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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 17. zasedání dne 10.07.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0526/R17/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0654-17-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0353/R13/17 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
ředitelům dotčených organizací, v návaznosti na schválení účetních závěrek za rok
2016, přidělit zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství do fondů odměn ve výši 930.000 Kč a do
rezervních fondů ve výši 8.328.102,85 Kč, dle přílohy č. 0388-17-P02, nejpozději
však v termínu do 30.06.2017.“ - na termín plnění 21.08.2017.

2

Investiční dotace obci Kostelany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0527/R17/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální investiční dotace ve
výši 300.000 Kč obci Kostelany, se sídlem Kostelany č. p. 48, IČ 00287253, na
nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Kostelany a schválení veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0606-17-P01.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0528/R17/17

schvaluje
a) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Zlín, se sídlem
Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 62181696, na podporu činnosti
okresní organizace Českého Svazu Včelařů, z. s. v okrese Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0605-17-P02;
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b) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Uherské
Hradiště, se sídlem Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod, IČ 65766121, na
podporu činnosti okresní organizace včelařů v Uherském Hradišti a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0605-17-P04;
c) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Hradební
1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092100, na Slavnosti bratrství Čechů a
Slováků na Javořině a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 0605-17-P06;
d) poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 40.000
Kč společnosti Produkce BPP s. r. o., se sídlem K Dálnici 593, 760 01 Zlín, IČ
05088461, na XXII. Zlínského geriatrického dne a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0605-17-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z
Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000 Kč obci Rokytnice, se sídlem Rokytnice 58,
763 21 Slavičín, IČ 70805202, na 17. ročník Mezinárodního česko-slovenského
setkání na Peňažné a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 0605-17-P10.

4

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0529/R17/17

schvaluje
Program RP12-18 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 0610-17-P01, jehož součástí je vzor
žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0610-17-P02;
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu
RP12-18 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
na rok 2018 ve složení: plk. Ing. Vít Rušar - předseda, členové - plk. Ing. Pavel
Hráček, plk. Ing. Pavel Dekret, Ing. Karel Malinovský, Martina Reková, náhradník Ing. Miroslav Kašpárek.

5

Zdravotnictví - dotace MF ČR na úhradu nákladů nehrazených ze zdravotního
pojištění (TBC)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0530/R17/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0118/2017, dle přílohy č. 0618-17-P01.
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6

Zdravotnictví - změna č. 2 plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
Kroměřížské nemocnici a. s., na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0531/R17/17

vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého v roce
2017 Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0622-17-P03.

7

Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice statické zajištění - příprava stavby - TDS

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0532/R17/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"MJVM ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění - výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č.
0608-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ
02807351;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763,
760 05 Zlín, IČ 02807351, dle přílohy č. 0608-17-P02,
zmocňuje
společnost PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP akce "MJVM ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické
zajištění", dle přílohy č. 0608-17-P03.

8

Kultura - Slovácké muzeum UH - Depozitář Topolná - dodatek investičního
záměru; aktualizace SDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0533/R17/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1295/090/01/17 - 01/05/17 na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. – Depozitář
zemědělského nářadí Topolná", dle přílohy č. 0609-17-P01;
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2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2017 příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se
sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, na přípravu a
realizaci akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského nářadí
Topolná", dle přílohy č. 0609-17-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, dle přílohy č. 0609-17-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0125/2017, dle přílohy č. 0609-17-P04;
5. změnu č. 2 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období
2016-2020, dle přílohy č. 0609-17-P06.

9

Sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Buchlovská - rekonstrukce dřevěných ochozů, výměna výplní otvorů projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0534/R17/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DZP Velehrad Buchlovská – rekonstrukce
dřevěných ochozů, výměna výplní otvorů – projektová dokumentace a výkon
inženýrské činnosti", dle přílohy č. 0612-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46994432;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle přílohy č. 0612-17-P02;
zmocňuje
společnost G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
46994432, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské
činnosti stavby (akce) "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., DZP Velehrad
Buchlovská – rekonstrukce dřevěných ochozů, výměna výplní otvorů – projektová
dokumentace a výkon inženýrské činnosti", dle přílohy č. 0612-17-P03.

10

Sociální služby - Dům sociálních služeb Návojná - odstranění havarijního
stavu kotelny - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0535/R17/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1353/100/06/17 na akci "DSS Návojná, p. o. – Odstranění
havarijního stavu kotelny", dle přílohy č. 0613-17-P02;
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2. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Dům sociálních služeb Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 0613-17P03.

11

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0536/R17/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1350/150/06/17 na
akci "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně", dle přílohy č. 061417-P02;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č.1159/3/150/427/01/16 – 02/06/17 na akci "SŠ – COPt Uherský Brod –
rekonstrukce sociálního zařízení", dle přílohy č. 0614-17-P03;
b) č. 1338/150/05/17 - 01/06/17 na akci "Gymnázium Uherské Hradiště –
rekonstrukce plynové kotelny", dle přílohy č. 0614-17-P04;
c) č. 1278/3/150/498/10/16 – 01/06/17 na akci "SPŠ stavební Valašské Meziříčí –
stavební úpravy Máchova 628", dle přílohy č. 0614-17-P05;
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 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01
Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0614-17-P06;
b) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod,
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0614-17-P07;
c) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0614-17-P08;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0128/2017, dle přílohy č. 0614-17-P09;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0127/2017, dle přílohy č. 0614-17-P10;
6. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkové organizaci:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž,
IČ 47934832, ve výši 3.800.000 Kč na realizaci akce "SŠHS Kroměříž –
rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně", dle přílohy č. 0614-17-P11;
b) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843491, ve výši 120.000 Kč na realizaci akce "SPŠ stavební
Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628", dle přílohy č. 0614-17-P12;
7. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 127.000 Kč na 4.042.000 Kč a
navýšení poskytnutí příspěvku na provoz o 376.000 Kč na 707.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2017 příspěvkové organizaci Střední škola – Centrum
odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod,
IČ 15527816, na realizaci akce "SŠ – COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního
zařízení", dle přílohy č. 0614-17-P13;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce
1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje "SŠHS Kroměříž – rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně".

