;
12. oddělených z původního pozemku p. č. 693/27 geometrickým plánem č. 37098/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže:
- p. č. 693/28, ostatní plocha, o výměře 17 m 2,
- p. č. 693/29, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
od obce Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže, IČ 00287679;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Holešov a k. ú. Všetuly:
- p. č. 70/3, ostatní plocha,
- p. č. 70/4, ostatní plocha,
- p. č. 365/16, ostatní plocha,
- p. č. 365/17, ostatní plocha,
- p. č. 365/18, ostatní plocha,
- p. č. 966/2, ostatní plocha,
- p. č. 967/2, ostatní plocha,
- p. č. 1048/6, ostatní plocha,
- p. č. 1049/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172;
14. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 543-1228/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kunovice:
- p. č. 2023, ostatní plocha, o výměře 1 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
2023,
- p. č. 1929/17, ostatní plocha, o výměře 2 m 2, oddělený z původního pozemku p. č.
1929/17,
- p. č. 1929/5, ostatní plocha, o výměře 54 m2, oddělený z původního pozemku p. č.
1929/5,
od obce Kunovice, Kunovice 153, 75644 Kunovice, IČ 00635812;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Nedašova Lhota a k. ú. Nedašova
Lhota:
a)
- p. č. 1868/126, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 560 od *** za cenu ve výši 1.500 Kč;
b)
- p. č. 1868/130, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 112 od *** za cenu ve výši 100 Kč;
c)
- p. č. 1868/131, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 278 od *** za cenu ve výši 650 Kč;
d)
- p. č. 1868/135, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 440 od ***za cenu ve výši 550 Kč;
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e)
- p. č. 1868/136, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 243 od *** za cenu ve výši 50 Kč;
f)
- p. č. 1868/138, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 134 od *** za cenu ve výši 950 Kč;
g)
- p. č. 1868/140, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 567 od *** za cenu ve výši 100 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lukoveček a k. ú. Lukoveček:
a)
- p. č. 836/38, ostatní plocha,
- p. č. 841/38, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 600 od *** za cenu ve výši 1.700 Kč;
b)
- p. č. 848/23, ostatní plocha,
- p. č. 848/24, ostatní plocha,
- p. č. 848/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 749 od *** za cenu ve výši 3.500 Kč;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Fryšták a k. ú. Fryšták:
- p. č. 1015/34, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1902 od *** za cenu ve výši 2.400 Kč;
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4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Podkopná Lhota a k. ú. Podkopná
Lhota:
- id. ¾ p. č. 1254/43, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 512 od ***za cenu ve výši 188 Kč;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina:
- p. č. 1097/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 277 od *** za cenu ve výši 2.250 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vrbka a k. ú. Vrbka u Sulimova:
a)
- p. č. 2277, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 15 od *** za cenu ve výši 1.550 Kč;
b)
- p. č. 2270, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 266 od *** za cenu ve výši 1.900 Kč;
c)
- p. č. 2263, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 274 od *** za cenu ve výši 1.150 Kč;
d)
- p. č. 2278, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 402 od *** za cenu ve výši 1.850 Kč;
e)
- p. č. 2314, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 467 od *** za cenu ve výši 1.000 Kč;
f)
- p. č. 2282, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 506 od *** za cenu ve výši 1.300 Kč;
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7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Roštín:
a)
- p. č. 2772/18, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 74 od *** za cenu ve výši 1.100 Kč;
b)
- p. č. 2772/17, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 202 od *** za cenu ve výši 5.200 Kč;
c)
- p. č. 2772/32, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 247 od *** za cenu ve výši 9.700 Kč;
d)
- p. č. 2772/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 580 od *** za cenu ve výši 4.600 Kč;
e)
- p. č. 2772/8, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1016 od *** za cenu ve výši 1.150 Kč;
f)
- p. č. 2772/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1092 od *** za cenu ve výši 7.750 Kč;
g)
- p. č. 2772/11, ostatní plocha,
- p. č. 2772/21, ostatní plocha,
- p. č. 2772/25, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1392 od *** za cenu ve výši 12.450 Kč;
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8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Lhotka u Kroměříže:
- p. č. 612/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 719 od *** za cenu ve výši 8.350 Kč;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Jestřabice:
a)
- p. č. 3265, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 253 od *** za cenu ve výši 750 Kč;
b)
- p. č. 3262, ostatní plocha,
- p. č. 3264, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 96 od *** za cenu ve výši 6.050 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Zlámanka:
- p. č. 276/12, ostatní plocha,
- p. č. 276/21, ostatní plocha,
- p. č. 276/22, ostatní plocha,
- p. č. 1211/53, ostatní plocha,
- p. č. 1213/15, ostatní plocha,
- p. č. 1213/47, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 250 od LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, 763 11 Lípa,
za cenu ve výši 17.000 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Újezdsko:
- p. č. 295/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 359 od LUKROM plus s. r. o., Lípa 81, 763 11 Lípa, za cenu ve
výši 1.950 Kč;
12. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Choryně:

