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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 16. zasedání dne 16.06.2017

1

Uzavření smluv o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0481/R16/17

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce tabletů podle vzoru uvedeného v příloze č. 0581-17-P01
se zastupiteli Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 0581-17-P02.

2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Staré Město

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0482/R16/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/1172/2016/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a městem
Staré Město, IČ 00567884, dle přílohy č. 0548-17-P01.

3

Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje - jmenování náhradníků
pro volební období 2016-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0483/R16/17

jmenuje
náhradníky delegace veřejné správy Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského
kraje:
Ing. František Filouš,
Mgr. Milan Filip,
Ing. Alena Zmeková.
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4

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - smlouva o plnění třetí
osoby - patronátní prohlášení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0484/R16/17

schvaluje
smlouvu o plnění třetí osoby mezi Zlínským krajem a společností Komerční banka,
a. s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, jejíž
součástí je Patronátní prohlášení Zlínského kraje, dle přílohy č. 0562-17-P01.

5

Anketa "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0485/R16/17

souhlasí
se složením hodnoticí komise pro výběr oceněných v rámci ankety "Pracovník roku
ve zdravotních službách Zlínského kraje" dle přílohy č. 0547-17-P01.

6

Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně - investiční
záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0486/R16/17

schvaluje
investiční záměr č. 1343/010/05/17 na akci "Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém
Baťově areálu ve Zlíně", dle přílohy č. 0554-17-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0015/2017, dle
přílohy č. 0554-17-P03.

7

Kultura - Muzeum Kroměřížska - Revitalizace hospodářského dvora v
Rymicích - investiční záměr - IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0487/R16/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1296/090/02/17 akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích" - IROP, dle přílohy č. 0549-17-P02;
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2. změnu č. 2 rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci
Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138,
spočívající v navýšení investiční dotace o 2.886.000 Kč na celkovou částku
4.386.000 Kč na přípravu akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích" – IROP, týkající se jak realizace průzkumných
prací a realizace přípravné dokumentace – studie, nutných pro přípravu projektu
akce, tak přípravy akce v rozsahu potřebném pro podání žádosti o dotaci, dle přílohy
č. 0549-17-P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ
00091138, dle přílohy č. 0549-17-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0112/2017, dle přílohy č. 0549-17-P05;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí
38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, zajistit zpracování projektové dokumentace a
příloh potřebných pro podání žádosti o dotaci z IROP - 79. výzva - Muzea II. - 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví na akci
"Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích" IROP v termínu do 11.12.2017;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí
38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, předložit Radě Zlínského kraje ke schválení
dodatek investičního záměru v souladu se směrnicí SM/41/03/16 Příprava a
realizace akcí reprodukce majetku na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích" - IROP před podáním žádosti o
dotaci z IROP v termínu do 01/2018.

8

Sociální služby - Domov pro seniory Burešov - rekonstrukce zpevněných
ploch - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0488/R16/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1334/100/05/17 na
akci "Domov pro seniory Burešov, p. o.- rekonstrukce zpevněných ploch", dle přílohy
č. 0553-17-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle přílohy č. 0553-17-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Burešov, Burešov 4884, 76001 Zlín, IČ
70851042, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "Domov pro seniory Burešov, p. o.rekonstrukce zpevněných ploch".
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9

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0489/R16/17

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1313/150/04/17 na akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa", dle přílohy č. 0556-17-P02;
b) č. 1349/150/05/17 na akci "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce plynové kotelny", dle
přílohy č. 0556-17-P03;
2. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1308/150/03/17 - 01/06/17 na akci
"Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce sociálního zařízení", dle přílohy č.
0556-17-P04;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská
1612, 75501 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0556-17-P05;
b) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Základní umělecká škola Vsetín, Podsedky 285, 755 01 Vsetín, IČ
00851906, dle přílohy č. 0556-17-P06;
c) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské
Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0556-17-P07;
d) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822,
76321 Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0556-17-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0111/2017, dle přílohy č. 0556-17-P09;
5. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkové organizaci:
a) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612,
75501 Vsetín, IČ 70238898, ve výši 3.200.000 Kč na realizaci akce "ZŠ, MŠ a PŠ
Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 0556-17-P10;
b) Základní umělecká škola Vsetín, Podsedky 285, 755 01 Vsetín, IČ 000851906,
ve výši 3.165.000 Kč na realizaci akce "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce plynové kotelny",
dle přílohy č. 0556-17-P11;
6. navýšení poskytnutí investičního příspěvku o 4.632.000 Kč na 4.793.000 Kč a
poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 268.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2017 příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60,
766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci akce "Gymnázium Valašské
Klobouky - rekonstrukce sociálního zařízení", dle přílohy č. 0556-17-P12;
7. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na
rok 2017 o 1.346.000 Kč na 10.138.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Jana
Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327,
na realizaci akce "Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín - Oprava
elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT", dle přílohy č. 0556-17-P13;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
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a) Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, IČ 70238898, na akci
"ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa";
b) Základní umělecká škola Vsetín, Podsedky 285, 755 01 Vsetín, IČ 00851906, na
akci "ZUŠ Vsetín - Rekonstrukce plynové kotelny".