12

Školství - investiční akce OPŽP a IPRÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0537/R17/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1351/150/06/17 na
akci "Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného
pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou" - IROP, dle
přílohy č. 0615-17-P02;
2. dodatek č. 4 investičního záměru č. 1123/3/150/415/07/15 - 04/06/17 na akci
"Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č.
0615-17-P03;
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 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0615-17P04;
b) změna č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ
47935774, dle přílohy č. 0615-17-P05;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0123/2017, dle přílohy č. 0615-17-P06;
5. snížení poskytnutí investičního příspěvku o 2.167.000 Kč na 12.440.000 Kč z
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na přípravu a
realizaci akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie“ - OPŽP, dle
přílohy č. 0615-17-P07;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Gymnázium
a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro
výuku biologie spojenou s environmentální výchovou";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo
D/1011/2017/ŘDP ze dne 02.06.2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 6.152.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na
přípravu a realizaci akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energieOPŽP“ dle přílohy č. 0615-17-P08.

6/37

R17/17

13

Zdravotnictví - investiční záměry - OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0538/R17/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 12.12.2016 č. 1001/R26/16 - část ukládá,
písm. c) a d), kterým Rada Zlínského kraje uložila vedoucímu Odboru investic
zpracovat a předložit ke schválení Radě Zlínského kraje v termínu do 06.02.2017
investiční záměry na akce:
c) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. – ubytovna (Stará Tenice) - realizace úspor
energie";
d) "Vsetínská nemocnice a. s. – budova B1 a B2 - realizace úspor energie“;
schvaluje
1. investiční záměry akcí reprodukce majetku ZK:
a) č. 1285/170/01/17 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - ubytovna "Na
Nožkách" - realizace úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0619-17-P01;
b) č. 1286/170/01/17 na akci "Uherskohradišťská nemocnice a. s. - budova patologie
- realizace úspor energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0619-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0122/2017, dle přílohy č. 0619-17-P03;
pověřuje
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje zajištěním zpracování objemové
studie stavebních opatření nezbytných pro zachování provozuschopnosti budov B1
a B2 Vsetínské nemocnice ve standardu pro poskytovanou zdravotní péči.

14

Příspěvkové organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0539/R17/17

stanovuje
s účinností od 01.08.2017 plat:
1. řediteli Gymnázia Otrokovice, IČ 61716693, dle přílohy č. 0611-17-P01;
2. ředitelce Gymnázia Valašské Klobouky, IČ 61716707, dle přílohy č. 0611-17-P02;
3. řediteli Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace, IČ 00098574, dle
přílohy č. 0611-17-P03.

15

Jmenování vedoucího odboru KÚ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0540/R17/17

jmenuje
na návrh ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Alenu Zmekovou vedoucí
Odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského kraje s účinností od 11.07.2017.
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16

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0541/R17/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 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. 4529/2, ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3449235a/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 6.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 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. 638/3, p. č. 638/4, p. č. 638/5, p. č. 638/6, p. č. 638/7, p. č.
638/8, vše ostatní plocha, v k. ú. Huštěnovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 688-53a/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 85.800 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 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. 232/4, ostatní plocha, v k. ú. Buchlovice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1952-301b/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 1.200 Kč + DPH;
4. 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 pozemcích p. č.
4153/1, p. č. 4153/10, p. č. 4656/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Ostrožská Lhota, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 563-58/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994234,
spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo
zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické infrastruktury - kabelového vedení v
pozemku p. č. 1007/36, ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek za účelem prohlídky, údržby, oprav,
rekonstrukcí a správy vedení dopravně technické infrastruktury - kabelového vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH/bm za
vedení inženýrské sítě minimálně však 2.400 Kč + DPH;
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6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemku p. č. 1725/341, ostatní plocha, a zemního vedení NN v pozemcích p.
č. 1725/341, ostatní plocha, a p. č. st. 1677, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Uherská Brod, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN a NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.500 Kč + DPH;
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:
- polohovací vany Parker Bath PB/V/H/S, inv. č. 397-41/D, rok pořízení 1999,
pořizovací cena 400.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- polohovací vany Parker Bath, inv. č. 41-131, rok pořízení 1997, pořizovací cena
313.915 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- žehliče prádla Dubix, inv. č. 539-133, rok pořízení 1993, pořizovací cena 470.509
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:
- defibrilátoru ZOLL PD 1400, inv. č. 950214, rok pořízení 1994, pořizovací cena
336.683,93 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
3. s nájmem částí pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké
Karlovice, a to části p. č. 4260/2 o výměře 5 m 2 a části p. č. 4260/7 o výměře 14 m2,
zapsaných na LV č. 10002, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od České republiky - Státního pozemkového
úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 01312774, na
dobu neurčitou s účinností od 01.08.2017, za nájemné ve výši 500 Kč/rok, za
podmínek dle přílohy č. 0646-17-P04;
4. s nájmem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín, a
to části p. č. 3628/3 o výměře 51 m 2 zapsané na LV č. 22262, příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, na dobu neurčitou s účinností ode dne
protokolárního předání předmětu nájmu před zahájením stavby „Silnice II/490: Zlín
ul. Dlouhá“, za nájemné ve výši 2.805 Kč/rok, za podmínek dle přílohy č. 0646-17P05.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0542/R17/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1.pozemku
- p. č. 2427/25, ostatní plocha, o výměře 264 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 2427/6 geometrickým plánem č. 2394181/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice;
2. pozemků
- p. č. 2427/24, ostatní plocha, o výměře 20 m 2,
- p. č. 2427/6, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2427/6 geometrickým plánem č. 2394181/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Luhačovice;
3. pozemků
- p. č. 7/2, ostatní plocha,
- p. č. 7/3, ostatní plocha,
- p. č. 7/4, ostatní plocha,
- p. č. 7/5, ostatní plocha,
- p. č. 66/12, ostatní plocha,
- p. č. 698/18, ostatní plocha,
- p. č. 698/78, ostatní plocha,
- p. č. 762/2, ostatní plocha,
- p. č. 762/5, ostatní plocha,
- p. č. 762/6, ostatní plocha,
- p. č. 762/7, ostatní plocha,
- p. č. 777/13, ostatní plocha,
- p. č. 777/15, ostatní plocha,
- p. č. 1500/23, ostatní plocha,
- p. č. 1500/78, ostatní plocha,
- p. č. 1500/82, ostatní plocha,
- p. č. 1500/84, ostatní plocha,
- p. č. 1500/85, ostatní plocha,
- p. č. 1532/11, trvalý travní porost,
- p. č. 1535/3, trvalý travní porost,
- p. č. 1545/14, lesní pozemek,
- p. č. 1545/15, lesní pozemek,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1913 pro obec a k. ú. Slušovice;
4. pozemku
- p. č. 777/17, ostatní plocha, o výměře 531 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 777/12 geometrickým plánem č. 210725/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Slušovice;
5. pozemků
- p. č. 4578/4, ostatní plocha,
- p. č. 4578/16, ostatní plocha,
- p. č. 4582/11, ostatní plocha,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 554 pro obec a k. ú. Hřivínův Újezd;
6. pozemku
- p. č. 951/25, vodní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 237 pro obec Biskupice a k. ú.
Biskupice u Luhačovic;
7. pozemku
- p. č. 1543/92, ostatní plocha, o výměře 329 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č.1543/12 geometrickým plánem č. 6200 –
27/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
8. pozemku
- p. č. 60/1, ostatní plocha, o výměře 2025 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 60 geometrickým plánem č. 483-78/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hostišová;
9. nemovitostí
- pozemku p. č. st. 2375, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
1195
- pozemku p. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
- včetně vodovodní přípojky umístěné v pozemcích p. č. 1059/56, p. č. 1059/62, p.
č. 1059/52, p. č. 1059/1
a p. č. st. 2376, vše v k. ú. Uherské Hradiště (pozemky jiného vlastníka) v rozsahu
dle přílohy č. 0647-17-P03;
10. pozemků
- p. č. 977/4, ostatní plocha,
- p. č. 977/5, ostatní plocha,
- p. č. 978/2, ostatní plocha,
- p. č. 978/4, ostatní plocha,
- p. č. 1012/3, ostatní plocha,
- p. č. 1012/4, ostatní plocha,
- p. č. 1012/5, ostatní plocha,
- p. č. 1084/3, ostatní plocha,
- p. č. 1084/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 880 pro obec a k. ú. Břest;
11. pozemků
- p. č. 1076/2, ostatní plocha o výměře 607 m 2,
- p. č. 1076/3, ostatní plocha o výměře 344 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 1076 geometrickým plánem č. 195155/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Hoštice a k. ú. Hoštice u Litenčic;
12. pozemků
- p. č. 1400/8, ostatní plocha,
- p. č. 1400/9, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 126 pro obec Hutisko-Solanec a k. ú. Hutisko;
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13. pozemků
- p. č. 252/3, ostatní plocha,
- p. č. 2087/11, ostatní plocha,
- p. č. 2089/1, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1427 pro obec a k. ú. Koryčany;
14. pozemků
- p. č. 2079/10, ostatní plocha o výměře 167 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2079/5,
- p. č. 2079/11, ostatní plocha o výměře 39 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2079/5,
- p. č. 2096/2, ostatní plocha o výměře 773 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/2,
- p. č. 2096/3, ostatní plocha o výměře 3267 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2096/3,
- p. č. 2096/4, ostatní plocha o výměře 78 m2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/2,
- p. č. 2096/5, ostatní plocha o výměře 14 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2096/2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2394-68/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Koryčany.

