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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 22. zasedání dne 04.09.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0698/R22/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0800-17-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0516/R16/17 ve znění: „Rada Zlínského kraje 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".“ - na termín plnění 15.09.2017.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Individuální podpora
KH

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0699/R22/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 20.000
Kč pobočnému spolku Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Vsetín, se
sídlem č. p. 287, 756 21 Ratiboř, IČ 64123910, na podporu činnosti okresní
organizace Českého svazu včelařů, z. s., okresní organizace Vsetín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0781-17-P02.

3

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0700/R22/17

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, movité věci, a
to:
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a) 28 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, dle přílohy č. 0790-17-P01, s
účinností ode dne fyzického předání Zlínským krajem příspěvkové organizaci;
b) 4 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci, dle přílohy č. 0790-17-P02, s účinností
ode dne jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.

4

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0701/R22/17

schvaluje
změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové organizace
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní
1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0786-17-P02;
souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy investiční akce „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
- rekonstrukce výměníkové stanice“ před schválením investičního záměru této akce;
2. s pokračováním projektové přípravy investiční akce „ZŠ, MŠ a Praktická škola
Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa“, související s rozšířením předmětu
investičního záměru o rekonstrukci elektroinstalace v 1. a 2. NP budovy školy.

5

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické
zajištění - přesun finančních prostředků v letech

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0702/R22/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0156/2017, dle příloh č. 0782-17-P01 a č. 0782-17-P02.

6

Projekt Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje se zdravotnickými zařízeními kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0703/R22/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1361/170/08/17
"Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se
zdravotnickými zařízeními kraje", dle přílohy č. 0784-17-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0159/2017, dle přílohy č. 0784-17-P02.
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7

Projekt Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0704/R22/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1364/010/08/17
"Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků", dle přílohy č. 0783-17-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0158/2017, dle přílohy č. 0783-17-P02.

8

Soudní spor ve věci Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0705/R22/17

bere na vědomí
Podrobnou souhrnnou zprávu ve věci soudního sporu o neplatnost výpovědi z
pracovního poměru a náhrady platu mezi Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště,
příspěvkovou organizací, IČ 75089602, žalovaným, a paní ***, žalobkyní, viz příloha
č. 0785-17-P02;
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje doporučit Zastupitelstvu města Uherské Hradiště
zpětvzetí dovolání podaného Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště,
příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, IČ 75089602.

9

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - změna fondu
investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0706/R22/17

schvaluje
změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle
přílohy č. 0788-17-P01.