26/45

R15/17

- p. č. 633/22, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 37 od *** za cenu ve výši 750 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Velké Karlovice a k. ú. Malé Karlovice:
- p. č. 2025/2, ostatní plocha,
- p. č. 2025/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 782 od *** za cenu ve výši 19.600 Kč;
14. odděleného z původního pozemku p. č. 802/5 geometrickým plánem č. 44620133/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zářičí:
- p. č. 762/3, orná půda o výměře 67 m2,
od *** za cenu ve výši 3.350 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva:
a)
- p. č. 1699/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1202 od *** za cenu ve výši 1.500 Kč;
b)
- p. č. 3073/89, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1698 od *** za cenu ve výši 7.750 Kč;
c)
- p. č. 3073/41, ostatní plocha,
- p. č. 3073/114, ostatní plocha,
- p. č. 3073/119, ostatní plocha,
- p. č. 3073/121, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1933 od *** za cenu ve výši 14.500 Kč;
d)
- p. č. 1612/5, ostatní plocha,
- p. č. 3073/113, ostatní plocha,
- p. č. 3073/115, ostatní plocha,
- p. č. 3123/186, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 706 od *** za cenu ve výši 4.000 Kč;
e)
- p. č. 3073/100, ostatní plocha,
- p. č. 3073/104, ostatní plocha,
- p. č. 3073/108, ostatní plocha,
- p. č. 3073/111, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 68 od *** za cenu ve výši 28.800 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
- p. č. 5310/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV. 114 od ***za cenu ve výši 8.619 Kč;
II. předat nemovité věci:
- uvedené v částech A. - B. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
III. zrušit části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0428/Z15/15 ze dne 18.02.2015 – bod B. 6.;
- č. 0682/Z20/12 ze dne 13.06.2012 – bod A. 9. odrážka první.

27/45

R15/17

40

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí Odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:
- ze dne 17. května 2017, č. j. KUZL 32584/2017, kterým se vyhovuje částečně
žádosti o prominutí odvodu penále, a to takto: prominutí ve výši 21.886 Kč a
neprominutí ve výši 12.096 Kč Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvková
organizace, Santražiny 4224, 760 01 Zlín, IČ 71007393, uloženého Platebním
výměrem č. 5/2017 IAK na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 7. dubna
2017, č. j. KUZL 20820/2017 IAK ve výši 34.151 Kč a následně Opravným
rozhodnutím č. 1/2017 IAK na odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne
18. dubna 2017, č. j. KUZL 25887/2017 IAK ve výši 33.982 Kč, viz příloha č. 052217-P03
- ze dne 16. května 2017, č. j. KUZL 31753/2017, kterým se vyhovuje žádosti o
prominutí odvodu penále ve výši 22.107 Kč Střední průmyslové školy Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, uloženého Platebním výměrem
č. 4/2017 EKO na odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 27. dubna
2017, č. j. KUZL 29235/2017 ve výši 22.107 Kč, viz příloha č. 0522-17-P04.

41

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R15/17

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, k posílení fondu investic ve výši 60.000
Kč, dle přílohy č. 0460-17-P08;
schvaluje
1. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0460-17-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Napajedla, IČ 70850976, na rok 2017, dle přílohy č. 0460-17-P06;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov
pro seniory Burešov, IČ 70851042, na rok 2017, dle přílohy č. 0460-17-P07.