18

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0543/R17/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 19. června 2017, č. j. KUZL
39969/2017, kterým se nevyhovuje žádosti o prominutí odvodu ve výši 55.796 Kč
Základní škole a Mateřské škole Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace,
Spytihněv 216, 763 64 Spytihněv, IČ 71005056, uloženého Platebním výměrem č.
10/2017 IAK na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 10. května 2017, č. j.
KUZL 29995/2017 IAK ve výši 55.796 Kč, viz příloha č. 0655-17-P03.

19

Sociální služby - změny fondů investic, změny závazného objemu prostředků
na platy včetně ostatních osobních nákladů, poskytnutí účelového příspěvku
na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0544/R17/17

souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, k posílení fondu investic ve výši 50.000 Kč, dle
přílohy č. 0599-17-P05;
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, dle přílohy č. 0599-17-P02;
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2. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0599-17P03;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0599-17-P04;
4. změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0599-17-P06;
5. poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 151.850 Kč příspěvkové
organizaci Domov pro seniory Loučka, IČ 70850895, dle přílohy č. 0599-17-P07.

20

Kultura - změna fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0545/R17/17

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy, IČ 00089982, dle přílohy č. 0635-17-P01.

21

Doprava - Investiční záměr, změna č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0546/R17/17

schvaluje
A) investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, č. 1352/110/06/17, k
provedení díla „Monitorovací body na silnicích II. tříd ve Zlínském kraji pro zimní
údržbu silnic", o celkových nákladech 1.276.000 Kč, dle přílohy č. 0602-17-P01a a
č. 0602-17-P01b;
B) změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle přílohy č. 0602-17P02.

22

Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2017 - změna č. 1

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0547/R17/17

schvaluje
A) změny struktury nákladů dle přílohy č. 0603-17-P01c;
B) rozpočtové opatření č. RZK/0119/2017, dle přílohy č. 0603-17-P02.
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Doprava - vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského
kraje na období 2012-2020 za rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0548/R17/17

bere na vědomí
vyhodnocení Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období
2012-2020 za rok 2016 dle příloh č. 0604-17-P02 až č. 0604-17-P04.

24

Předběžné oznámení - Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou osobní drážní dopravou od počátku platnosti JŘ 2019/20 do konce
platnosti JŘ 2022/23

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0549/R17/17

schvaluje
1) přímé zadání jako způsob uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících na období čtyř let (od počátku platnosti jízdních řádů 2019/2020 do konce
platnosti jízdních řádů 2022/2023);
2) předběžné oznámení do Úředního věstníku EU k uzavření smlouvy formou
přímého zadání na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících vlaky regionální
dopravy, dle přílohy č. 0660-17-P01.

25

Aktualizace Územně analytických podkladů 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0550/R17/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat a vzít na vědomí 4. Aktualizaci Územně
analytických podkladů 2017 dle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle
ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dle
přílohy č. 0648-17-P02.

26

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Smart akcelerátor
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0551/R17/17

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
"Smart
akcelerátor
Zlínského
kraje",
registrační
číslo
projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298 ve znění přílohy č. 0649-17-P02;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0116/2017 ve znění přílohy č. 0649-17-P03.

