R24/17
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 24. zasedání dne 02.10.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0763/R24/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0895-17-P01.

2

Veřejná zakázka "Tisk publikací Zlínského kraje pro rok 2017"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0764/R24/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Tisk
publikací Zlínského kraje pro rok 2017", dle přílohy č. 0860-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele KODIAK print s. r. o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, Prštné, IČ
60708760;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem KODIAK print s. r. o., Nábřeží 599, 760
01 Zlín, Prštné, IČ 60708760, dle přílohy č. 0860-17-P02.

4

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2018-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0765/R24/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Koncepci prevence kriminality ve Zlínském
kraji na léta 2018-2022 ve znění přílohy č. 0849-17-P01.
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5

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0766/R24/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0176/2017, dle přílohy č. 0862-17-P01.

6

Zdravotnictví - souhlas s bezúplatným užíváním

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0767/R24/17

vyjadřuje souhlas
s přenecháním části předmětu pronájmu, a to místnosti č. 228 nacházející se ve 2.
nadzemním podlaží budovy č.p. 660, stojící na pozemku parc. č. st. 1506, zapsaném
na LV č. 12190 pro obec a katastrální území Kroměříž, dále specifikovaného v
příloze č. 0864-17-P02, do bezúplatného užívání Římskokatolické farnosti svatého
Mořice Kroměříž, IČ 65268831, se sídlem Stojanovo náměstí 5/3, PSČ 767 01
Kroměříž, za účelem konání katolických bohoslužeb a souvisejících bohoslužebných
úkonů, na dobu určitou do 31.12.2019.

7

Sociální služby - Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení
oddělení se zvláštním režimem - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0768/R24/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov pro seniory
Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0857-17-P01 až č. 0857-17-P10,
výzvou osloveným dodavatelům uvedeným v příloze č. 0857-17-P11 a současným
uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Pavel Mitáš, Ing. František
Mikeštík, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Lenka Potrusilová, DiS., Ing.
Hana Zarembová, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Pavel Mitáš a Jan Vrbka;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Milan Štábl, MBA, Mgr. Helena Miklová, Martina
Chovancová, DiS., Pavel Mitáš, Ing. Marek Slabý, a náhradníky: Ing. František
Mikeštík, Ing. Alena Grebíková, Mgr. Michal Uherek, Lenka Potrusilová, DiS., Bc.
Boris Vrbka;
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zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00
Brno, IČ 25533843, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce s
názvem "Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se
zvláštním režimem" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
dle plné moci ve znění přílohy č. 0857-17-P12.

8

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0769/R24/17

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1313/150/04/17 - 01/09/17 na akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce
elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 0859-17-P02;
b) č. 1335/150/05/17 - 01/09/17 na akci "OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce
elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny", dle přílohy č.
0859-17-P03;
c) č. 1123/3/150/415/07/15 - 05/09/17 na akci "Gymnázium L. Jaroše Holešov realizace úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 0859-17-P04;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská
1612, 75501 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 0859-17-P05;
b) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí,
Masarykova 101, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 00843504, dle přílohy č. 0859-17P06;
c) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov,
IČ 47935774, dle přílohy č. 0859-17-P07;
d) změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod,
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0859-17-P08;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0179/2017, dle přílohy č. 0859-17-P09;
4. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
o 2.880.000 Kč na 320.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Mateřská
škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 75501 Vsetín, IČ 70238898, na
realizaci akce "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa", dle
přílohy č. 0859-17-P10;
5. navýšení poskytnutí investičního příspěvku o 69.000 Kč na 4.111.000 Kč a snížení
poskytnutí příspěvku na provoz o 69.000 Kč na 638.000 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. 0859-17-P11;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0183/2017, dle příloh č. 0859-17-P12, č. 0859-17P12a;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2017, dle
přílohy č. 0859-17-P13.

9

Zdravotnictví - nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0770/R24/17

schvaluje
1. investiční záměr č. 1370/170/09/17 na akci "Kroměřížská nemocnice a.s. Parkoviště u budovy F", dle přílohy č. 0863-17-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2017, dle
příloh č. 0863-17-P04, č. 0863-17-P04a.

