R29/17
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 29. zasedání dne 27.11.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0964/R29/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1138-17-P01.

2

Individuální podpora KH - Spolufinancování programů MV - GŘ HZS ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0965/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuálních investičních dotací:
1. ve výši 300.000 Kč, obci Nedakonice, se sídlem Nedakonice č. p . 33, IČ
00291153, na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Nedakonice a schválení veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1084-17P01;
2. ve výši 300.000 Kč, městu Koryčany, se sídlem Koryčany, Náměstí 401, IČ
00287334, na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů města Koryčany a schválení veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1084-17P02.

3

Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v
roce 2018 - dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0966/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 400.000 Kč spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., se sídlem Nivy II
5358, 760 01 Zlín, IČ 00568813, na činnost domovníků ve vybraných lokalitách ve
Zlínském kraji v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle přílohy č. 106917-P02.
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4

Stanovení počtu uvolněných členů rady kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0967/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje stanovit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm.
o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, počet
uvolněných členů Rady Zlínského kraje na 9 s tím, že uvolněným členem Rady
Zlínského kraje dále bude Mgr. Petr Gazdík, s účinností od 19.12.2017.

5

Zdravotnictví - KNTB, a. s. - Vyrovnávací platba služby obecného
hospodářského zájmu na rok 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby SOHZ na rok 2017, účelová neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0968/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
č. D/2964/2017/ZD, ze dne 24.10.2016, uzavřenou mezi Zlínským krajem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ
27661989, dle přílohy č. 1092-17-P04;
2. poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 6.000.000 Kč,
ve formě účelové neinvestiční dotace, na zajištění vysoce specializované péče v
oblasti kardiovaskulární péče, která je určena na pokrytí rozdílu mezi výnosy a
náklady, které jsou spojené s plněním závazku veřejné služby, za období od
01.01.2018 do 31.12.2018;
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
z rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1092-17-P06;
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, v maximální výši 2.100.000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s léčivými přípravky a potravinami pro
zvláštní lékařské účely a vysoce inovativní léčivé přípravky, jejichž poskytování je
vázáno na vysoce specializovaná centra, které nebyly uhrazeny zdravotními
pojišťovnami, za období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.,
se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č.
1092-17-P08.
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7

Veřejná zakázka "Výkon práv a povinností zadavatele souvisejících se
zadáváním veřejných zakázek Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0969/R29/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Výkon práv a povinností zadavatele souvisejících se zadáváním veřejných zakázek
Zlínského kraje", dle přílohy č. 1090-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatelů, kteří se umístili na prvních třech místech pořadí:
a) Konsorcium pro Zlínský kraj Tender + Soluzon, zastoupené vedoucím členem
Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536,
b) RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843,
c) MCI SERVIS s. r. o., se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČ 27718158;
2. uzavření Rámcové příkazní smlouvy na poskytování služeb při přípravě a realizaci
zadávacích řízení na veřejné zakázky se třemi dodavateli:
a) Konsorcium pro Zlínský kraj Tender + Soluzon, zastoupené vedoucím členem
Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536,
b) RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843,
c) MCI SERVIS s. r. o., se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČ 27718158,
dle přílohy č. 1090-17-P02.

8

Kultura - Slovácké muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského nářadí
Topolná - dodatek investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0970/R29/17

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1295/090/01/17-02/11/17 na akci "Slovácké
muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského nářadí Topolná", dle přílohy č. 108517-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0228/2017, dle přílohy č. 1085-17-P02;
3. zvýšení poskytnutí investičního příspěvku o 77.000 Kč na 477.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2017 příspěvkové organizaci Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, na realizaci akce "Slovácké
muzeum UH, p. o. – Depozitář zemědělského nářadí Topolná", dle přílohy č. 108517-P03.
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9