10

Školství - integrované projekty IPRÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0490/R16/17

schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1345/150/05/17 na akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen" - IROP, dle přílohy č. 0555-17-P02;
b) č. 1346/150/05/17 na akci "SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k
propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů" - IROP, dle přílohy č. 055517-P03;
c) č. 1348/150/05/17 na akci "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace
výukové kuchyně a výtahu" - IROP, dle přílohy č. 0555-17-P04;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0555-17-P05;
b) změna č. 3 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. 0555-17-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0105/2017, dle přílohy č. 0555-17-P07;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, ve výši 366.000 Kč na
přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“, dle přílohy č. 0555-17-P08;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, ve výši 144.000 Kč na
přípravu a realizaci akce „SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k
propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“, dle přílohy č. 0555-17P09;
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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Nad
Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, na akci "SPŠ polytechnická - COP Zlín Zřízení strojírensko-plastikářských dílen";
b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova
372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, na akci "SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových
prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů";
c) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, na akci "SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové
kuchyně a výtahu".
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11

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - souhlas s odstraněním
balkonů na ubytovně Stará Tenice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0491/R16/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 11.07.2016 č. 0614/R14/16, kterým Rada
Zlínského kraje pověřila Uherskohradišťskou nemocnici a. s. odstraněním 69
balkonů na ubytovně Stará Tenice, na základě žádosti dle přílohy č. 0660-16-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru investic zajistit v termínu do 31.08.2017 odstranění 9 balkonů
na ubytovně Stará Tenice, které jsou v havarijním stavu;
2. vedoucímu Odboru ekonomického ve spolupráci s vedoucím Odboru zdravotnictví
v termínu do 31.07.2017 zahájit úkony směrující ke zcizení ubytovny Stará Tenice;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0114/2017, dle přílohy č. 0561-17-P01.

12

Zdravotnictví - Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0492/R16/17

schvaluje
uzavření dohody o předčasném užívání stavby pro inženýrský objekt IO 09.2
Komunikace, zpevněné plochy - rampa na akci "Vsetínská nemocnice a. s. –
výstavba interního pavilonu" mezi Zlínským krajem a společností VW WACHAL a.
s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225, dle přílohy č. 0563-17-P02.

13

Program "RP16-17 Stipendijní program pro zdravotnické obory" - schválení
programu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0493/R16/17

schvaluje
Program RP16-17 Stipendijní program pro zdravotnické obory, jehož nedílnou
součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 0550-17-P02 a č. 055017-P03, a to za podmínky schválení Rámce programu RP16-17 Stipendijní program
pro zdravotnické obory Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP1617 Stipendijní program pro zdravotnické obory, dle přílohy č. 0550-17-P04.
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14

SPZ Holešov - plné moci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0494/R16/17

schvaluje
1. udělení plné moci Ing. Věře Fouskové, nar. 7. prosince 1961, bytem Bělovodská
422, 763 17 Lukov, jménem Zlínského kraje pro učinění úkonu výzvy k započetí
realizace stavby Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov, respektive společnosti
Eurovia CS, a. s., dle čl. 3 odst. 3.1 smluv č. D/1253/2011/INV a č. D/1933/2012/INV
a k protokolárnímu předání staveniště, dle znění v příloze č. 0586-17-P01;
2. udělení plné moci Ing. Věře Fouskové, nar. 7. prosince 1961, bytem Bělovodská
422, 763 17 Lukov, a Mgr. Karlu Fuksovi, nar. 7. října 1987, bytem Skaštice 148,
767 01 Kroměříž, jménem Zlínského kraje k nahlížení do spisu u Krajského soudu v
Brně v řízení u sp. zn. 62 A 15/2016, dle znění v příloze č. 0586-17-P02.