42

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R15/17

stanovuje
s účinností od 01.07.2017 plat:
1. ředitelce Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, dle
přílohy č. 0470-17-P01;
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2. řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, dle
přílohy č. 0470-17-P02;
3. řediteli Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy
č. 0470-17-P03.

43

Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R15/17

stanovuje
cílové a mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti sociálních služeb ve výši uvedené v přílohách č. 0457-17P01 a č. 0457-17-P02.

44

Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R15/17

stanovuje
cílové odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem
v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 0503-17-P01.

45

Pojištění uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R15/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 02.05.2017 č. 0331/R13/17, kterým Rada
Zlínského kraje schválila 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;
schvaluje
uzavření pojistné smlouvy na skupinové pojištění úrazu a nemoci mezi Zlínským
krajem, IČ 70891320, a Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ
04485297, dle přílohy č. 0508-17-P02, na dobu určitou od 01.07.2017 do
31.10.2020.
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46

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R15/17

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Mgr. Ing. Zdeňka Vašátka
vedoucím Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje s
účinností od 11.07.2017.

47

Doprava - Investiční záměry, změna č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R15/17

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1317/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/498: Dolní Němčí
- Slavkov", o celkových nákladech 38.232.000 Kč, dle přílohy č. 0464-17-P02;
A2) investiční záměr č. 1318/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/437: Chvalčov křižovatka s MK Rajnochovice", o celkových nákladech 193.203.000 Kč, dle přílohy
č. 0464-17-P03;
A3) investiční záměr č. 1319/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/437: Ratiboř,
průjezdní úsek", o celkových nákladech 58.664.000 Kč, dle přílohy č. 0464-17-P04;
A4) investiční záměr č. 1320/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/481: Velké
Karlovice", o celkových nákladech 111.360.000 Kč, dle příloh č. 0464-17-P05a a č.
0464-17-P05b;
A5) investiční záměr č. 1322/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/487: Karolinka",
o celkových nákladech 16.132.000 Kč, dle přílohy č. 0464-17-P06a až č. 0464-17P06c;
A6) investiční záměr č. 1323/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/495: Bojkovice,
ul. Pitínská - propustek", o celkových nákladech 3.812.000 Kč, dle přílohy č. 046417-P07;
A7) investiční záměr č. 1327/110/04/17, k provedení díla „Silnice II/437, III/43710,
MK: Bystřice p/H, OK", o celkových nákladech 6.230.000 Kč, dle přílohy č. 0464-17P08;
A8) investiční záměr č. 1330/110/05/17, k provedení díla „Silnice II/487: Nový
Hrozenkov, propustek", o celkových nákladech 2.588.000 Kč, dle přílohy č. 046417-P09;
A9) investiční záměr č. 1328/110/04/17, k provedení díla „Silnice III/49714, MK:
Uherský Brod, OK nám. Svobody", o celkových nákladech 8.464.000 Kč, dle přílohy
č. 0464-17-P10;
B) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, včetně změn struktur
investičních záměrů, dle příloh č. 0464-17-P11a až č. 0464-17-11d.
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48

BESIP - Studie obnovy dětských dopravních hřiště ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R15/17

bere na vědomí
Studii obnovy dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji, zpracovanou na základě
smlouvy o dílo č. D/3402/2016/STR, dle přílohy č. 0463-17-P02.

49

Projekt podpory třídění komunálních odpadů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R15/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 k „Dohodě o spolupráci při realizaci projektu Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky na území Zlínského kraje“ se společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, se
sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, dle přílohy č. 0454-17-P01,
2. uzavření dodatku č. 8 „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci" se
společností ASEKOL a. s., IČ 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8,
143 00 Praha 4, dle přílohy č. 0454-17-P02,
3. plán aktivit vyplývající z Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené se
společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ
27257843, dle přílohy č. 0454-17-P03.