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0971/R29/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1385/150/11/17 na
akci "OA TB a VOŠE Zlín - rekonstrukce rozvodů vody a topení" dle přílohy č. 108917-P02;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1270/3/150/491/09/16 - 01/10/17 na akci "Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město - Modernizace strojírenských dílen"- IROP, dle přílohy č. 1089-17-P03;
b) č. 1242/3/150/467/08/16 - 01/10/17 na akci "Obchodní akademie, VOŠ a JŠ
Uherské Hradiště - Dílna HW a počítačových sítí"- IROP, dle přílohy č. 1089-17-P04;
c) č. 1123/3/150/415/07/15 - 06/10/17 na akci "Gymnázium L. Jaroše Holešov realizace úspor energie"- OPŽP, dle přílohy č. 1089-17-P05;
d) č. 1247/3/150/472/08/16 - 01/10/17 na akci "ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské
Meziříčí - metrologie pro technické obory" - IROP, dle přílohy č. č. 1089-17-P06;
e) č. 1312/150/04/17 - 01/10/17 na akci "SZŠ a VOŠZ Zlín - Rekonstrukce
výměníkové stanice DM", dle přílohy č. 1089-17-P07;
f) č. 1278/3/150/498/10/16 - 02/11/17 na akci "SPŠ stavební Valašské Meziříčí stavební úpravy Máchova 628", dle přílohy č. 1089-17-P08;
g) č. 1311/150/04/17 - 01/11/17 na akci "Střední škola oděvní a služeb Vizovice Rekonstrukce budovy staré školy", dle přílohy č. 1089-17-P09;
3. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
a) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 60371731, dle přílohy č. 1089-17-P10;
b) změna č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 1089-17-P11;
c) změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice,
IČ 00837237, dle přílohy č. 1089-17-P12;
4. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
o částku 41.000 Kč na 58.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší
odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60371731, na realizaci akce
Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - Dílna HW a počítačových sítí" IROP, dle přílohy č. 1089-17-P13;
5. snížení poskytnutí účelového příspěvku na provoz o 30.000 Kč na 42.000 Kč
příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60371731, na realizaci akce Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské
Hradiště - Dílna HW a počítačových sítí" - IROP, dle přílohy č. 1089-17-P14;
6. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017
o částku 494.000 Kč na 2.072.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ
00226319, na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Zlín - Rekonstrukce výměníkové stanice
DM", dle přílohy č. 1089-17-P15;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0213/2017 dle přílohy č. 1089-17-P16;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín, IČ 00566411, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce reprodukce
majetku Zlínského kraje "Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín rekonstrukce rozvodů vody a topení“.

10

Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu
14 – projektová příprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0972/R29/17

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce objektu 14 - projektová
dokumentace", dle přílohy č. 1093-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele G G ARCHICO a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46994432;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem G G ARCHICO a. s., se sídlem Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, dle příloh č. 1093-17-P02 a
č. 1093-17-P03;
zmocňuje
společnost G G ARCHICO a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 46994432, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
inženýrské činnosti stavby (akce) "Uherskohradišťská nemocnice a. s. –
Rekonstrukce objektu 14", dle přílohy č. 1093-17-P03.

11

Zdravotnictví - VS nemocnice - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0973/R29/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1356/170/07/17 - 01/11/17 na akci „Vsetínská nemocnice a. s. - budova T - stavební
úpravy jídelny“, dle přílohy č. 1094-17-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se
změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "„Vsetínská
nemocnice a. s. - budova T - stavební úpravy jídelny“, uzavřené mezi Zlínským
krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068,
dle přílohy č. 1094-17-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0227/2017, dle přílohy č. 1094-17-P03.
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12

Příspěvkové organizace - Jmenování ředitelky a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0974/R29/17

jmenuje
s účinností od 01.12.2017 paní *** na pracovní místo ředitelky Základní školy
Bojkovice, Štefánikova 957, IČ 60371676, dle přílohy č. 1088-17-P02;
stanovuje
1. s účinností od 01.12.2017:
a) plat ředitelce Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957, IČ 60371676, dle přílohy
č. 1088-17-P03,
b) plat ředitelce Základní školy Otrokovice, Komenského, IČ 61716413, dle přílohy
č. 1088-17-P04,
2. s účinností od 01.01.2018 plat:
a) řediteli Základní umělecké školy Zdounky, IČ 63414945, dle přílohy č. 1088-17P05,
b) řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace,
IČ 62182137, dle přílohy č. 1088-17-P06.

13

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0975/R29/17

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje a s tím související
organizační změnu, dle přílohy č. 1123-17-P02, s účinností od 01.01.2018;
stanovuje
1. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje, dle přílohy č. 1123-17-P03, s účinností od 01.01.2018;
2. počet zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu Zlínského
kraje, dle přílohy č. 1123-17-P03, s účinností od 01.04.2018.