15

Veřejná zakázka "Zdravotnické přístroje pro Zdravotnickou záchrannou
službu Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0495/R16/17

bere na vědomí
zprávy o hodnocení nabídek hodnoticí komise pro část A) a část B) veřejné zakázky
s názvem "Zdravotnické přístroje pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského
kraje", dle příloh č. 0557-17-P01 a č. 0557-17-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele Medsol s. r. o., se sídlem Lužná 591/4, Praha 6 - Vokovice, PSČ
160 00, IČ 24201596, DIČ CZ24201596, pro část A) veřejné zakázky "Zdravotnické
přístroje pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje";
2. uzavření kupní smlouvy pro část A) veřejné zakázky s dodavatelem Medsol s. r.
o., se sídlem Lužná 591/4, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00, IČ 24201596, DIČ
CZ24201596, dle přílohy č. 0557-17-P03;
3. výběr dodavatele MEDIPRAX CB s. r. o., se sídlem Husova tř. 624/43, 370 05
České Budějovice, IČ 63886731, DIČ CZ 63886731, pro část B) veřejné zakázky
"Zdravotnické přístroje pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje";
4. uzavření kupní smlouvy pro část B) veřejné zakázky s dodavatelem MEDIPRAX
CB s. r. o., se sídlem Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice, IČ 63886731,
DIČ CZ 63886731, dle přílohy č. 0557-17-P04.

16

Projekt "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0496/R16/17

pověřuje
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
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se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu na období od 16.06.2017 do 30.06.2019, dle přílohy č. 054017-P01;
schvaluje
Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, se sídlem
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0540-17-P02.

17

Školství - projektové rámce, zařazení projektu do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0497/R16/17

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Probiogenní skla pro úpravu kvality vody", dle přílohy
č. 0567-17-P02;
2. projektový rámec projektu "Biologicky aktivní skleněné matrice pro účinnou
hygienizaci vod", dle přílohy č. 0567-17-P03;
3. zařazení akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického
přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální
výchovou" příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734/9, 760 01 Zlín, IČ 00559504,
do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 0567-17P04;
4. rozpočtové opatření č RZK/0110/2017, dle přílohy č. 0567-17-P05;
ukládá
ředitelce Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ
00559504, zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16
Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci "Gymnázium a Jazyková škola
Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie
spojenou s environmentální výchovou" do 21.08.2017.
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Výzva č. 10 Integrovaného regionálního operačního programu - Kybernetická
bezpečnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0498/R16/17

bere na vědomí
vyhlášení výzvy č. 10 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu ve specifickém cíli 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT" dle přílohy č.
0582-17-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje",
dle přílohy č. 0582-17-P02;
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2. dodatek č. 2 investičního záměru projektu "Kybernetická bezpečnost v budovách
Krajského úřadu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0582-17-P03;
3. zařazení akce "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje" do
střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0582-17P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0113/2017, dle přílohy č. 0582-17-P05;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s Odborem Kancelář
ředitele zpracovat studie proveditelnosti projektů "Kybernetická bezpečnost v
budovách Krajského úřadu Zlínského kraje" a "Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Zlínského kraje" v termínu do 31.10.2017.
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Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2017, rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0499/R16/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2017, dle přílohy č. 0564-17-P01;
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 ve výši
36.980 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
IČ 62182137, dle přílohy č. 0564-17-P03.