27

Program RP14-16 Vouchery Asistence projektu Smart Akcelerátor ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0552/R17/17

schvaluje
poskytnutí účelového příspěvku na provoz v rámci Programu RP14-16 Vouchery
Asistence projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 130.354 Kč organizaci zřízené Zlínským krajem, Střední průmyslové škole
polytechnické - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, se sídlem Nad
Ovčírnou 2528, Zlín 760 01 na Přípravu strategického projektu "Zřízení strojírenskoplastikářských dílen" dle přílohy č. 0650-17-P02.
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Regionální inovační strategie ZK 2013-2020

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0553/R17/17

schvaluje
aktualizaci Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje na období
2017-2018 dle přílohy č. 0651-17-P01.
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Implementace KAP pro území Zlínského kraje I.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0554/R17/17

schvaluje
projektový a finanční rámec projektu "Implementace KAP pro území Zlínského kraje
I.", dle přílohy č. 0624-17-P02;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt:
"Implementace KAP pro území Zlínského kraje I" v souladu s projektovým a
finančním rámcem dle přílohy č. 0624-17-P02 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí dotace z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, v rámci výzvy k předkládání
žádostí MŠMT č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů, nejpozději do
20.12.2017;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit žádosti o poskytnutí
dotace na projekt "Implementace KAP pro území Zlínského kraje I." v termínu výzvy
k předkládání žádostí MŠMT č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů
I, nejpozději do 20.12.2017.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0555/R17/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0117/2017, dle přílohy č. 0589-17-P01.
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Dotace Ministerstva zemědělství na hrazení bystřin - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0556/R17/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0126/2017, dle přílohy č. 0656-17-P01.
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Finanční příspěvek na údržbu zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0557/R17/17

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, příjemcům:
1) 9.000 Kč Marii Valchářové, nar. 19.05.1954, bytem Vesník 1596, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Mokřady Vesník (u točny) na ploše 0,25 ha pokosením trávy s odstraněním sena
2) 32.000 Kč Ladislavu Martinkovi, nar. 27.06.1946, bytem Zelená 1505, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Růžděcký Vesník na ploše 2,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
3) 7.000 Kč Petru Bartoňovi, nar. 08.04.1968, bytem 756 23 Jablůnka 30
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Růžděcký Vesník na ploše 0,8 ha pokosením trávy s odstraněním sena
4) 9.200 Kč Milanu Rožnovjákovi, nar. 27.12.1959, bytem 756 21 Kateřinice 21
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby části luk ve zvláště chráněném
území PR Dubcová na ploše 0,5 ha pokosením trávy s odstraněním sena
5) 10.200 Kč Jaromíru Bednářovi, nar. 02.06.1962, bytem Na Vyhlídce 1150, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,66 ha pokosením trávy a odstraněním sena,
průběžným čištěním plochy od odpadků
6) 7.000 Kč Drahomíře Kašparovské, nar. 16.04.1951, bytem J. Sousedíka 1147,
755 01 Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Vršky - Díly na ploše 0,6 ha pokosením trávy s odstraněním
sena
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7) 7.000 Kč Vladimíru Matuštíkovi, nar. 07.11.1962, bytem Pod Vršky 114, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena
8) 11.700 Kč Zdenku Ovesnému, nar. 30.05.1955, bytem Za Díly 2079, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Vršky - Díly na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
9) 7.000 Kč Ireně Varmužové, nar. 11.12.1960, bytem Horská 1946, 755 01 Vsetín
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Vršky - Díly na ploše 0,4 ha pokosením trávy s odstraněním sena
10) 20.000 Kč Miroslavu Rožnovjákovi, 17.06.1956, bytem Bří Hlaviců 89, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Ježůvka na ploše 1,1 ha pokosením trávy s odstraněním sena, rozrušením
mechových porostů a odstraněním nežádoucích dřevin
11) 18.600 Kč Petru Procházkovi, nar. 06.10.1975, bytem Masarykova 408, 768 05
Koryčany (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Pivovařiska na ploše 1,5 ha pokosením trávy s odstraněním
sena
12) 4.000 Kč Ing. Aloisi Janáčovi, nar. 14.06.1966, bytem 756 12 Horní Lideč 343
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Lačnov na ploše 0,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
13) 15.000 Kč Aleně Dolákové, nar. 29.09.1955, bytem Na Chaloupkách 322, 768
72 Chvalčov (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněném území PP Pod Kozincem na ploše 1,5 ha pokosením trávy včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
14) 6.600 Kč Pavle Mikulíkové, nar. 05.02.1967, bytem Horní Jasenka 221, 755 01
Vsetín (nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Kotrlé na ploše 0,33 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
15) 25.500 Kč Bohumilu Zbrankovi, nar. 10.03.1969, bytem Ratiboř 138, 756 21
(nepodnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území
PP Zbrankova stráň na ploše 2,5 ha pokosením trávy včetně odstranění sena mimo
vlastní plochu zvláště chráněného území
16) 63.712 Kč Jiřímu Spisarovi, se sídlem Pod Žambožkou 1202, 755 01 Vsetín, IČ
70322872 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Mokřady Vesník (Břehy), PP Lúčky-Roveňky a PP Trubiska na ploše 3,44
ha pokosením trávy a odstraněním sena
17) 18.000 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Bralová. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
18) 23.800 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Přehon. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,19 ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území

17/37

R17/17

19) 27.900 Kč Josefu Sedláčkovi, se sídlem Tyršova 266, 768 02 Zdounky, IČ
12732044 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném
území PP Včelín. Údržba spočívá v posečení trávy ručně vedenou lištovou
sekačkou, nebo křovinořezem na ploše 1,55 ha ha (bude provedeno fázově), včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
20) 66.950 Kč Daně Smilkové, bytem Dolní Jasenka 747, 755 01 Vsetín, IČ
73333972 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště
chráněných územích PP Vršky-Díly a PP Louka pod Štípou na celkové ploše 3,34
ha pokosením trávy s odstraněním sena
21) 40.000 Kč Liboru Maňákovi, bytem Perná 51, 756 41 Lešná, IČ 41018303
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Choryňská stráž na ploše 2,3 ha pokosením trávy s odstraněním sena
22) 20.000 Kč Tomáši Kutálkovi, bytem Hrachovec 176, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 74367315 (podnikající fyzická osoba) na provedení údržby ve zvláště chráněném
území PP Choryňská stráž na ploše 1,2 ha pokosením trávy s odstraněním sena
23) 14.000 Kč Radomíru Pavlíčkovi, bytem Moskva 243, 755 01 Vsetín, IČ 73871389
(podnikající fyzická osoba) na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP
Ježůvka na ploše 1 ha extenzivní pastvou dobytka s pokosením nedopasků
24) 40.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí,
sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64123693
(nevládní nezisková organizace) na provedení údržby ve zvláště chráněných
územích PR Choryňský mokřad a PP Jasenice na celkové ploše 1 ha pokosením
trávy s odstraněním sena a výmladků vrb, v PP Jasenice včetně provádění
ochranného dozoru v letním období
25) 10.000 Kč pro AG-STEMA, spol. s r. o., sídlem 756 12 Lidečko č. 460, IČ
61945897, na provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Sucháčkovy
paseky na ploše 0,7 ha pokosením trávy s odstraněním sena
26) 52.600 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Na Jančích. Údržba spočívá
v posečení trávy křovinořezem na ploše 1,3 ha (bude provedeno fázově) a v
asanačním sečení sekačkou na ploše 0,7 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně
odstranění sena mimo vlastní plochu zvláště chráněného území
27) 29.160 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Vřesoviště Bílová. Údržba
spočívá v asanačním sečení plochy 0,1 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v posečení plochy s obrůstajícím náletem o rozloze 0,8 ha, včetně odstranění
biomasy.
28) 27.100 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521, (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Skalka-Polomsko. Údržba
spočívá v posečení trávy včetně drobného náletu a ostružiníku ve svahu se skalkami
křovinořezem na ploše 0,32 ha, včetně odstranění biomasy, v asanačním sečení
křovinořezem na ploše 0,23 ha, které bude provedeno 2-krát, včetně odstranění
sena a v ořezu větví.
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29) 10.900 Kč Českomoravskému sdružení pro ochranu přírody z. s., se sídlem
Poutní 588, 768 72 Chvalčov, IČ 65274521 (nevládní nezisková organizace) na
provedení údržby luk ve zvláště chráněném území PP Loučka pod Bukovinou.
Údržba spočívá v posečení plochy 0,33 ha křovinořezem, včetně odstranění sena a
v instalaci repelentů.
a uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku dle § 68 a 69 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s výše uvedenými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. č. 0590-17-P01.
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Životní prostředí - projekt "Podpora biodiverzity v EVL soustavy NATURA
2000 na území ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0558/R17/17