50

Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území
ZK pro rok 2017, Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění
dostupnosti sociálních služeb ve ZK, Dodatek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R15/17

schvaluje
1. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 0456-17-P03;
2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, dle
přílohy č. 0456-17-P04;
3. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb,
a to pro:




Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka 128,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
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Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, Návojná
100,
 Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše Kalandry
1353, Vsetín,
dle příloh č. 0456-17-P03, č. 0456-17-P05 a č. 0456-17-P06,
za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 19.06.2017 schválí
rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2017;
4. uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2017 mezi Zlínským krajem a:




ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČ 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
 Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
 Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
 Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
 Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
 Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
 Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
 Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
 STROP o. p. s., IČ 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
 Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, IČ 75094924, Nerudova 321/7,
Veveří, Brno-střed,
 Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
 Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín,
a to dle příloh č. 0456-17-P04 a č. 0456-17-P07;
5. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, níže uvedeným subjektům
a sociálním službám z důvodů uvedených v příloze č. 0456-17-P08:
 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., IČ 00499811, Hábova 1571/22,
Stodůlky, Praha 13, raná péče (identifikátor 7118025),
 DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín, pečovatelská služba (identifikátor 1987287),
 Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
pečovatelská služba (identifikátor 6102858)
 Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
pečovatelská služba (identifikátor 5607581),
 pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, odborné sociální poradenství
(identifikátor 9152098)
 Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed, odborné sociální poradenství (identifikátor 6651192)
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Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín, odborné sociální
poradenství (identifikátor 9395569);

6. uzavření Dodatku č. 2 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro Diakonii - ČCE středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0456-17-P09;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2017, dle přílohy č. 0456-17-P02;
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2017 mezi Zlínským krajem a:



AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
 Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
 Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
 Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
 Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
 Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
 Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
 NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
 Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice
pod Hostýnem,
 Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
 Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
 Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
 ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, Gahurova 1563, Zlín,
 Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
 Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
a to dle příloh č. 0456-17-P04 a č. 0456-17-P07;
3. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, níže uvedeným subjektům
a sociálním službám z důvodů uvedených v příloze č. 0456-17-P08:








Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí, domovy se zvláštním režimem (identifikátor 6637286),
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
pečovatelská služba (identifikátor 5832918),
Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
odlehčovací služby (identifikátor 4157827)
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
pečovatelská služba (identifikátor 2525222)
Město Chropyně, IČ 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně, pečovatelská
služba (identifikátor 1862038),
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž, pečovatelská
služba (identifikátor 2006998),
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště, pečovatelská služba (identifikátor 8435916),
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Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla, pečovatelská služba (identifikátor 9913187);

4. Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních
služeb ve Zlínském kraji, dle přílohy č. 0456-17-P10;
5. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017 číslo: D/0098/2017/SOC mezi Zlínským krajem a
Diakonií ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova 319/21,
Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0456-17-P11.

51

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R15/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2017, dle přílohy č. 0462-17-P01.

52

Sociální služby - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R15/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1314/100/04/17 na
akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - Na Bělince - pořízení vícemístného vozidla", dle přílohy č.
0459-17-P02;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1315/100/04/17 na
akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Uherský Brod - pořízení vícemístného vozidla", dle přílohy č. 0459-17P03;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1316/100/04/17 na
akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - Cihlářská - pořízení vícemístného vozidla", dle přílohy č.
0459-17-P04;
4. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 0459-17-P05;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem Uherské
Hradiště, Štěpnická 1139, IČ 00092096, výkonem funkce investora pro přípravu
akcí:
1. "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - Na Bělince - pořízení vícemístného vozidla";
2. "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Uherský Brod - pořízení vícemístného vozidla";
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3. "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - Cihlářská - pořízení vícemístného vozidla";
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, k posílení fondu investic ve výši
130.000 Kč, dle přílohy č. 0459-17-P06.

53

Sociální služby - zřízení poskytování nové sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R15/17

schvaluje
zřízení poskytování pobytové sociální služby typu chráněné bydlení s kapacitou 11
lůžek, začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod,
organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to s účinností od 12.06.2017;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu části nemovité věci a o výpůjčce pro účel poskytování
sociální služby typu chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, a ***, bytem ***, datum narození ***, uvedené v
příloze č. 0461-17-P03.

54

Školství - závazné ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0495-17-P01 až č. 0495-17-P04.