10

Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0771/R24/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru č. 1343/010/05/17-01/09/17 na akci "Stavební
úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně", dle přílohy č. 0858-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0184/2017, dle přílohy č. 0858-17-P03.

11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0772/R24/17

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 včetně 1 ks přípojkové skříně, vše na pozemku p. č. 206, ostatní plocha, v k. ú.
Salaš u Velehradu, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
530-357a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.500 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:
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- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy 2 x kabel zemního
vedení VN v pozemku p. č. 1303/26, ostatní plocha, v k. ú. Napajedla, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3396-016a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy 2 x kabel zemního vedení VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.000 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 pozemcích p. č. 4009/1, p. č. 4009/114, p. č. 4009/117, vše ostatní plocha, v
k. ú. Kudlovice včetně 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. 4009/114 v k. ú.
Kudlovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 651355a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.500 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. 5038/1, ostatní plocha, v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 607-91a/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 31.600 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného obec Hošťálková, se sídlem 756 22
Hošťálková 3, IČ 00303798, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení v pozemcích p. č.
5226/17, p. č. 5226/26, p. č. 5226/38, vše ostatní plocha, v k. ú. Hošťálková, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2170-142/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, kontrolou, údržbou stavby chodníku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
6. 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
kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně vše na pozemku p. č. 14800/1,
ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 7451-R1160/2016,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení
NN včetně pojistkové skříně, se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ 61859575, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku p. č. 1520/67, ostatní plocha,
v k. ú. Velký Ořechov, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem
č. 523-4925/2017,
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- vstup a vjezd na dotčený pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami
a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.800 Kč + DPH;
8. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Luhačovice, se sídlem
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení v pozemku p. č. 2443/9,
ostatní plocha, v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2380-89/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami kabelu
veřejného osvětlení,
na dobu existence stavby;
souhlasí
1. s nájmem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj zapsaného na LV č.
940 pro obec a k. ú. Pitín, a to části p. č. 5464/4 o výměře 860 m2, 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 převzetí předmětu nájmu před zahájením stavby „Silnice II/495: Pitín,
most ev. č. 495-034“, za nájemné ve výši 17.200 Kč/rok, za podmínek dle přílohy č.
0885-17-P02;
2. s nájmem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj zapsaného na LV č.
588 pro obec a k. ú. Mikulůvka, a to části p. č. 1821 o výměře 195 m 2, příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od Lesů
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČ 42196451, na dobu určitou specifikovanou v příloze č. 088517-P03, za nájemné ve výši 1.074 Kč/rok, za podmínek dle přílohy č. 0885-17-P03;
3. s nájmem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj zapsaného na LV č.
310 pro obec Zdounky a k. ú. Cvrčovice u Zdounek, a to části p. č. 1262/1 o výměře
194 m2, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje,
IČ 70934860, od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, na dobu určitou
specifikovanou v příloze č. 0885-17-P04, za nájemné ve výši 1.497 Kč/rok, za
podmínek dle přílohy č. 0885-17-P04;
4. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut, IČ 72563346,
formou fyzické likvidace, a to:
- kopírky Toshiba 281, inv. č. DO3VH0002HAL, rok pořízení 2006, pořizovací cena
140.051 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