20

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0500/R16/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1939/1, ostatní plocha, v k. ú. Bohuslavice u Zlína, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 778-177/2016,
- 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 4.600 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 pozemcích p. č. 499/1, p. č. 499/18, vše ostatní plocha, v k. ú. Šelešovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 275-172a/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 14.200 Kč + DPH;
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3. bezúplatné 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 - VTL plynovodu včetně všech jeho
součástí a příslušenství v rámci stavby "SO 604 - Přeložka VTL 100, km 0,218 0,286 sil. III/4973" v pozemku p. č. 1340/8, orná půda, v k. ú. Napajedla, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3176-3/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, realizací stavby,
stavebními úpravami, opravami, údržbou, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, formou fyzické likvidace, a to:
- 7 ks vitrín (součást souboru inv. č. 1V101696 v pořizovací ceně 303.150 Kč), rok
pořízení 1975, pořizovací cena 78.596 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. 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:
- nosítek Ferno, inv. č. 950414, rok pořízení 2009, pořizovací cena 120.000 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátoru ZOLL PD1400, inv. č. 950116, rok pořízení 1997, pořizovací cena
285.842 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátoru ZOLL PD1400, inv. č. 950115, rok pořízení 1997, pořizovací cena
285.843 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátoru ZOLL M-Bif/Basic 4, inv. č. 950065, rok pořízení 2001, pořizovací cena
556.174,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- defibrilátoru ZOLL PD1400, inv. č. 950113, rok pořízení 1997, pořizovací cena
219.071 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- rádiového mobilního systému (RDST - dálkové řízení), inv. č. 950021, rok pořízení
1996, pořizovací cena 532.081 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0501/R16/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. nemovitých věcí
a) zapsaných v evidenci katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
- p. č. st. 924/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- objekt občanské vybavenosti bez čp/če na pozemcích p. č. st. 924/1 (pozemek
jiného vlastníka) a p. č. st. 924/2,
- objekt občanské vybavenosti č. p. 292 na pozemku p. č. st. 923 (pozemek jiného
vlastníka),
- garáž bez čp/če na pozemku p. č. st. 925 (pozemek jiného vlastníka),
na LV č. 1225 pro obec Zlín a k. ú. Příluky u Zlína,

10/22

R16/17

b) nezapsaných v evidenci katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
- dřevěný altán na pozemku p. č. 1645/9 (pozemek jiného vlastníka),
obec a k. ú. Příluky u Zlína,
2. pozemků
- p. č. 3407/3, ostatní plocha,
- p. č. 3407/4, ostatní plocha,
- p. č. 3418/2, ostatní plocha,
- p. č. 3430/3, ostatní plocha,
- p. č. 3430/4, ostatní plocha,
- p. č. 3430/5, ostatní plocha,
- p. č. 3430/6, ostatní plocha,
- p. č. 3430/7, ostatní plocha,
- p. č. 3433/4, ostatní plocha,
- p. č. 3433/5, ostatní plocha,
- p. č. 3433/10, ostatní plocha,
- p. č. 3518/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 493 pro obec a k. ú. Valašské Klobouky;
3. pozemku
- p. č. 3430/8, ostatní plocha o výměře 196 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 3433/9, 3430/2, 3430/1 a 3418/1
geometrickým plánem č. 1943-23/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky;
4. pozemku
- p. č. 1101/3, ostatní plocha o výměře 494 m 2,
odděleného z původního pozemku 1101/1 geometrickým plánem č. 223-26/201,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina;
5. pozemků
- p. č. 465/2, ostatní plocha,
- p. č. 467/2, ostatní plocha,
- p. č. 467/3, ostatní plocha,
- p. č. 467/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 192 pro obec a k. ú. Machová;
6. pozemků
- p. č. 1506/48, ostatní plocha,
- p. č. 1506/88, ostatní plocha,
- p. č. 1506/90, ostatní plocha,
- p. č. 1506/91, ostatní plocha,
- p. č. 1522/12, ostatní plocha,
- p. č. 1506/84, zahrada,
- p. č. 1506/6, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 415 pro obec a k. ú. Žlutava.
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Uzavírání prováděcích smluv na nákup příkazových bloků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0502/R16/17

svěřuje
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele rozhodování o uzavírání smluv a oprávnění
uzavírat jménem Zlínského kraje prováděcí kupní smlouvy za účelem nákupu
příkazových bloků v hodnotě do 400 tis. Kč bez DPH.
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Sociální služby - změna fondu investic, změna závazného objemu prostředků
na platy včetně ostatních osobních nákladů, poskytnutí účelového příspěvku
na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0503/R16/17

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941, dle přílohy č. 0542-17-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0542-17-P03;
3. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 284.300 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0542-17-P06.