14

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0976/R29/17

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz na rok 2017 o 6.000.000 Kč na konečnou výši
186.206.044,39 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 1096-17-P02,
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2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2017 o 7.738.000 Kč na
konečnou výši 183.714.000 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní
osobní náklady na rok 2017 o 1.471.000 Kč na konečnou výši 14.371.000 Kč u
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, dle přílohy č. 1096-17-P03.

15

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0977/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023, dle přílohy č.
1130-17-P01;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2017, dle přílohy č. 1130-17-P02.

16

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0978/R29/17

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. 2605/4, ostatní plocha, v k. ú. Břestek, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 951-536a/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;
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. 3304/127, p. č. 3304/169, p. č. 3304/176, p. č. 8161/21, vše
ostatní plocha, v k. ú. Hluk, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1882-473a/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 6.400 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. 5466/95, p. č. 5466/97, vše ostatní plocha, v k. ú. Polešovice,
včetně 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. 5466/95, v k. ú. Polešovice, v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1343-480a/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,
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na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.700 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 nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 1392/2, ostatní plocha, v k. ú. Chvalnov, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 177-175b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
5. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a společností
ALFA SYSTEM s.r.o., se sídlem Dobříč 2, 252 25 Jinočany, IČ 62581678, dle příloh
č. 1127-17-P02 a č. 1127-17-P03;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- konvektomatu RETIGO, inv. č. 2083, rok pořízení 2002, pořizovací cena
216.144 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
2. s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. C 1/2012 ze dne 23.12.2011
uzavřené mezi příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860 a společností Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., se sídlem ve
Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23, IČ 26913453, dle přílohy č. 1127-17-P05.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0979/R29/17

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje:
1. komunikace, dle přílohy č. 1131-17-P03,
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;
2. chodníků, dle přílohy č. 1131-17-P04,
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;
3. cyklostezky, dle přílohy č. 1131-17-P05,
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9 a p. č. 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště;
4. kanalizace, dle přílohy č. 1131-17-P06,
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);
5. vodovodu, dle přílohy č. 1131-17-P06,
v délce cca 155 bm na pozemcích p. č.842/5, p. č. 885/9, p. č. 888/4 a p. č. 662/15
v k. ú. Uherské Hradiště;
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6. veřejného osvětlení, dle přílohy č. 1131-17-P06,
v délce cca 259 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. 888/4, p. č. 887/2, p. č. 954/9 v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 12 ks
sloupů);
7. kanalizačního sběrače AIIa, dle přílohy č. 1131-17-P06,
v délce cca 321,3 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 u šachty Š320
(šachta ve vlastnictví SVK) a pokračujícího ulicí J. E. Purkyně až po šachtu Š331;
na uvedené trase má sběrač 11 šachet a 9 napojovacích míst;
8. kanalizační stoky AIIa-6, dle přílohy č. 1131-17-P06,
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 měřící šachtou MŠ2/šachta 368 a ústící do kanalizačního sběrače AIIa
v šachtě Š319 (šachta ve vlastnictví SVK) na ulicí Zahradní; na uvedené trase má
stoka 5 šachet a 4 napojovací místa;
9. propoje mezi stokou K.1 a sběračem AIIa, dle přílohy č. 1131-17-P06,
v délce cca 14 bm na pozemku 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště na ulicí J. E. Purkyně
je propojení mezi sběračem AIIa (šachta Š325) a stokou K.1 (šachta Š1 je společná
se stokou K.1); na uvedené trase je jedna šachta bez označení.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0980/R29/17