12

Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0773/R24/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
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1. pozemku
- p. č. 4133, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 918 pro obec a k. ú. Boršice u Blatnice;
2. pozemků
- p. č. 662/7, ostatní plocha,
- p. č. 842/4, ostatní plocha,
- p. č. 842/5, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
3. pozemků
- p. č. 448/4, ostatní plocha, o výměře 152 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 448/2,
- p. č. 842/9, ostatní plocha, o výměře 1278 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 842/2,
geometrickým plánem č. 2398-064/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště;
4. komunikace na pozemcích p. č. 662/7, p. č.842/4, p. č.954/9, p. č.888/2, p. č.289/1
a p. č.888/4 v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0887-17-P03;
5. chodníku na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9, p. č. 448/4, p. č. 954/9, p. č.289/1
a p. č. 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0887-17-P04;
6. cyklostezky na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9 a p. č. 888/4 v k. ú. Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0887-17-P05;
7. kanalizace v délce cca 178 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/9
a p. č. 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 8 šachet Š1 – 7 a šachty Š21), dle
přílohy č. 0887-17-P06;
8. vodovodu v délce cca 274 bm na pozemcích p. č. 842/4, p. č. 842/5, p. č. 885/9,
p. č. 842/9, p. č. 954/9, p. č. 888/4 a p. č. 662/15 v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 0887-17-P06;
9. veřejného osvětlení v délce cca 337 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p.
č. 842/5, p. č. 842/9, p. č. 842/2, p. č. 954/9, p. č. 888/4, p. č. 887/2 a p. č. 662/11 v
k. ú. Uherské Hradiště (včetně 15 ks sloupů), dle přílohy č. P06;
10. slaboproudu – sítě elektronických komunikací v délce cca 41 bm na pozemcích
p. č. 842/4 a p. č. 842/9 v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0887-17-P06;
11. kanalizačního sběrače AIIa v délce cca 321 bm na pozemcích p. č. 544/193, p.
č. 544/61, p. č. 888/5, p. č. 888/1, p. č. 954/9, p. č. 888/6, p. č. 888/3, p. č. 888/7, p.
č. 888/4, p. č. 985, p. č. 841, p. č. 662/11, p. č. 667/2 v k. ú. Uherské Hradiště,
začínajícího na ulici Zahradní u šachty Š319 a pokračujícího ulicí J. E. Purkyně až
po šachtu Š331; na uvedené trase má sběrač 13 šachet (šachta Š319 je společná
se stokou AIIa-6) a 9 odboček, dle přílohy č. 0887-17-P06;
12. kanalizační stoky AIIa-6 v délce cca 206 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č.
544/61, p. č. 888/1, p. č. 544/194, p. č. 544/195, p. č. 887/5, p. č. 887/6, p. č. 885/1
v k. ú. Uherské Hradiště, začínající za měřicí šachtou MŠ2/šachta 368 a ústící do
kanalizačního sběrače v šachtě Š319 na ulicí Zahradní (šachta Š319 je společná se
sběračem AIIa); na uvedené trase má stoka 7 šachet (šachta Š319 je společná se
sběračem AIIa) a 4 odbočky, dle přílohy č. 0887-17-P06.
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Doprava - změna závazného objemu prostředků na platy na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0774/R24/17

schvaluje
navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2017 o 480.000 Kč na
celkovou výši 17.887.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, dle přílohy č. 0855-17-P01.

14

Kultura - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní
náklady, příspěvek na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0775/R24/17

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 0878-17-P02;
2. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady
příspěvkovým organizacím, dle přílohy č. 0878-17-P03.

15

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozšíření dopravního hřiště v
Uherském Brodě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0776/R24/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/1308/2017/STR uzavřené s městem Uherský Brod, IČ
00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod, dle přílohy č.
0852-17-P02.

16

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0777/R24/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření kupní smlouvy o převodu
nemovitostí mezi Zlínským krajem, jako kupujícím, a Římskokatolickou farností
Holešov, se sídlem Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13, IČ 47930217, jako
prodávajícím týkající se pozemků p. č. 2233/1, orná půda, o výměře 33 059 m2, a p.
č. 2233/3, orná půda, o výměře 801 m 2, oba v obci Holešov, k. ú. Holešov, dle znění
v příloze č. 0890-17-P01.
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17

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0778/R24/17

schvaluje
1) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3533/4
v k. ú. Holešov, obci Holešov, mezi Zlínským krajem jako povinným, a společností
E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněnou ve znění dle přílohy č. 0891-17-P01, za
podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jako správce Programu
na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) pro dílčí akce projektu
SPZ Holešov;
2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3533/4
v k. ú. Holešov, obci Holešov, mezi Zlínským krajem jako povinným, a Letecko
modelářským klubem "Čmelák" p. s., jako oprávněným, ve znění dle přílohy č. 089117-P02, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jako
správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s touto dispozicí podle
Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci)
pro dílčí akce projektu SPZ Holešov.