24

Kultura – změny fondů investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0504/R16/17

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, k posílení fondu investic ve
výši 15.000 Kč, dle přílohy č. 0574-17-P03;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 057417-P02;
2. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0574-17-P05.
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Doprava - Investiční záměr, dodatek, změna č. 5 plánu tvorby a použití fondu
investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0505/R16/17

schvaluje
A) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 1304/110/03/17, k
provedení díla „Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka", o
celkových nákladech 12.443.000 Kč, dle přílohy č. 0544-17-P02;
B) dodatek č. 5 investičního záměru č. 1174/3/110/283/04/16 – 05/05/17, k
provedení díla „Silnice III/4874: Huslenky - Zděchov", o celkových nákladech
16.841.000 Kč, dle přílohy č. 0544-17-P03;
C) změnu č. 5 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. 0544-17-P04a až č. 0544-17-P04d.
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Doprava - Smlouva "Optimalizace regionální osobní dopravy Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0506/R16/17

schvaluje
přímé uzavření smlouvy s dodavatelem Transport Advisory, s. r. o., IČ 24843814, se
sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, na zhotovení díla „Optimalizace regionální
osobní dopravy Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0545-17-P02.

27

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0507/R16/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0106/2017, dle přílohy č. 0539-17-P01.
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Sociální služby - investiční záměr - Domov pro seniory Burešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0508/R16/17

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1341/100/05/17 na akci
"Domov pro seniory Burešov, p. o. - výměna dorozumívacího zařízení", dle přílohy
č. 0541-17-P02;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, výkonem funkce
investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje: "Domov pro seniory
Burešov, p. o. - výměna dorozumívacího zařízení".
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Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017, Podání Žádosti
kraje o navýšení dotace (č. 1) ze SR na období roku 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0509/R16/17

schvaluje
1. Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017, dle přílohy č. 0543-17-P02;
2. podání Žádosti kraje o navýšení dotace (č. 1) ze státního rozpočtu na období roku
2017 ve výši 819.660.000 Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu
se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0510/R16/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0109/2017 dle přílohy č. 0565-17-P01.
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Školství - fondy investic, investiční záměr, dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0511/R16/17

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkových
organizací:
a) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ
14450500, dle přílohy č. 0566-17-P02;
b) Základní umělecká škola Zlín, IČ 00838926, dle přílohy č. 0566-17-P07;
c) Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, IČ 60371749, dle přílohy č.
0566-17-P03;
d) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843474, dle přílohy č. 0566-17-P04;
e) Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, IČ 47935928, dle přílohy
č. 0566-17-P05;
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f) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0566-17P11;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1288/150/01/17 - 01/06/17 na akci "ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Oprava
sociálních zařízení" dle přílohy č. 0566-17-P06;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1347/150/05/17 na
akci "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž - Oprava tělocvičny" dle přílohy č. 0566-17-P08;
4. poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616, ve výši
3.190.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - Oprava tělocvičny", dle přílohy č.
0566-17-P09;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616.

32

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0512/R16/17

souhlasí
s uzavřením:
1. smlouvy o pronájmu učebny mezi Základní školou Zlín, Křiby 4788, příspěvková
organizace, se sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín, IČ 71008179, a příspěvkovou
organizací Základní umělecká škola Zlín - Jižní svahy, IČ 00226327, a to na dobu
určitou od 01.09.2017 do 30.06.2018, dle přílohy č. 0568-17-P02;
2. smlouvy o nájmu mezi Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice
křesťanů ve Zlíně se sídlem Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČ 73633747, a
příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Zlín - Jižní svahy, IČ 00226327,
a to na dobu určitou od 01.09.2017 do 30.06.2018, dle přílohy č. 0568-17-P04;
3. dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 24.08.2015 mezi příspěvkovou
organizací Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a paní Miluší Sedláčkovou,
bytem Benešovo nábřeží 3966, 760 01 Zlín, a to na dobu 24 měsíců od 01.09.2017
do 31.08.2019, dle přílohy č. 0568-17-P05;
4. smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, a Mgr.
Petrou Matoškovou, bytem Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, IČ 04338138, a to na
dobu neurčitou od 01.09.2017, dle přílohy č. 0568-17-P07.
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Školství - změny v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0513/R16/17