10

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0707/R22/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
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- 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 za jednorázovou náhradu ve výši 66 Kč + DPH;
2. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec Hošťálková, se sídlem 756
22 Hošťálková 3, IČ 00303798, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování stavby chodníku na pozemcích p. č. 5226/17, p. č. 5226/37,
p. č. 5226/38, vše ostatní plocha, v k. ú. Hošťálková, v rozsahu trvalého záboru
celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby chodníku,
na dobu existence stavby;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná
1777, 765 02 Otrokovice, IČ 29290171, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování vodovodu včetně jeho součástí a příslušenství - vystrojení
šachty, hydrantu, vodoměru, připojovacího kusu a vytyčovacích znaků, vše na
pozemku p. č. 2548, ostatní plocha, v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1248-147/2017 a na pozemku
p. č. 1874/3, ostatní plocha, v k. ú. Malenovice u Zlína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3009-148/2017,
- právo volného vstupu na zatěžované pozemky spočívající v právu chůze a jízdy za
účelem provozování, obsluhy, kontroly, údržby a obnovy rozvodů včetně jejich
součástí a příslušenství,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.991 Kč + DPH;
4. 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. 514/1, ostatní plocha, v k. ú. Pacetluky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 142-312a/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 6.600 Kč + DPH;
5. 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. 1568, ostatní plocha, v k. ú. Pravčice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1365-307a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
6. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ
65993390, dle přílohy č. 0796-17-P02 a č. 0796-17-P03;
7. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a městem Kelč,
se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ 00303925, dle přílohy č. 0796-17-P04 a č. 079617-P05;
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8. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 3721/1, ostatní plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 6087-236/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 15637/2, ostatní plocha, v k. ú. Huslenky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1897-R213/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, se všemi
s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se
sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizačního řadu v pozemku p. č. 2208/1, ostatní plocha,
v k. ú. Zašová, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 20797534/2017,
- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
11. uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720599703 mezi Zlínským krajem
a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy č. 0796-17-P06;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 16.06.2017, č. 0500/R16/17, část schvaluje,
bod č. 3.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0708/R22/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1.pozemků
- p. č. 2353/13, ostatní plocha,
- p. č. 2353/14, ostatní plocha,
- p. č. 2353/17, ostatní plocha,
- p. č. 2353/19, ostatní plocha,
- p. č. 2353/22, ostatní plocha,
- p. č. 2353/28, ostatní plocha,
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- p. č. 2353/30, ostatní plocha,
- p. č. 2353/32, ostatní plocha,
- p. č. 2353/41, ostatní plocha,
- p. č. 2353/42, ostatní plocha,
- p. č. 2353/54, ostatní plocha,
- p. č. 2353/56, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec a k. ú. Suchá Loz;
2. pozemků
- p. č. 2362/75, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
- p. č. 2362/82, ostatní plocha, o výměře 887 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 2362/2 geometrickým plánem č. 80320032/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Suchá Loz;
3. pozemků
- p. č. 1524/4, ostatní plocha,
- p. č. 1524/7, ostatní plocha,
- p. č. 1524/9, ostatní plocha,
- p. č. 1524/11, ostatní plocha,
- p. č. 1524/12, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1489 pro obec Bílovice a k. ú. Bílovice u Uherského
Hradiště;
4. pozemků
- p. č. 668/9, ostatní plocha, o výměře 26 m 2,
- p. č. 668/10, ostatní plocha, o výměře 3 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 668/1 geometrickým plánem č. 746475/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice;
5. pozemků
- p. č. 7165/5, ostatní plocha, o výměře 73 m 2
- p. č. 7165/6, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 7165/7, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 7165/8, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 7165/1 geometrickým plánem č. 5188476/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
6. pozemků
- p. č. 6478/19, ostatní plocha, o výměře 427 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 6478/2,
- p. č. 6478/20, ostatní plocha, o výměře 279 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 6478/2,
- p. č. 7179/42, ostatní plocha, o výměře 39 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 7179/12,
geometrickým plánem č. 5189-477/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherský Brod;
7. pozemků
- p. č. 348/2, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 348/3, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 348 geometrickým plánem č. 692-479/2016,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Újezdec u Luhačovic;
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8. pozemků
- p. č. 246/5, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
- p. č. 246/6, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 246/1 geometrickým plánem č. 621478/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Těšov.
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Doprava - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 132S/2017 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0709/R22/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení příjmu prostředků ze SFDI v roce
2017 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 132S/2017 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23
Zlín, IČ 70934860, Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00
Praha 9, IČ 70856508, a Zlínským krajem, dle přílohy č. 0779-17-P04.
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RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0710/R22/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investičních dotací na realizaci
projektů v rámci programu RP01-17 Podpora vodohospodářské infrastruktury obcím
v členění dle přílohy č. 0775-17-P02b a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
této dotace dle vzoru smlouvy uvedeného v přílohách č. 0775-17-P03 a č. 0775-17P04 a v souladu s přílohou č. 0775-17-P02a.
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Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území ZK pro rok 2017, Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám, Dodatky k
Rozhodnutí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0711/R22/17

bere na vědomí
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu na rok 2017 ze dne 03.01.2017 vydaný Ministerstvem práce a sociálních
věcí dne 30.06.2017, dle přílohy č. 0776-17-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0157/2017, dle přílohy č. 0776-17-P03;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017, dle přílohy č. 0776-17-P04;
2. vzor Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb, dle přílohy č. 0776-17-P05;
3. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017 mezi Zlínským krajem a:



































“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
Astras, o. p. s., IČ 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431, Bílého
80/9, Stránice, Brno-střed,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, Štefánikova 5462, Zlín,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Dotek o. p. s., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, třída Tomáše Bati 1276, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČ 00290777, Babice 508,
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Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice
pod Hostýnem,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, Potoky 3314, Zlín,
ONYX Zlín o. p. s., IČ 27018075, Gahurova 1563, Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha 1,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČ 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Za Humny 2292, Uherský Brod,
Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
spolek Pod křídly, IČ 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009, Střední novosadská 356/52,
Nové Sady, Olomouc,
Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště,
Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,

a to dle příloh č. 0776-17-P04 a č. 0776-17-P06;
4. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb:





Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka
128,
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Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0776-17-P05, č. 0776-17-P07 a č. 0776-17-P08;
5. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, níže uvedeným subjektům
a sociálním službám z důvodů uvedených v příloze č. 0776-17-P09:



“HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín, odlehčovací
služby (identifikátor 2520379),
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(identifikátor 2893219);

6. uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017 číslo: D/0098/2017/SOC mezi Zlínským krajem a
Diakonií ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova 319/21,
Valašské Meziříčí, dle přílohy č. 0776-17-P10;
7. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování
sociálních služeb Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, IČ
00092096, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0776-17-P11, za
předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 11.09.2017 schválí aktualizaci
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 včetně jeho
Přílohy č. 1 "Síť sociálních služeb Zlínského kraje".