bere na vědomí
výzvu č. 31 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle přílohy č. 0591-17P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na
území Zlínského kraje" dle přílohy č. 0591-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0130/2017 dle přílohy č. 0591-17-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "Podpora
biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje" v souladu s
projektovým rámcem, dle přílohy č. 0591-17-P02, do konečné podoby žádosti o
podporu na projekt z Operačního programu Životní prostředí včetně všech
povinných příloh v termínu do 31.12.2017;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Operačního programu Životní prostředí na projekt "Podpora biodiverzity v EVL
soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje" v termínu do 31.12.2017.
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Projekt "Budování implementace systému kvality v Sociálních službách
Vsetín, p. o."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0559/R17/17

schvaluje
projektový rámec projektu "Budování a implementace systému kvality v Sociálních
službách Vsetín, p. o." dle přílohy č. 0592-17-P01;
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souhlasí
s vyjádřením objednatele sociální služby k projektu "Budování a implementace
systému kvality v Sociálních službách Vsetín, p. o." dle přílohy č. 0592-17-P02;
ukládá
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, předložit žádost o
podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Budování a
implementace systému kvality v sociálních službách Vsetín, p. o." včetně všech
povinných příloh v termínu do 31.07.2017, 12:00 hodin.
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Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Humanizace pobytových služeb - Závěrečná zpráva o ukončení projektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0560/R17/17

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro
seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb", dle přílohy č.
0600-17-P01.

36

Školství - zařazení projektů Center odborné přípravy do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0561/R17/17

bere na vědomí
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021
v programu 129 710 Centra odborné přípravy dle přílohy č. 0630-17-P01;
schvaluje
1. zařazení akce "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Nákup
učebních pomůcek" příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61,
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, do Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK dle přílohy č. 0630-17-P02;
2. zařazení akce "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné přípravy
II" příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku ZK dle přílohy č. 0630-17-P02;
3. zařazení akce "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními
pomůckami II" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž,
IČ 47935936, do Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK dle přílohy č. 063017-P02;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0131/2017 dle přílohy č. 0630-17-P06;

20/37

R17/17

5. projektový rámec projektu "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek příspěvkové organizace Střední škola
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů
570, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy 0630-17-P03;
6. projektový rámec projektu "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum
odborné přípravy II" příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, dle
přílohy 0630-17-P04;
7. projektový rámec projektu "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP
učebními pomůckami II" příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01
Kroměříž, IČ 47935936, dle přílohy 0630-17-P05;
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00843547, dopracovat projekt "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek" v souladu se Zásadami, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710
Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do 31.07.2017;
2. ředitelce příspěvkové organizace Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086, dopracovat projekt
"Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné přípravy II" v souladu se
Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 20172021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v
termínu do 31.07.2017;
3. řediteli příspěvkové organizace Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž,
IČ 47935936, dopracovat projekt "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení
COP učebními pomůckami II" v souladu se Zásadami, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017-2021 v programu 129 710 Centra
odborné přípravy a předložit žádost o dotaci v termínu do 31.07.2017;
4. řediteli Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm
zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a
realizace akcí reprodukce majetku na akci "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek" a předložit jej v termínu do 04.09.2017;
5. ředitelce Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž zpracovat
investiční záměr v souladu se směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí
reprodukce majetku na akci "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné
přípravy II" a předložit jej v termínu do 04.09.2017;
6. řediteli Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy
mlékárenské Kroměříž zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č.
SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci "VOŠP a SPŠM
Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" a předložit jej v
termínu do 04.09.2017.
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Školství - zařazení projektů příspěvkových organizací do Střednědobého
plánu reprodukce majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0562/R17/17

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu číslo 70 z Operačního programu Životní prostředí uvedenou v
příloze č. 0631-17-P02;
schvaluje
1. zařazení akce „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy
Vrbenská“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, do Střednědobého
plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 0631-17-P03;
2. zařazení akce „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“ příspěvkové
organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504, do Střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 0631-17-P03;
3. zařazení akce „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“ příspěvkové organizace
Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ
00637939, do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy
č. 0631-17-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0129/2017, dle přílohy č. 0631-17-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy nezbytné pro podání žádosti o dotaci pro akce:
a) „SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491,
b) „Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken“ příspěvkové organizace
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G.
Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČ 00559504,
c) „SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy“ příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČ 00637939;
ukládá
1. ředitelce Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, zpracovat investiční záměr v souladu se
směrnicí č. SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci „SPŠ
stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“ do termínu
15.09.2017;
2. ředitelce Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 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 - revitalizace oken" do termínu
15.09.2017;
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3. ředitelce Střední zdravotnické školy Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01
Kroměříž, IČ 00637939, zpracovat investiční záměr v souladu se směrnicí č.
SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku na akci „SZŠ Kroměříž zateplení budovy školy“ do termínu 15.09.2017.

38

Veřejná zakázka "Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0563/R17/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na dodávku s názvem "Evidenční systém sbírkových
předmětů Zlínského kraje" formou otevřeného nadlimitního řízení, dle příloh č. 063617-P01 a č. 0636-17-P02;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Ing.
Vítězslav Mach, Ing. Michaela Němcová, a náhradníky: Martina Chovancová, Dis.,
RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Helena Horčicová;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Vítězslav Mach, Mgr. Radim Nuc
Dis.;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing.
Vítězslav Mach, PhDr. Romana Habartová, Ing. Michaela Němcová, a náhradníky:
Ing. Helena Polčáková, Martina Chovancová, Dis., RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Andrea
Šumberová, Ing. Helena Horčicová.