schvaluje [revokováno]
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u následujících příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem:
1. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-45-P//01 Zpěv z
20 na 25 s účinností od 01.09.2017;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-44-P//01 Hudba
ze 180 na 175 s účinností od 01.09.2017;
2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, IČ 14450437:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek u školského zařízení Domov mládeže
ze 103 na 133 s účinností od 01.09.2017;
b) zápis nového místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb u školského
zařízení Domov mládeže na adrese U Zastávky 362, 688 01 Uherský Brod s
účinností od 01.09.2017;
3. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, IČ 60370432:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 65 na 70 s účinností
od 01.09.2017;
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru 79-01-C/01 Základní škola z 15
na 20 žáků s účinností od 01.09.2017;
c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze 45 na 50 s
účinností od 01.09.2017;
d) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně - výdejně z
60 na 70 s účinností od 01.09.2017;
4. Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, IČ 61716634:
a) zápis nového místa výkonu činnosti školského zařízení Školní družina na adrese
Návojná 157, 763 32 Nedašov s účinností od 01.09.2017;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu svěřenců u školského zařízení Dětský
domov ze 40 na 32 lůžek s účinností od 01.09.2017;
5. Základní škola Horní Lideč 130, IČ 48739235:
a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školského zařízení Školní družina z
10 na 18 žáků s účinností od 01.09.2017;
6. Základní umělecká škola Uherský Ostroh, IČ 46254277:
a) zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese
Sokolská 655, 687 25 Hluk s účinností od 01.09.2017;
b) výmaz místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese nám.
Komenského 231, 687 25 Hluk s účinností od 01.11.2017;
7. Plavecká škola Uherské Hradiště, IČ 48489573:
a) zápis místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby na adrese
Tovární 1081, 769 01 Holešov s účinností od 01.09.2017;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy na zápisy výše uvedených schválených změn v rejstříku škol
a školských zařízení v termínu do 31.07.2017.
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Vyhodnocení programu RP07-16-DT2 na podporu škol a školských zařízení v
oblasti prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0514/R16/17

bere na vědomí
hodnocení Programu RP07-16-DT2 na podporu škol a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování za rok 2016, dle přílohy č. 0571-17-P01.

35

Školství - výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0515/R16/17

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy
zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č.
0569-17-P01.

36

Výběr varianty výměny hlasovacího a konferenčního systému místností
Zastupitelstva a Rady kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0516/R16/17

schvaluje
1. zařazení akce do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje v
roce 2017 - "Výměna hlasovacího a konferenčního systému místností Zastupitelstva
a Rady ZK", dle přílohy č. 0579-17-P02;
2. záměr vyhlášení veřejné zakázky na akci: "Výměna hlasovacího a konferenčního
systému místností Zastupitelstva a Rady ZK" v předpokládané výši 5,2 mil. Kč;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele a vedoucímu Odboru investic předložit v
termínu do 04.09.2017 Radě Zlínského kraje ke schválení zadání veřejné zakázky
"Výměna hlasovacího a konferenčního systému místností Zastupitelstva a Rady
ZK".

37

Příspěvkové organizace - jmenování ředitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0517/R16/17

jmenuje
s účinností od 01.09.2017 pana *** na pracovní místo ředitele Střední školy
zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č.
0551-17-P01;
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stanovuje
s účinností od 01.09.2017 plat řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0551-17-P02.

38

Příspěvkové organizace - platové výměry ředitelů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0518/R16/17

stanovuje
s účinností od 01.07.2017 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti:
1. sociálních služeb, dle přílohy č. 0552-17-P02;
2. kultury, dle přílohy č. 0552-17-P03;
3. dopravy, dle přílohy č. 0552-17-P04.

40

Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje a změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0519/R16/17

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje dle přílohy č. 0580-17-P02 s
účinností od 01.07.2017;
stanovuje
počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje
dle přílohy č. 0580-17-P03 s účinností od 01.07.2017.

41

Kultura - Investiční záměr "14|15 Baťův institut, p. o. - Zvýšení datové
propustnosti"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0520/R16/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1344/090/05/17 na akci "14|15 Baťův institut, p. o. - Zvýšení
datové propustnosti", dle přílohy č. 0572-17-P02;
2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle
přílohy č. 0572-17-P03;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ
72563346, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou,
realizací a závěrečným vyhodnocením akce "14|15 Baťův institut, p. o. - Zvýšení
datové propustnosti".

42

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

0521/R16/17

bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum
Kroměřížska, příspěvková organizace, dle příloh č. 0573-17-P03 a č. 0573-17-P04;
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0107/2017, dle přílohy č. 0573-17-P02;
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizaci Muzeu
Kroměřížska, dle přílohy č. 0573-17-P05;
3. zvýšení závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkové organizaci Hvězdárně Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0573-17-P06.