55

Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R15/17

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 31.063.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0496-17-P02, na celkovou částku
299.940.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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56

Školství - zařazení akce do Střednědobého plánu akcí, investiční záměr,
fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R15/17

schvaluje
1. zařazení akce "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - oprava kotelny" v celkových
nákladech 3.250 tis. Kč do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského
kraje dle přílohy č. 0494-17-P04;
2. za podmínky schválení bodu 1 investiční záměr č. 1337/150/05/17 na akci "DD,
ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - oprava kotelny" dle přílohy č. 0494-17-P02;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkových
organizací:
a) Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ
61716634, dle přílohy č. 0494-17-P03;
b) Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0494-17-P05;
c) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, dle přílohy č. 0494-17-P06;
d) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0494-17P07;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - oprava
kotelny" příspěvkovou organizaci Dětský domov, Základní škola a Praktická škola
Valašské Klobouky, IČ 61716634.

57

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. dodatek č. 8, Odborného učiliště Kelč, IČ 00843318, dle přílohy č. 0489-17-P01;
2. dodatek č. 7, Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČ 47935910, dle
přílohy č. 0489-17-P02.

58

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R15/17

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
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Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, frézky konzolové FGS 25/32, inventární číslo 618935, pořizovací cena
279.196 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1989, a to formou prodeje za cenu v
čase a místě obvyklou;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, a to:
- server, inventární číslo DSZZH0001F0A, pořizovací cena 105.000 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
- 3M MP8635 Projektor, inventární číslo DSZZH0001CID, pořizovací cena 161.040
Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1999,
- server FUJITSU SIEMENS Primergy TX200S2f, inventární číslo DSZZH0001F15,
pořizovací cena 132.995 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2005,
vše formou ekologické likvidace.

59

Školství - Smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R15/17

souhlasí
s uzavřením 7. dodatku Smlouvy o nájmu části pozemku mezi bp služby, a. s.,
Havlíčkova 234/1, 757 93 Valašské Meziříčí, IČ 45193428, a příspěvkovou
organizací Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, a to
na dobu určitou od 01.07.2017 do 31.12.2018, dle přílohy č. 0491-17-P01.

60

Školství - žádost soukromé střední školy o stanovisko kraje ke změnám v
rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R15/17

nemá námitek
k zápisu změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy, jejíž
činnost vykonává Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., se sídlem Zarámí 4422, 760
01 Zlín, IČ 25327755:
- zápis nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař –
číšník, denní forma vzdělávání, 54 žáků;
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační
technologie, denní forma vzdělávání, ze 125 žáků na 92 žáků;
- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-42-M/01
Hotelnictví, denní forma vzdělávání, ze 125 žáků na 104 žáky.
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61

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R15/17

souhlasí
s uzavřením dodatku partnerské smlouvy projektu „Hands on media literacy“, reg. č.
2016-1-PL01-KA102-026422, podpořeného z programu Erasmus+, jehož partnerem
je Střední průmyslová škola Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 00128198, finanční plnění pro partnera je dodatkem sníženo o 660
Eur na výši 23.655 Eur, dle přílohy č. 0492-17-P01.

62

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R15/17

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0104/2017, dle přílohy č. 0499-17-P01;
B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT v členění:
1. KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., IČ 48390453, se sídlem 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve výši 200.000 Kč na Rekonstrukci zimního
stadionu v Rožnově pod Radhoštěm, III. etapa a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0499-17-P10;
2. Vrchařská koruna Valašska z. s., IČ 03543340, se sídlem Dolní Jasenka 750,
PSČ 755 01 Vsetín, ve výši 50.000 Kč na projekt Vrchařská koruna Valašska 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č.
0499-17-P11;
3. Klub moderní gymnastiky Zlín, z. s., IČ 65792840, se sídlem Hradská 854, PSČ
760 01 Zlín, ve výši 14.000 Kč na akci Mistrovství České republiky v estetické
skupinové gymnastice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace dle přílohy č. 0499-17-P12;
4. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČ
00434167, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, ve
výši 20.000 Kč na akci Světový pohár v lovu pstruhů - TROUT UNION CUP 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 049917-P13;
C) neposkytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT pro Cykloteam MXM Hulín z. s., IČ 05061725, se sídlem Žižkova 1296, PSČ
768 24 Hulín, ve výši 25.000 Kč na Krajský přebor MTB XCO mládežnických
kategorií - Junior MTB 2017, z důvodu uvedeném v příloze č. 0499-17-P16;
bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT v členění:
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1. Orel jednota Uherský Brod, IČ 62832638, se sídlem Lipová 2614, PSČ 688 01
Uherský Brod, ve výši 200.000 Kč na Částečnou rekonstrukci Orelského stadionu v
Uherském Brodě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace
dle přílohy č. 0499-17-P14;
2. Obec Velké Karlovice, IČ 00304417, se sídlem čp. 1, PSČ 756 06 Velké Karlovice,
ve výši 146.000 Kč na Zajištění Karlovské padesátky a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 0499-17-P15;
B) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro FC FASTAV Zlín, a. s., IČ 25568752,
se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, PSČ 760 01 Zlín, ve výši 300.000 Kč na Renovaci
travnatého povrchu, z důvodu uvedeném v příloze č. 0499-17-P16.