39

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. a II.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0564/R17/17

schvaluje
1. změnu podmínek 2. výzvy Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje schválené usnesením Rady Zlínského kraje č. 0178/R08/17 dne
13.03.2017, a to v bodě 4. Finanční alokace a podmínky - navýšením předpokládané
alokace programu (2. výzvy) z částky 34.416.694 Kč na částku 35.136.871 Kč;
2. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci 2. výzvy
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, a to fyzickým
osobám uvedeným v příloze č. 0645-17-P02, a uzavření veřejnoprávních smluv s
těmito fyzickými osobami dle vzoru ve znění přílohy č. 0645-17-P03 a v souladu s
přílohou č. 0645-17-P02;
3. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v rámci 2. výzvy
Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, a to ve vzestupném
pořadí příslušným fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0645-17-P04 (v tzv.
zásobníku projektů), to vše za podmínky uvolnění dostatečného množství finančních
prostředků ve zmíněném programu nejpozději do 31.08.2018 a do vyčerpání
alokovaných prostředků zmíněného programu a uzavření veřejnoprávních smluv s
těmito příslušnými fyzickými osobami dle vzoru ve znění přílohy č. 0645-17-P03;
4. změnu projektového rámce projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje II." dle přílohy č. 0645-17-P05;
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5. rozpočtové opatření č. RZK/0120/2017 dle přílohy č. 0645-17-P06;
souhlasí
s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu "Program výměny zdrojů
tepla v domácnostech Zlínského kraje II." dle přílohy č. 0645-17-P08.

40

Sociální služby - Individuální podpora 2017 - sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0565/R17/17

schvaluje
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce
SOCIÁLNÍ VĚCI, organizaci Národní rada osob se zdravotním postižením České
republiky, z. s., IČ 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, ve výši
50.000 Kč na činnost regionálního pracoviště Zlínského kraje vč. činnosti krajského
výboru NRZP ČR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0595-17-P02.

41

Sociální služby - investiční záměr - Domov pro seniory Burešov

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0566/R17/17

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1351/100/06/17 na akci
"Domov pro seniory Burešov, p. o. - výměna podlahovin a malování pokojů", dle
přílohy č. 0596-17-P02;
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 podlahovin a malování pokojů".

42

Sociální služby - Aktualizace č. 1 transformačního plánu Dětského centra
Zlín, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0567/R17/17

schvaluje
aktualizaci č. 1 transformačního plánu Dětského centra Zlín, příspěvkové
organizace, se sídlem Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č.
0594-17-P04.
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43

Sociální služby - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0568/R17/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0597-17-P01.

44

Sociální služby - smlouvy o pronájmu a o výpůjčce nemovitostí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0569/R17/17

souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o pronájmu nemovitosti mezi příspěvkovou organizací
Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, se sídlem Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, a *** a to dle přílohy č. 0598-17-P02;
2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi příspěvkovými organizacemi
Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, se sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín, a Centrum
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, IČ 70850992, se sídlem U Náhonu
5208, 760 01 Zlín, a to dle přílohy č. 0598-17-P04.

45

Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok
2017, Podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze SR na období roku 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0570/R17/17

schvaluje
1. Výzvu č. 3 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. 0601-17-P02;
2. podání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na období roku
2018 ve výši 1.081.248.000 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.

46

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0571/R17/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0124/2017 dle přílohy č. 0625-17-P01.
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47

Školství - fondy investic, dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0572/R17/17

schvaluje
1. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Kroměříž, IČ 63458691, dle
přílohy č. 0626-17-P03;
b) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov Zlín, IČ 61716723, dle přílohy
č. 0626-17-P06;
c) změnu č. 1 příspěvkové organizace Dětský domov, Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0626-17-P07;
d) změnu č. 1 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Středová, IČ 61716421,
dle přílohy č. 0626-17-P08;
e) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 0626-17-P09;
2. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1337/150/01/17 - 01/06/17 na akci "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - oprava
kotelny" dle přílohy č. 0626-17-P02;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
příspěvkové organizaci Dětský domov Kroměříž se sídlem U sýpek 1306, 767 01
Kroměříž, IČ 63458691, ve výši 80.000 Kč na přípravu a realizaci akce "DD Kroměříž
- devítimístné vozidlo", dle přílohy č. 0626-17-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0121/2017, dle přílohy č. 0626-17-P05;
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01
Zlín, IČ 00226319, k posílení fondu investic ve výši 230.000 Kč, dle přílohy č. 062617-P10.

48

Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0573/R17/17

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 2.464.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0632-17-P02, na celkovou částku
302.404.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem;
schvaluje
závazný objem prostředků na platy v rámci schváleného příspěvku na provoz ve výši
526.800 Kč, dle přílohy č. 0632-17-P03 pro školy a školská zařízení zřizovaná
Zlínským krajem.
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49

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0574/R17/17

nemá námitek
k zápisu změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u střední školy, jejíž
činnost vykonává MESIT střední škola, o. p. s., se sídlem Družstevní 818, Mařatice,
686 05 Uherské Hradiště, IČ 25318390, s účinností od 01.09.2018:
1. zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik
strojů a zařízení, denní forma vzdělávání, z 55 žáků na 85 žáků za předpokladu
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik
elektrotechnik, denní forma vzdělávání, z 85 žáků na 55 žáků;
2. zápis oboru vzdělání 41-52-H/01 Zahradník, denní forma vzdělávání, nejvyšší
povolený počet žáků v oboru 36 a oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro
zařízení a přístroje, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru
36, a to za předpokladu že obory vzdělání 31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy,
denní a kombinovaná forma vzdělávání, 41-52-E/01 Zahradnické práce, denní forma
vzdělávání a 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání, budou v
rejstříku škol a školských zařízení označeny jako obory dobíhající.

50

Školství - smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0575/R17/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce:
1. č. 84/20017 mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Uherský
Ostroh, IČ 46254277, a městem Uherský Ostroh se sídlem Zámecká 24, 687 24
Uherský Ostroh, IČ 00291480, na dobu neurčitou od 01.09.2017, dle přílohy č. 062817-P01;
2. mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Uherský Ostroh, IČ
46254277, a městem Hluk se sídlem Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939, na
dobu neurčitou od 01.09.2017, dle příloh č. 0628-17-P03 a č. 0628-17-P04.