18

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy III

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0779/R24/17

bere na vědomí
žádost společnosti POKART spol. s r.o., IČ 25574311, se sídlem Josefa Skupy
1708/12, 708 00 Ostrava–Poruba o odkup pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje
umístěných ve Strategické průmyslové zóně Holešov, dle znění v příloze č. 089217-P01;
schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
části pozemků p. č. 2760/6, ostatní plocha, o výměře 17 303 m 2, a p. č. 2313/21,
ostatní plocha, o výměře 62 m 2, oba v k. ú. Holešov, obci Holešov, nově označených
jako vznikající pozemky p. č. 2760/124 a p. č. 2313/21 v k. ú. Holešov, dle v příloze
č. 0892-17-P02 přiloženého geometrického plánu č. 2204-295/2017 pro k. ú.
Holešov.
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SPZ Holešov - smluvní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0780/R24/17

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. D/1253/2011/INV na stavební práce na
akci "SPZ Holešov Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ - 1. část“
(dodávka stavby), mezi Zlínským krajem, se sídlem Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ
70891320, a Sdružením Inženýrské sítě PZ Holešov, jednajícím vedoucím
účastníkem sdružení, společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10,
Nové Město, 110 00 Praha, IČ 45274924, dle přílohy č. 0893-17-P01.

20

SPZ Holešov - smluvní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0781/R24/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace ke
stavbě Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, Technická a dopravní
infrastruktura uvnitř PZ 2. část“, č. smlouvy objednatele D/0165/2011/INV, uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., IČ
01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, dle znění v příloze č. 0894-17P01.

21

Doprava - Investiční záměry, dodatek k IZ, změna č. 8 plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0782/R24/17

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
ad A1) investiční záměr č. 1331/110/05/17, k provedení díla „Silnice II/439: Kelč,
úprava silnice k náměstí", o celkových nákladech 1.488.000 Kč, dle příloh č. 085317-P02a, č. 0853-17-P02b a č. 0853-17-P02c;
ad A2) investiční záměr č. 1373/110/09/17, k provedení díla „Silnice III/4915: Zlín,
Štípa, ulice Zámecká", o celkových nákladech 12.382.000 Kč, dle příloh č. 0853-17P03a a 0853-17-P03b;
B) dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
č. 1324/110/04/17-01/09/17 k provedení díla „Silnice III/42822: Sušice, průjezdní
úsek“; o celkových nákladech 7.928.000 Kč, dle přílohy č. 0853-17-P04;
C) změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle příloh č. 0853-17P05a až č. 0853-17-P05d.
.
10/21

R24/17

22

Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2017 - změna č. 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0783/R24/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0180/2017, dle přílohy č. 0854-17-P01.

23

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0784/R24/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0173/2017, dle přílohy č. 0844-17-P01.

24

Rozpočtové opatření - ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0785/R24/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0175/2017, dle přílohy č. 0846-17-P01.

25

Veřejná zakázka "Experimentální měření škodlivin v ovzduší ve vybraných
městech Zlínského kraje spojené s osvětovou kampaní"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0786/R24/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Experimentální měření škodlivin v ovzduší ve vybraných městech Zlínského kraje
spojené s osvětovou kampaní", dle přílohy č. 0847-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČ
47119209;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná
1021/34, 161 00 Praha 6, IČ 47119209, dle přílohy č. 0847-17-P02.
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26

Veřejná zakázka "Měřící kampaň Bojkovice - čtrnáctidenní experimentální
měření škodlivin v ovzduší v lokalitě Bojkovice"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0787/R24/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Měřící kampaň Bojkovice - čtrnáctidenní experimentální měření škodlivin v ovzduší
v lokalitě Bojkovice", dle přílohy č. 0848-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČ
47119209;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná
1021/34, 161 00 Praha 6, IČ 47119209, dle přílohy č. 0848-17-P02.

27

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 64

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0788/R24/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 64 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování obcí Drslavice, Hradčovice a
Veletiny, dle přílohy č. 0845-17-P02.

28

Sociální služby - nájemní smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0789/R24/17

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě s byty zvláštního určení Zlín,
Broučkova 292, uvedené v příloze č. 0850-17-P01.

29

Závěrečné zprávy o ukončení projektů z EHP fondů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0790/R24/17

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském
kraji", dle přílohy č. 0851-17-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Mezinárodní spolupráce v oblasti
Ohrožené děti a mládež", dle přílohy č. 0851-17-P02;
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0177/2017, dle přílohy č. 0851-17-P03.