63

Program MaS04-17 Naplňování koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R15/17

schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu MaS0417 NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE VE ZLÍNSKÉM KRAJI v
členění:
1) 8. přední hlídka Royal Rangers Zlín, se sídlem Bratří Sousedíků 1076, 760 01
Zlín, IČ 65766946, ve výši 67.000 Kč na projekt "Podpora činnosti Royal Rangers",
2) 3. přední hlídka Roayl Rangers Valašsko, se sídlem Generála Klapálka 620, 755
01 Vsetín, IČ 68898410, ve výši 61.000 Kč na projekt "Letní tábory 2017",
3) Pionýr, z. s., Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka, se sídlem Sokolská 70, 769
01 Holešov, IČ 67029698, ve výši 57.000 Kč na projekt "Tudy z nudy 2",
4) Atmosféra, z. s., se sídlem Vlnitá 18, 763 14 Velíková, IČ 26623307, ve výši
55.000 Kč na projekt "Mám větší jasno II",
5) Junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s., se sídlem Záviše Kalandry 1290, 755
01 Vsetín, IČ 41084624, ve výši 55.000Kč na projekt "Každý den je dobrodružství",
6) Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Kollárova 617, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 26605660, ve výši 33.000 Kč na projekt "Příměstské tábory 2017",
7) KČT Vsetín, z. s., se sídlem Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín, IČ 47863587, ve
výši 39.000 Kč na projekt "Volnočasové aktivity turistických oddílů mládeže KČT
Vsetín",
8) Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům Ignáce Stuchlého, se sídlem P. I. Stuchlého
26/27, 763 15 Fryšták IČ 67026346, ve výši 32.000 Kč na projekt "Protože mladí za
to stojí 2",
9) Klub občanských a studentských aktivit - K.O.S.A., z. s., se sídlem Bartošova
757/21, 769 01 Holešov, IČ 28558294, ve výši 48.000 Kč, na projekt "Letní tábor s
Wikynem - WESTERN STORY",
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10) Jezdecký klub Biofarma Březová, z. s., se sídlem Březová 4, 763 15 Březová,
IČ 4846273, ve výši 46.000 Kč, na projekt "Jezdecké kroužky a příměstské tábory s
výukou jízdy na koni",
11) ZO ČSOP 76/17 Javorníček, se sídlem Podlesí 32, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
70893675, ve výši 27.000 Kč, na projekt "Hurá do přírody!!!",
12) SHM Klub Koryčany, z. s., se sídlem Pivodova 813, 768 05 Koryčany, IČ
65828101, ve výši 15.000 Kč, na projekt "Volnočasové aktivity dětí z Koryčan a
okolí",
13) Beat Up Zlín, z. s., se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín, IČ 4937686, ve výši
15.000 Kč, na projekt "Prázdniny začínají - léto s Beat Up Zlín"
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru v
přílohách č. 0505-17-P02 a č. 0505-17-P01b.

64

Kultura - účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR, změna
závazných ukazatelů rozpočtu p. o., změna závazného objemu prostředků na
platy a ostatní osobní náklady v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R15/17

bere na vědomí
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace dle přílohy č. 0502-17-P03;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Krajskou
galerii výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, dle přílohy č. 0502-17P04;
3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum
Kroměřížska, příspěvková organizace, dle přílohy č. 0502-17-P05;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0099/2017, dle přílohy č. 0502-17-P02;
2. změnu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 0502-17-P06;
3. zvýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 050217-P07.