15

Sociální služby - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0712/R22/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Centrum poradenství
pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČ 70850992, se sídlem Zlín, U Náhonu 5208,
a Vsetínskou nemocnicí a. s., IČ 26871068, se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, dle
přílohy č. 0777-17-P03.
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Sociální služby - zrušení poskytování sociální služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0713/R22/17

schvaluje
zrušení sociální služby typu denní stacionáře, identifikátor 4614407, poskytované v
zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,
začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem
Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, ke dni
31.12.2017.

17

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0714/R22/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0155/2017, dle přílohy č. 0792-17-P01.

18

Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0715/R22/17

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 13.262.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0793-17-P02, na celkovou částku
315.666.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

19

Mezinárodní projekt ve školství - Průběžná zpráva projektu The SEE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0716/R22/17

schvaluje
průběžnou zprávu projektu The SEE, dle přílohy č. 0791-17-P01.

20

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0717/R22/17

bere na vědomí
výpověď smlouvy č. D/0394/2017/ ŠK dle přílohy 0794-17-P05;
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schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT
pro ŠK Zlín, z. s., IČ 49158023, se sídlem Hradská 854, PSČ 760 01 Zlín, ve výši
120.000 Kč na projekt Mistrovství České republiky školních družstev v šachu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0794-17-P06;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro Město Brumov-Bylnice, IČ 00283819,
se sídlem Hildy Synkové 942, PSČ 763 31 Brumov-Bylnice, ve výši 1.966.000 Kč na
projekt Víceúčelové sportovní hřiště Brumov-Bylnice - Pod Strání a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0794-17-P01.

21

Veřejná zakázka - "Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního,
východního a západního schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0718/R22/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního
schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21", dle přílohy č. 0795-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele MNO spol. s r. o., Náves 57, 760 01 Zlín, IČ 60709677;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem MNO spol. s r. o., Náves 57, 760 01 Zlín,
IČ 60709677, dle příloh č. 0795-17-P02 a č. 0795-17-P03.

22

Záštity

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0719/R22/17

bere na vědomí
a) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad 3. ročníkem Šlapání
hroznů dívčí nohou pořádaným společností VINAŘSTVÍ - DVUR POD STARÝMA
HORAMA s. r. o., se sídlem č. ev. 89, 687 09 Boršice, IČ 02461188;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad soutěží pIšQworky
pořádanou spolkem Student Cyber Games, z. s., se sídlem Křenova 89/9, Trnitá,
602 00 Brno, IČ 26678586;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad oceňováním
bezpříspěvkových dárců krve pořádaným pobočným spolkem Oblastní spolek
Českého červeného kříže Vsetín, se sídlem 4. května 287, 755 01 Vsetín, IČ
48773883;
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d) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 16. ročníkem závodu Běh rodným krajem Emila Zátopka pořádaným TJ Rožnov
pod Radhoštěm, spolkem, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ 00534439;
2) akcí “Den klastrů ve Zlínském kraji“ pořádanou Národní klastrovou asociací, se
sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 26573776;
3) koncertem při příležitosti 80. výročí založení Obchodní akademie T. Bati a VOŠE
Zlín pořádaným Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou
ekonomickou Zlín, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín.

23

Příspěvková organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0720/R22/17

stanovuje
s účinností od 05.09.2017 plat ředitelce Vyšší odborné školy pedagogické a sociální
a Střední pedagogické školy Kroměříž, IČ 65269616, dle přílohy č. 0801-17-P01.

24

Obec Choryně - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
D/1034/2017/ŽPZE

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0721/R22/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1034/2017/ŽPZE uzavřené s obcí
Choryně, IČ00303844, se sídlem Choryně 200, 756 42 Choryně, kterým dochází ke
změně účelové neinvestiční dotace ve výši 86.500 Kč na účelovou investiční dotaci
ve výši 86.500 Kč, dle přílohy č. 0802-17-P02.