30

Školství - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0791/R24/17

schvaluje
dodatek č. 1 investičního záměru č. 1339/150/05/17 – 01/09/17 na akci "SPŠ Zlín –
Modernizace učebny pro kontrolu a měření", dle přílohy č. 0867-17-P01.

31

Projekt "Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského
kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0792/R24/17

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1216/3/010/014/06/16-03/06/17 "Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského
úřadu Zlínského kraje", dle přílohy č. 0866-17-P01a a č. 0866-17-P01b;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0174/2017, dle přílohy č. 0866-17-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o poskytnutí podpory
pro projekt Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje v
termínu do 22.11.2017.

32

Kultura - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - změna fondu investic a
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0793/R24/17

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle příloh č. 087617-P01 a č. 0876-17-P05;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0178/2017, dle přílohy č. 0876-17-P02;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5.342.000 Kč s
příspěvkovou organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na
akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení
logistických a manipulačních technologií v depozitářích", dle přílohy č. 0876-17-P03.

33

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje I. - dodatek ke
smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0794/R24/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje s Tomášem Kučírkou, trvalým pobytem ***, 687 06 Velehrad, datum
narození ***1985 a Lenkou Kočí, trvalým pobytem ***, 687 09 Stříbrnice, datum
narození ***1968, a to dle přílohy č. 0884-17-P01.

34

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0795/R24/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0181/2017, dle přílohy č. 0868-17-P01.

35

Školství - fondy investic, investiční záměry, zařazení do SDP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0796/R24/17

schvaluje
1. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Dětský domov Zlín, IČ 61716723, dle přílohy č. 0869-17-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1372/150/09/17 s
názvem "Gymnázium Otrokovice - oprava střechy budovy B", dle přílohy č. 0869-17P02;
3. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1375/150/09/17 s
názvem "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž - výměna kotlů", dle přílohy č. 0869-17-P03;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, IČ
47935952, dle přílohy č. 0869-17-P07;
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5. zařazení akcí:
a) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - pořízení multifunkční pánve do školní kuchyně, v
celkových nákladech 1.200 tis. Kč;
b) SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel v celkových
nákladech 3.500 tis. Kč;
c) SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Revitalizace parku v celkových nákladech 3.000 tis.
Kč;
do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č.
0869-17-P04;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
- Gymnázium Otrokovice, IČ 61716693, na akci "Gymnázium Otrokovice - oprava
střechy budovy B",
- Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,
IČ 65269616, na akci "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž - výměna kotlů";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2017, dle
přílohy č. 0869-17-P05.

36

Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0797/R24/17

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 6.883.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0874-17-P02, na celkovou částku
322.549.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.

37

Školství - stanovení počtu tříd 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0798/R24/17

schvaluje
stanovení počtu tříd 1. ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a
vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2018/2019,
dle přílohy č. 0871-17-P02.
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38

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0799/R24/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci:
1. Gymnázium F.Palackého Valašské Meziříčí, IČ 00843369, a to:
- kopírka RICOH Aficio MP C2500, inventární číslo 3220_ZP 65, pořizovací cena
154.581 Kč, zůstatková cena 44 Kč, rok výroby 2007,
- telefonní ústředna Panasonic KX-TD1232CE, inventární číslo 3220_ZP 36,
pořizovací cena 106.990 Kč, zůstatková cena 0 Kč, rok výroby 1992,
vše formou ekologické likvidace;
2. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, plynového kotle HPN G
1255 ZANUSSI, inventární číslo 3219 1168, pořizovací cena 351.525 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok výroby 2001, a to formou ekologické likvidace.

39

Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0800/R24/17

bere na vědomí
1. uplynutí období šesti let výkonu práce *** na pracovním místě ředitele Dětského
domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ 61716634, ke dni
31.01.2018;
2. uplynutí období šesti let výkonu práce *** na pracovním místě ředitele Střední
školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, ke dni
31.03.2018;
schvaluje
vyhlášení konkursů dle přílohy č. P01 na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ
61716634;
2. Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945;
odvolává
1. *** z pracovního místa ředitele Dětského domova, Základní školy a Praktické školy
Valašské Klobouky, IČ 61716634, ke dni 31.01.2018, dle přílohy č. 0872-17-P02;
2. *** z pracovního místa ředitele Střední školy – Centra odborné přípravy technické
Kroměříž, IČ 00568945, ke dni 31.03.2018, dle přílohy č. 0872-17-P03.
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40

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky ZŠ Bojkovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0801/R24/17

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957, IČ 60371676 ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela
Blahová, Mgr. Pavlína Frdlíková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Dagmar Maňasová,
Ivana Hradská.