65

Kultura - předání a změna výkonu práva hospodaření s majetkem Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R15/17

schvaluje
převod práva hospodaření k hmotnému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje dle
přílohy č. 0500-17-P03 z hospodaření Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982,
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do hospodaření 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760
01 Zlín, IČ 72563346, s účinností ke dni fyzického předání s tím, že fyzické předání
bude provedeno nejpozději k 30.06.2017.
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Kultura - Smlouvy o výpůjčkách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R15/17

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace, IČ 70947422 a:
1) Mateřskou školou Zlín, U Dřevnice 206, 763 06 Zlín-Louky, IČ 71007792, dle
příloh č. 0501-17-P02 až č. 0501-17-P04;
2) Mateřskou školou Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín-Kudlov, IČ 71006958
dle příloh č. 0501-17-P05 až č. 0501-17-P07.
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Veřejná zakázka "Výběr dodavatele tiskového zařízení – grafický plotr"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R15/17

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 tiskového zařízení - grafický plotr", dle přílohy č. 0514-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636
00 Brno - Židenice, IČ 27675645;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČ 27675645, dle přílohy č. 0514-17-P02.

68

Podnájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R15/17

schvaluje
uzavření podnájemních smluv mezi Zlínským krajem a:
a) Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova
1211/40b, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ 75084911, dle přílohy č. 0507-17-P01;
b) Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
760 01 Zlín, IČ 27688313, dle přílohy č. dle přílohy č. 0507-17-P02;
c) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520,
760 01 Zlín, IČ 27744485, dle přílohy č. 0507-17-P03;
d) zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, dle přílohy č. 050717-P04.
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Smlouva o dílo na úpravu programového vybavení "KISSoS"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R15/17

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na úpravu Krajského informačního systému sociálních
služeb mezi Zlínským krajem a společností DERS s. r. o., se sídlem Polákova 737/1,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 25924362, dle přílohy č. 0510-17P01.
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Uzavření smlouvy o dílo se společností BV Auto Zlín s. r. o., na opravu vozu
po havárii

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R15/17

schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na opravu vozu Audi A8, reg. značky 5Z15450, mezi
Zlínským krajem a BV Auto Zlín s. r. o., se sídlem ul. 4. května 806, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60715995, dle přílohy č. 0532-17-P01.

72

Uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby s Českou poštou, s. p.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R15/17

schvaluje
uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi
Zlínským krajem a Českou poštou, s. p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, dle příloh č. 0512-17-P01, č. 0512-17-P01a a č. 0512-17P01b.
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Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R15/17

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0515-17-P01 až č. 0515-17-P04;
bere na vědomí
nabídku nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci
hospodářství kraje, dle příloh č. 0515-17-P05 a č. 0515-17-P06.
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Záměr pronájmu - parkovací místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R15/17