44

Dodatky č. 3 a č. 4 k Rámcové smlouvě se společností T - Mobile Czech
Republic a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0522/R16/17

schvaluje
uzavření dodatků č. 3 a č. 4 k Rámcové smlouvě o službách elektronických
komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
se společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4, IČ 64949681, dle příloh č. 0578-17-P02 a č. 0578-17-P03.

45

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0523/R16/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0587-17-P01.
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Záštity, dar a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0524/R16/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 14. ročníkem závodů ve sportovním rybolovu pro mládež do 15 let pořádaným
pobočným spolkem Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Zlín, se sídlem
tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín, IČ 00547956;
2) Festivalem židovské kultury Holešov 2017 pořádaným městem Holešov, se
sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov, IČ 287172;
3) 19. ročníkem přehlídky komorní divadelní tvorby - DIVADELNÍ LUHAČOVICE
2017 pořádaným spolkem Divadelní Luhačovice, z. s., se sídlem Masarykova 185,
763 26 Luhačovice, IČ 27023036;
4) akcí "Perla Zlínska 2017" pořádanou Agrární komorou Zlín, se sídlem Bartošova
4398, 760 01 Zlín, IČ 49432931;
5) turné Filharmonie Bohuslava Martinů do Jižní Koreje pořádným Filharmonií
Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín,
IČ 27673286;
6) XXII. ročníkem setkání horkovzdušných balónů ve Vsetíně a okolí pořádaným
spolkem Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., se sídlem Sychrov 101, Vsetín, IČ
27043801;
b) záštitu náměstka hejtmana Ing. Pavla Botka nad odbornou konferencí "Udržitelná
městská mobilita - současnost a budoucnost nejen ve Zlíně" pořádanou statutárním
městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad krajským kolem
pěvecké, hudební, výtvarné a fotografické soutěže "Nad oblaky aneb každý může
být hvězdou" pořádaným Zlínským krajem;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 20.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, 120 00 Praha – Nové Město, IČ 00442755;
2) ve výši 20.000 Kč spolku Svaťa Božák ultracycling, se sídlem Tylovice 2729, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22852999, v roce 2017;
3) ve výši 20.000 Kč spolku OS Ráj Veselá, z. s., se sídlem Veselá 38, 756 51
Zašová, IČ 22672362;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1) ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách z. s., se sídlem Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ 70911789, na činnost
spolku v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0559-17-P06;
2) ve výši 45.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČ 26581981, na činnost spolku
v roce 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 05592-17-P08.
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Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0525/R16/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.04.2017 č. 0272/R12/17 - část schvaluje,
bod 3 písm. b), kterým Rada Zlínského kraje schválila pposkytnutí účelového
příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ: 00089982, ve výši 600.000 Kč na
přípravu akce "Muzeum jihovýchodní Moravy, p.o. – Zachování a rozvoj areálu na
Ploštině", dle přílohy č. 0334-17-P12;
schvaluje
1/ záměr pořídit dlouhodobý majetek dle přílohy č. 0575-17-P01;
2/ poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, ve výši
2.400.000 Kč na přípravu akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině" - IROP v
rozsahu potřebném pro podání žádosti o dotaci, dle přílohy č. 0575-17-P02;
3/ rozpočtové opatření č. RZK/0115/2017, dle přílohy č. 0575-17-P03;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, k zajištění dokumentace a podkladů v
rozsahu potřebném pro podání žádosti o dotaci na akci "Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na
Ploštině" - IROP;
ukládá
1/ příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se sídlem
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, v termínu do 02.10.2017 podat žádost
o dotaci do předpokládané výzvy č. 79 Muzea II IROP na akci "Zefektivnění
prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice
tragédie na Ploštině" – IROP s termínem neprodleně po vyhlášení výzvy
(předpokládá se termín 01.09.2017);
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2/ vedoucímu Odboru ekonomického ve spolupráci s vedoucím Odboru kultury a s
vedoucím Odboru investic v termínu do 02.10.2017 zahájit úkony směrující k
zajištění majetkoprávních podkladů v rozsahu potřebném pro podání žádosti o
dotaci akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině" – IROP, dle přílohy č. 0575-17-P04,
s termínem od 01.07.2017.

Zlín 16. června 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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