41

Pověření příspěvkové organizace ke krajskému projektu v oblasti primární
prevence na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0802/R24/17

pověřuje
Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu
Kroměříž, IČ:65269616 přípravou, podáním žádosti o podporu projektu a realizací
krajského projektu v souladu s Metodikou MŠMT ČR pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
v období 2017-2020, dle přílohy č. 0865-17-P01.

42

Individuální podpora 2017 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0803/R24/17

schvaluje
A) rozpočtové opatření č. RZK/0182/2017, dle přílohy č. 0875-17-P01;
B) poskytnutí individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A
SPORT v členění:
1. VK Austin Vsetín, z.s., IČ 49563254, se sídlem Na Lapači 297, 755 01 Vsetín, ve
výši 75.000 Kč na projekt Mimořádná podpora pro VK Austin Vsetín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 0875-17-P02;
2. Valachiarun.cz, z.s., IČ 22757422, se sídlem Stará cesta 1782, 755 01 Vsetín, ve
výši 20.000 Kč na projekt X. ročník závodů pro celou rodinu VALACHIARUN 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0875-17-P05;
3. Nohejbal klub Vsetín, IČ 68898487, se sídlem Jiráskova 1816, 755 01 Vsetín, ve
výši 50.000 Kč na akci Mezinárodní nohejbalový turnaj CLIMAX Valach OPEN 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č.
0875-17-P04;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Fondu
Zlínského kraje, sekce MLÁDEŽ A SPORT pro Snails Kunovice z.s., IČ 26649675,
se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, ve výši 200.000 Kč na projekt Doplnění
sociálního zázemí softballového areálu Snails Kunovice a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace, dle přílohy č. 0875-17-P03.

43

Kultura - Ocenění PRO AMICIS MUSAE 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0804/R24/17

uděluje
ocenění "PRO AMICIS MUSAE 2017" za významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu, dle přílohy č. 0877-17-P02;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč, dle přílohy č. 0877-17-P04;
b) poskytnutí věcného daru – skleněné plastiky v hodnotě 6.500 Kč, dle přílohy č.
0877-17-P05.

44

Předání majetku k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0805/R24/17

předává
movitý majetek k hospodaření ke dni fyzického převzetí, které se uskuteční
nejpozději do 31.12.2017, následujícím subjektům:
1. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ
00559105, dle přílohy č. 0882-17-P01;
2. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0882-17-P02;
3. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 0882-17-P03;
4. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č.
0882-17-P04;
5. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, se sídlem Brumovská 456, 766 01
Valašské Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0882-17-P05;
6. Střední zdravotnická škola Kroměříž, se sídlem Albertova 4261/25a, 767 01
Kroměříž, IČ 00637939, dle přílohy č. 0882-17-P06;
7. Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0882-17-P07;
8. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, se sídlem Na Lindovce 1463/1, 767 01
Kroměříž, IČ 47934832, dle přílohy č. 0882-17-P08;
9. Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, se sídlem
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ 15527816, dle přílohy č. 0882-17-P09;
10. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, se sídlem
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00559644, dle přílohy č. 0882-17-P10;
11. Základní umělecká škola Zlín - Malenovice, se sídlem tř. Svobody 868, 763 02
Zlín - Malenovice, IČ 46310983, dle přílohy č. 0882-17-P11;
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12. Základní škola Zlín, Středová, se sídlem Středová 4694, 760 05 Zlín, IČ
61716421, dle přílohy č. 0882-17-P12;
13. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, se sídlem
Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60370432, dle přílohy č. 0882-17-P13;
14. Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Burešov 3675/4, 760
01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0882-17-P14;
15. Dětský domov a Základní škola Vizovice, se sídlem 3. května 528, 763 12
Vizovice, IČ 61716405, dle přílohy č. 0882-17-P15;
16. Obchodní akademie Kroměříž, se sídlem Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž,
IČ 63458730, dle přílohy č. 0882-17-P16;
17. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, se sídlem
Broučkova 372, 760 01 Zlín - Příluky, IČ 00226319, dle přílohy č. 0882-17-P17;
18. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, se sídlem Velehradská 1527,
686 03 Staré Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0882-17-P18;
19. Dětský domov a Základní škola Liptál, se sídlem Liptál 91, 756 31 Liptál, IČ
70238499, dle přílohy č. 0882-17-P19.