schvaluje
záměr pronájmu 11 parkovacích míst na části pozemku p. č. 1119/246, ostatní
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV číslo 263 pro obec a k. ú. Zlín (na ul. J.
A. Bati před budovou označovanou č. 12), dle přílohy č. 0516-17-P01 za cenu v
místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým odhadem ve výši 1.000 Kč bez DPH
za 1 parkovací místo a 1 měsíc.
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Záštity, dar a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R15/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 5. ročníkem Vrchařské koruny Valašska pořádaným spolkem Vrchařská koruna
Valašska z. s., se sídlem Dolní Jasénka 750, 755 01 Vsetín, IČ 03543340;
2) akcí "Valašské kumštování" pořádanou spolkem Valašské kumštování, z. s., se
sídlem Koželužská 690, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 22737421;
3) Mezinárodním folklorním festivalem Rožnovské slavnosti pořádaným Valašským
muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604;
4) Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině 2017 pořádanou
přípravným výborem 2017;
5) 19. ročníkem Mezinárodního festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát
pořádaným spolkem JÁNOŠÍKOV DUKÁT, z. s., se sídlem Chodská 2829/19I,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 22830260;
6) Mezinárodním folklorním festivalem "Léto na Soláni 2017" pořádaným Sdružením
pro rozvoj Soláně, z. s., se sídlem Bzové 325, IC Zvonice Soláň, 756 05 Karolinka,
IČ 26589532;
7) akcí "Dožínky Zlínského kraje 2017" pořádanou Okresní agrární komorou
Kroměříž, se sídlem náměstí Míru 3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418;
8) X. ročníkem soutěže "TOP Víno Slovácka 2017"pořádaným Agrární komorou
Uherské Hradiště, se sídlem Svatoplukova 346, 686 76 Uherské Hradiště, IČ
49434438;
9) 24. ročníkem Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto 2017
pořádaným Občanským sdružení "Kunovjan", z. s., se sídlem Záchalupčí 952, 686
04 Kunovice, IČ 62831585;
10) Chovatelským dnem Zemského hřebčince Tlumačov pořádaným Zemským
hřebčincem Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62 Tlumačov, IČ 71294571;
11) Benefičním koncertem pro Handicap Zlín pořádaným spolkem Handicap Zlín, z.
s., se sídlem Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČ 46277633;
12) Mistrovstvím České republiky školních družstev v šachu pořádaným spolkem ŠK
Zlín, z. s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 49158023;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad benefiční cyklistickou
jízdou Handy cyklo marathonem pořádanou spolkem Cesta za snem, z. s., se sídlem
José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ 22712950;
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c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad 21. ročníkem
jezdeckých závodů v parkurovém skákání "O Pohár města Kroměříže" pořádaným
Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, se sídlem na Lindovce 1463/1, 767 01
Kroměříž, IČ 47934832;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Jana Pijáčka nad akcí Zpěváček Slovácka
pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, příspěvkovou organizací, se sídlem
Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov, IČ 60371587;
e) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad výstavou "Josef
Macholán - nejen židle...." pořádanou Národním centrem nábytkového designu, o.
p. s., se sídlem Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 01827863;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 60.000 Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní
Morava, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ
28618734;
2) ve výši 30.000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné
123/212, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 45333378, v roce 2017;
3) ve výši 40.000 Kč spolku KORUNKA LUHAČOVICE, z. s., se sídlem Bezručova
338, 763 26 Luhačovice IČ 22875930, v roce 2017;
4) ve výši 30.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, 120 00 Praha – Nové Město, IČ 00442755;
5) ve výši 10.000 Kč Vojenskému spolku rehabilitovaných Armády České republiky,
se sídlem Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, IČ 49279319;
6) ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení Zákopčan, se sídlem Solanec pod
Soláněm 62, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ 22890670, v roce 2017;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1) ve výši 15.000 Kč ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN, se sídlem Hlavní 1254,
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 48473189, na pořádání tří dopravních akcí v roce
2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0482-17-P06;
2) ve výši 41.000 Kč Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry
Zlín, z. s., Nad Ovčírnou IV 344, 760 01 Zlín, IČ 27025519, na činnost spolku v roce
2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0482-17-P08;
3) ve výši 100.000 Kč pobočnému spolku Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p.
s., se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČ 02250365, na činnost Krajské rady
seniorů Zlínského kraje v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0482-17-P10;
4) ve výši 30.000 Kč pobočnému spolku Svaz důchodců České republiky,
z.s.Krajská organizace Zlínského kraje, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČ
75147921, na činnost Krajské organizace Zlínského kraje Svazu důchodců České
republiky v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0482-17-P12.
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Uzavření smluv o svěření automobilu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0478/R15/17

schvaluje
uzavření smlouvy o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání a
k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům mezi Zlínským krajem
a:
1. Janem Pijáčkem, členem Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Rapid, registrační značka 6Z1 1654, dle přílohy č. 0533-17-P01,
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2. Ing. Pavlem Botkem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, registrační značka 6Z1 1644, dle přílohy č. 0533-17-P02,
3. Michaelou Blahovou, členkou Rady Zlínského kraje, k motorovému vozidlu Škoda
Octavia, registrační značka 6Z1 1648, dle přílohy č. 0533-17-P03
4. Josefem Zichou, náměstkem hejtmana Zlínského kraje, k motorovému vozidlu
Škoda Octavia, registrační značka 6Z1 1655, dle přílohy č. 0533-17-P04.

77

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
19.06.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0479/R15/17

schvaluje
návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 19.06.2017 uvedený
v příloze č. 0469-17-P02.

78

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0480/R15/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2018, dle příloh č. 0538-17-P02 až č. 0538-17-P04.

Zlín 5. června 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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