51

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0576/R17/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, a to:
- server PIII pro Linux, inventární číslo C651, pořizovací cena 150.223,50 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
- telefonní ústředna Alcatel Office 4200E, inventární číslo C787, pořizovací cena
248.196 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2000,
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- řídící jednotka AMX s dotykovou obrazovkou, inventární číslo C902, pořizovací
cena 184.412 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2006,
vše formou ekologické likvidace;
2. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ
00559644, a to elektronická stavebnice DOMINOPUTER, inventární číslo 200045,
pořizovací cena 165.004,27 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 1995,
formou ekologické likvidace odbornou firmou.

52

Školství – odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0577/R17/17

schvaluje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 0627-17-P01.

53

Vyhodnocení programů Fondu Zlínského kraje - sekce MLÁDEŽ A SPORT za
rok 2016

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0578/R17/17

bere na vědomí
vyhodnocení:
1. Programu MaS01-16 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu dle přílohy č.
0637-17-P01,
2. Programu MaS02-16 Sportovci zařazení do reprezentace ČR dle přílohy č. 063717-P02,
3. Programu MaS03-16 Činnost a rozvoj mládežnického sportu dle přílohy č. 063717-P03.

54

Investiční záměr "Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního,
východního a západního schodiště a okna umístěná v 8. etáži v budově 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0579/R17/17

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1333/010/05/17
"Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního
schodiště a okna umístěná v 8. etáži v budově 21", dle přílohy č. 0639-17-P01.
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55

Dodatek č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání - SW produkty
společnosti Microsoft

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0580/R17/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání s Českou republikou Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ
00007064, dle přílohy č. 0638-17-P01.

56

Prováděcí smlouva Microsoft - pořízení licencí pro školy zřizované krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0581/R17/17

schvaluje
uzavření Prováděcích smluv ve vzdělávání (CASA/EES a School Enrollment) se
společností Microsoft Ireland Operations Ltd., Atrium Building Block B, Carmenhall
Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko ve znění příloh č. 0659-17-P01
až č. 0659-17-P07.

57

Zajištění elektronizace sběru žádostí o podporu z dotačních programů ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0582/R17/17

svěřuje
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele rozhodování o uzavírání smluv za Zlínský kraj
na pořizování a úpravy elektronických formulářů a podporu souvisejícího SW se
společností Software602 a. s., se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, IČ
63078236, s celkovým limitem plnění do výše 500 tis. Kč, a to v termínu od
11.07.2017 do konce roku 2017;
pověřuje
vedoucího Odboru Kancelář ředitele uzavírat za Zlínský kraj kupní smlouvy
pořizování a úpravy elektronických formulářů a podporu souvisejícího SW
společností Software602 a. s., se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4,
63078236, s celkovým limitem plnění do výše 500 tis. Kč, a to v termínu
11.07.2017 do konce roku 2017.
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58

Postup zajištění souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu
(GDPR) pro krajský úřad a krajem zřizované organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0583/R17/17

bere na vědomí
postup pro zajištění souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu (GDPR)
pro krajský úřad a krajem zřizované organizace způsobem popsaným v příloze č.
0641-17-P01.

59

Smlouvy o výpůjčce se společností Rallye Zlín, spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0584/R17/17

schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí mezi Zlínským krajem
a společností Rallye Zlín, spol. s r. o., IČ 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715,
760 01 Zlín, dle příloh č. 0642-17-P02, č. 0642-17-P02a, č. 0642-17-P02b, č. 064217-P02c, 0642-17-P02d a č. 0642-17-P03;
souhlasí
1) se stanovením dopravního značení v souvislosti s uspořádáním tradiční Městské
RZ ve dnech 25.08.-27.08.2017, která povede po komunikacích Zlínského kraje v
bývalém Baťově areálu na pozemcích p. č. 1119/2, p. č. 1119/4, p. č. 1119/244, p.
č. 1119/23, p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1112/7, ostatní
plocha, silnice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín
dle přílohy č. 0642-17-P05;
2) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, na výstavy automobilů ve
dnech 25.08.-27.08.2017 dle přílohy č. 0642-17-P06;
3) s využitím pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, k umístění stánku s
občerstvením dne 25.08.2017, dle přílohy č. 0642-17-P07;
4) s využitím pozemků p. č. 1119/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
1119/250, ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 1119/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 1119/244, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, pro VIP program v rámci Barum Czech
rally Zlín dne 25.08.2017 dle přílohy č. 0642-17-P08;
5) s využitím pozemku v 1. NP budovy č. 11 na p. č. st. 8638 (bez č.p./č.e. garáže),
zapsané v katastru nemovitostí pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
k. ú. a obec Zlín na LV 263 za účelem výstavby 2 mobilních tribun při VIP programu
BCRZ ve dnech 25.08.-26.08.2017, dle přílohy č. 0642-17-P09.
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60

Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0585/R17/17

bere na vědomí
nabídku nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci
hospodářství kraje, dle přílohy č. 0643-17-P02;
schvaluje
vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0643-17-P03 až č. 0643-17-P05;
předává
ke dni fyzického převzetí movitý majetek k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č.
0643-17-P06;
2. SOŠ a Gymnázium Staré Město, se sídlem Velehradská 1527, 686 03 Staré
Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0643-17-P07.

61

Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0586/R17/17

předává
movitý majetek k hospodaření následujícím subjektům:
1. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0657-17-P01;
2. Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, Velké náměstí 38, 767 11
Kroměříž IČ 00091138, dle přílohy č. 0657-17-P02;
3. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova
617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0657-17-P03;
schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín, IČ 25511165, dle přílohy č. 0657-17-P04;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje ve
správě Krajského úřadu Zlínského kraje uvedeného v příloze č. 0657-17-P08, a to
formou prodeje.
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62

Parkování - hokejová ligová utkání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0587/R17/17

schvaluje
bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště Zlínského kraje, budova č. 11, ve
dnech konání domácích ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín v hokejové
sezoně 2017/2018 v době od 16:00 hod. do 21:00 hod.;
ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele v termínu do 04.09.2017 organizačně
zabezpečit umožnění bezplatného parkování veřejnosti v objektu krytého parkoviště
Zlínského kraje, budova č. 11, v době konání domácích hokejových utkání klubu
PSG Zlín v hokejové sezoně 2017/2018.