45

Smlouva o poskytování služeb na “Servisní činnost hlasovacího a
konferenčního zařízení“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0806/R24/17

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb na “Servisní činnost hlasovacího a
konferenčního zařízení“ mezi Zlínským krajem a společností PCS spol. s r.o., se
sídlem Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČ 00571024, dle přílohy č. 0883-17-P01.

46

Dodatek k prováděcí smlouvě School Enrollment

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0807/R24/17

schvaluje
uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě School Enrollment se společností Microsoft
Ireland Operations Ltd., Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford
Industrial Estate, Dublin 18, Irsko ve znění příloh č. 0881-17-P01 a č. 0881-17-P02.

47

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0808/R24/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv mezi
Zlínským krajem a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U Nákladového
nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, dle příloh č. 0879-17-P01 a č. 087917-P02.
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48

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - Telest spol. s r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0809/R24/17

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. O/0092/2008/KŘ, mezi Zlínským
krajem a společností Telest, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 760 01
Zlín, IČ 47907665, dle přílohy č. 0880-17-P01.

49

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0810/R24/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad charitativní akcí s názvem
"Nebojme se spolu smát" k 15. výročí založení denního stacionáře Anděl pořádanou
spolkem "Anděl", z. s., se sídlem č. p. 292, 756 43 Kelč, IČ 66934702;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad akcí FONERGY
Uherskobrodská pouť 2017 pořádanou Jiřím Strážnickým, s místem podnikání
Františka Kožíka 2639, 688 01 Uherský Brod, IČ 69670145;
c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad Přehlídkou středních
škol a pracovního uplatnění v Uherském Hradišti a Burzou práce a Přehlídkou
středních škol ve Vsetíně a ve Zlíně pořádanou Úřadem práce České republiky, IČ
72496991, Krajskou pobočka ve Zlíně, se sídlem Čiperova 5182, 760 42 Zlín;
d) záštitu Margity Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad 7. ročníkem
regionální soutěže barvářů o "Moravský pohár" s udělením titulu CACT pořádaným
Českomoravským klubem chovatelů barvářů, se sídlem Lešanská 1176/2a, Chodov,
IČ 60150581;
d) záštitu Michaely Blahové, členky rady Zlínského kraje, nad:
1) benefičním představením pro Mamma HELP centrum Zlín pořádaným spolkem
Mamma HELP, z. s., se sídlem Koněvova 2442/150, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ
70099880;
2) krajskou konferencí na téma "Diskriminace osob se zdravotním postižením"
pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., se
sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha, IČ 70856478;
3) oslavou Mezinárodního dne seniorů pořádanou pobočným spolkem Krajskou
radou seniorů Zlínského kraje, p. s., se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČ
02250365;
schvaluje
poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 15.000 Kč spolku "Anděl", z. s., se sídlem č. p. 290, 756 43 Kelč, IČ
66934702;
2) ve výši 10.000 Kč spolku Mamma HELP, z. s., se sídlem Koněvova 2442/150,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 70099880;
3) ve výši 30.000 Kč panu Petru Houšťovi, ***
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50

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0811/R24/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč společnosti HP TRONIC, s. r. o., se sídlem Prštné - Kútíky 637, 760 01 Zlín, IČ
60323418, na pořádání akce "Karlovský gastrofestival 2017 - prezentace
regionálních výrobců a rukodělných umělců" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 0896-17-P02.

51

Úspory rozpočtu ZK v roce 2017 a převody do roku 2018 - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0812/R24/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0185/2017 dle přílohy č. 0886-17-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2017 dle
přílohy č. 0886-17-P02.

52

Kultura - Muzeum JV Moravy - Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0813/R24/17

schvaluje
investiční záměr č. 1365/090/08/17 akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině" - IROP,
dle přílohy č. 0888-17-P02.

Zlín 2. října 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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