25

Záslužné vyznamenání I. stupně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0722/R22/17

uděluje
záslužné vyznamenání 1. stupně doc. MUDr. Karlu Kuběnovi, CSc., za mimořádné
a výjimečné zásluhy.
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Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0723/R22/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy
Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Zastupitelstva Zlínského kraje Ing. Ivana Mařáka, s účinností od 12.09.2017.

27

Doplnění návrhu programu 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 11.09.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0724/R22/17

schvaluje
doplnění návrhu programu 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje, konaného
dne 11.09.2017, ve znění změn přijatých na zasedání Rady Zlínského kraje dne
04.09.2017, dle přílohy č. 0780-17-P01.

28

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0725/R22/17

schvaluje
zrušení veřejné zakázky s názvem "Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy
A - dodávka stavby", dle přílohy č. 0789-17-P01.

29

Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině - majetkoprávní příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0726/R22/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví
Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství za celkovou
kupní cenu do výše 10.000.000 Kč
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úplatným převodem pozemků:
1.
- pozemku p. č. st. 358/1, o výměře 357 m 2
- pozemku p. č. 3549/6, o výměře 310 m2
- pozemku p. č. 3549/4, o výměře 576 m 2
- pozemku p. č. 3549/5, o výměře 167 m 2
- pozemku p. č. 3549/9, o výměře 8 m 2
- pozemku p. č. 3549/7, o výměře 127 m 2
- pozemku p. č. 3549/8, o výměře 34m 2
- pozemku p. č. 3549/15, o výměře 1640 m2
- pozemku p. č. 3549/11, o výměře 216 m 2
- pozemku p. č. 3549/12, o výměře 1646 m 2
- pozemku p. č. 3549/13, o výměře 2056 m 2
- pozemku p. č. 3635, o výměře 1145 m 2
- pozemku p. č. 3544/5, o výměře 109 m 2
- pozemku p. č. 3634/3, o výměře 223 m 2
- pozemku p. č. 3634/2, o výměře 297 m 2
- pozemku p. č. 3535/19, o výměře 31 m 2
- pozemku p. č. 3544/7, o výměře 16 m 2
- pozemku p. č. 3549/17, o výměře 46 m 2
- pozemku p. č. 3535/10, o výměře 63 m 2
- pozemku p. č. 3535/18, o výměře 269 m 2
- pozemku p. č. 3549/14, o výměře 196 m 2
- pozemku p. č. 3634/4, o výměře 233 m 2
- pozemku p. č. 3535/3, o výměře 157 m 2
- pozemku p. č. 3542, o výměře 971 m 2
- pozemku p. č. 3549/16, o výměře 850 m 2
- pozemku p. č. 3549/3, o výměře 365 m 2
- pozemku p. č. 3549/1, o výměře 1019 m2
- pozemku p. č. 3510/1, o výměře 667 m 2
- pozemku p. č. 3465/5, o výměře 677 m 2
- pozemku p. č. 3535/8, o výměře 601 m 2
- pozemku p. č. 3535/24, o výměře 674 m 2
- pozemku p. č. 3634/6, o výměře 2 m 2
- pozemku p. č. 3535/25, o výměře 4 m 2
- pozemku p. č. 3634/7, o výměře 7 m2
- pozemku p. č. 3634/1, o výměře 1083 m 2
- pozemku p. č. 3634/5, o výměře 92 m 2
- pozemku p. č. 3535/21, o výměře 4 m 2
zapsaných na LV č.10001 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk,
od Obce Drnovice, se sídlem Drnovice 113, 763 25 Újezd, IČ 00557889,
2.
- pozemku p. č. 3535/7, o výměře 104 m 2
- pozemku p. č. 3722, o výměře 355 m 2
- pozemku p. č. 3535/5, o výměře 270 m 2
- pozemku p. č. 3535/6, o výměře 38 m 2
zapsaných na LV č.341 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk,
od Římskokatolické farnosti Újezd u Valašských Klobouk, se sídlem Újezd č. 5, 763
25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ 46308385,
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3.
- pozemku p. č. 3514, o výměře 180 m 2
- pozemku p. č. 3516, o výměře 50 m 2
- pozemku p. č. 3517, o výměře 110 m2
- pozemku p. č. 3535/22, o výměře 20 m 2
- pozemku p. č. 3549/10, o výměře 50 m 2
zapsaných na LV č. 265 pro obec a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk, od Petra
Zichy, bytem 763 25 Vysoké Pole 210.

Zlín 4. září 2017

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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