63

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0588/R17/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Velkomoravským koncertem pořádaným městem Staré Město, se sídlem nám.
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, v roce 2017;
2) závodem na horských kolech "Rusavská 50ka" pořádaným Sportovním klubem
Rusava, z. s., se sídlem č. p. 248, 768 41 Rusava, IČ 46998161, v roce 2017;
3) celostátní odbornou vzdělávací akcí Zlínský geriatrický den pořádanou Centrem
klinické gerontologie KNTB, a. s., a společností Produkce BPP s. r. o., se sídlem K
Dálnici 593, Kudlov, 760 01 Zlín, IČ 05088461, v roce 2017;
4) 17. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné pořádaným
obcí Rokytnice, sídlem Rokytnice 58, 763 21 Slavičín, IČ 70805202;
5) projektem "Cyklojízda Otrokovice - Dubnice nad Váhom" pořádaným městem
Otrokovice, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČ 00284301, v roce
2017;
6) projektem "Škola mladých odzemkářů 2017" realizovaným Valašským folklorním
spolkem, se sídlem Bartošky 583, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 41084713;
7) kulturní akcí XII. ročník slavností "Symbol přátelství Čechů a Slováků" pořádanou
obcí Lopeník, se sídlem Lopeník 211, 687 67 Březová, IČ 00542245;
8) 4. ročníkem festivalu Hortus Magicus 2017 pořádaným společností Czech
National Trust, o. p. s., se sídlem Sněmovní náměstí 2/4, 767 01 Kroměříž, IČ
02180481;
9) 15. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE 2017
pořádaným Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem Náměstí T. G.
Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČ 27673286;
10) regionální soutěží EY Podnikatel roku 2017 Zlínského kraje pořádanou
společností Ernst & Young, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110
00 Praha, IČ 26705338;
11) výstavou "Barevná paleta akademického malíře Miroslava Adámka" pořádanou
paní Monikou Adámkovou, ***;
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b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) 10. ročníkem sportovní a kulturně-společenské akce Memoriál Františka Strnada
v malé kopané pořádaným Kuželkářským klubem Slavičín, z. s., se sídlem
Osvobození 237, 763 21 Slavičín, IČ 22730583;
2) Mistrovstvím ČR mládeže a juniorů ve sportovní kynologii pořádaným pobočným
spolkem Český kynologický svaz ZKO Zlín Mladcová - 778, se sídlem Zálešná VIII
1347, 760 01 Zlín, IČ 22758658, v roce 2017;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad:
1) odbornou konferencí věnující se problematice zajištění pracovních pozic v
sociálních službách ve Zlínském kraji pořádanou organizací Sociální služby města
Kroměříže, příspěvková organizace, se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž,
IČ 71193430, v roce 2017;
2) Týdnem sluchově postižených ve Zlínském kraji pořádaným společností
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., se sídlem
Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, IČ 29314747;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 5.000 Kč paní Veronice Urbanové, ***;
2) ve výši 20.000 Kč panu Ing. Janu Haderkovi***

64

Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským
krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0589/R17/17

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.
0634-17-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti středních škol
zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 0634-17-P02;
2. projektový rámec projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích
zřizovaných Zlínským krajem", dle přílohy č. 0634-17-P03;
3. zařazení akce "Zvýšení kybernetické bezpečnosti středních škol zřizovaných
Zlínským krajem" do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0634-17-P04;
4. zařazení akce "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných
Zlínským krajem" do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0634-17-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0132/2017, dle přílohy č. 0634-17-P06;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0133/2017, dle přílohy č. 0634-17-P07;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s Odborem Kancelář
ředitele zpracovat studie proveditelnosti projektů "Zvýšení kybernetické bezpečnosti
středních škol zřizovaných Zlínským krajem" a "Zvýšení kybernetické bezpečnosti v
organizacích zřizovaných Zlínským krajem" v termínu do 31.10.2017.
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65

Kultura - pověření k předání majetku ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0590/R17/17

ukládá
ředitelce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, v termínu do 04.09.2017 zajistit
fyzické předání majetku statutárnímu městu Zlín dle čl. I odst. 2 darovací smlouvy č.
D/1110/2017/KUL;
pověřuje
ředitelku Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, se
sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422, k podpisu předávacího
protokolu.

66

Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0591/R17/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 16.06.2017 č. 0513/R16/17 - část schvaluje,
bod 2, kterým Rada Zlínského kraje schválila podání návrhů na zápis dále
uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace
zřizované Zlínským krajem 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;
schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u Střední
průmyslové školy 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 01.10.2017;
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 01.10.2017;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 25.09.2017.
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Rozhodnutí o podpoře projektu ZK "Aktivní senioři ve Zlínském kraji" schválení rozpočtového opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0592/R17/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0135/2017 dle přílohy č. 0663-17-P02.

68

Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0593/R17/17

bere na vědomí
vyhlášení výzvy č. 26 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.
0664-17-P01;
schvaluje
1. projektový rámec projektu "Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků",
dle přílohy č. 0664-17-P02;
2. zařazení akce "Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků" do
střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0664-17P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0134/2017, dle přílohy č. 0664-17-P04;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve spolupráci s Odborem Kancelář
ředitele zpracovat studii proveditelnosti projektu "Rozvoj krajského digitálního
úložiště PACS snímků" v termínu do 29.09.2017.

69

Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se
zdravotnickými zařízeními kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0594/R17/17

bere na vědomí
vyhlášení výzvy č. 26 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.
0623-17-P01;
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R17/17

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje", dle přílohy č. 0623-17P02;
2. zařazení akce "Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje" do střednědobého plánu
reprodukce majetku Zlínského kraje, dle přílohy č. 0623-17-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0136/2017, dle přílohy č. 0623-17-P04;
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, zpracovat studii proveditelnosti projektu "Zefektivnění komunikace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje"
v termínu do 29.09.2017.
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Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice statické zajištění - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0595/R17/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění", dle přílohy
č. 0607-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele DEV COMPANY, spol. s r. o., se sídlem Čs. legií 145/18, 702
00 Ostrava, IČ 47679620;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem DEV COMPANY, spol. s r. o., Čs. legií
145/18, 702 00 Ostrava, IČ 47679620, dle přílohy č. 0607-17-P02.

71

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová
základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0596/R17/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - výjezdová základna Slavičín přestavba garáže na mycí a dezinfekční box", dle přílohy č. 0621-17-P01;
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R17/17

schvaluje
1. výběr dodavatele ALSPO ZLÍN s. r. o., se sídlem Kudlov 71, 760 01 Zlín, IČ
26954532;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ALSPO ZLÍN s. r. o., se sídlem Kudlov 71,
760 01 Zlín, IČ 26954532, dle příloh č. 0621-17-P02 a č. 0621-17-P03.

Zlín 10. července 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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