bere na vědomí
nabídku na úplatný převod nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně
veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že
veškeré náklady s převodem spojené uhradí nabyvatel, zaslanou společností ST
development s. r. o., se sídlem Hradišťská1955, 686 03 Staré Město, IČ 03714675,
za kupní cenu ve výši 100.172.700 Kč:
pozemků
- p. č. st. 2375, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1195
- 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. 1129-17-P08;
ukládá
1. hejtmanovi Zlínského kraje v termínu do 08.12.2017 projednat převod nemovitých
věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s městem Uherské Hradiště s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
pozemků
- p. č. st. 2375, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1933 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 1195,
- p. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 443 m2, jehož součástí je
stavba bez čp/če,
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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. 1129-17-P08;
2. vedoucímu Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje v termínu do
08.12.2017 zpracovat stanovisko k vodovodní přípojce 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. 1129-17-P08;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
bezúplatný převod nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
jejich součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady
s převodem spojené uhradí obdarovaný:
pozemku
- p. č. 1101/3, ostatní plocha, o výměře 494 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 1101/1 geometrickým plánem č. 22356/2010, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Smolina, do vlastnictví města
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky, IČ
00284611;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0169/Z08/17 ze dne 11.09.2017 - bod I. A. 5.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0981/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit nabytí nemovitých věcí v očekávaných výměrách do vlastnictví Zlínského
kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kašava:
- p. č. 1851/3, ostatní plocha, o výměře 16 m 2,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Kašava, Kašava 217, 763 19 Kašava, IČ
00284050;
B. bezúplatným převodem pozemků a komunikací:
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1.
a) komunikace v délce cca 851 bm, nacházející se na pozemcích p. č. 3643/10, p.
č. 3684/36 (z původního pozemku p. č. 3684/31 dle geometrického plánu č. 36520090/2017), p. č. 3684/20, p. č. 3684/15, p. č. 3643/12, p. č. 3643/16, p. č. 3643/42,
p. č. 3643/21, p. č. 3684/54, p. č. 3684/1, p. č. 3684/58, p. č. 3684/59, p. č. 3684/60,
p. č. 3684/61, p. č. 3684/62, p. č. 3684/39, p. č. 3684/33 a p. č. 3643/23 v k. ú.
Drnovice u Valašských Klobouk;
b) pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Drnovice a k. ú.
Drnovice u Valašských Klobouk:
- p. č. 3643/12, ostatní plocha, o výměře 2997 m 2,
- p. č. 3643/16, ostatní plocha, o výměře 206 m 2,
- p. č. 3643/21, ostatní plocha, o výměře 721 m 2,
- p. č. 3643/42, ostatní plocha, o výměře 213 m 2,
- p. č. 3684/1, ostatní plocha, o výměře 7 m 2,
- p. č. 3684/15, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 3684/20, ostatní plocha, o výměře 18 m 2,
- p. č. 3684/33, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 3684/39, ostatní plocha, o výměře 27 m 2,
- p. č. 3684/54, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 3684/58, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 3684/59, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 3684/60, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
- p. č. 3684/61, ostatní plocha, o výměře 19 m2,
- p. č. 3684/62, ostatní plocha, o výměře 1 m 2;
c) pozemků oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 36520090/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk:
- p. č. 3643/10, ostatní plocha, o výměře 360 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 3643/10,
- p. č. 3684/36, ostatní plocha, o výměře 2398 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 3684/31;
vše od obce Drnovice, Drnovice 113, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČ
00557889;
2.
a) komunikace v délce cca 452 bm, nacházející se na pozemcích p. č. 2207/3, p. č.
2610/10, p. č. 2012/1, p. č. 2610/2, p. č. 2610/5 a p. č. 1998 v k. ú. Tichov;
b) pozemku vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2207/3, ostatní plocha, o výměře 580 m 2;
c) pozemků oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 36720216/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2012/1, ostatní plocha, o výměře 3605 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2012/1,
- p. č. 2610/10, ostatní plocha, o výměře 77 m2 odděleného z původního pozemku
p. č. 2610/10;
vše od obce Tichov, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 48471640;
C. úplatným převodem pozemků a staveb:
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a) komunikace v délce cca 1324 bm, nacházející se na pozemcích p. č. 3643/24, p.
č. 3643/25, p. č. 3643/32, p. č. 3643/33, p. č. 3643/34, p. č. 3643/35, p. č. 3643/2, p.
č. 3643/36, p. č. 3643/37, p. č. 3643/38, p. č. 3643/39, p. č. 3643/40, p. č. 3678/25
v k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk a na pozemcích p. č. 2207/2, p. č. 2207/30,
p. č. 2207/29, p. č. 2207/28, p. č. 2207/27, p. č. 2207/26, p. č. 2207/25, p. č. 2207/24,
p. č. 2207/23, p. č. 2207/22, p. č. 2207/21, p. č. 2207/20, p. č. 2207/19, p. č. 2207/18,
p. č. 2207/17, p. č. 2207/16, p. č. 2207/15, p. č. 2207/13, p. č. 2207/14, p. č. 2207/12,
p. č. 2207/11, p. č. 2207/10, p. č. 2207/9, p. č. 2207/8, p. č. 2207/7, p. č. 2207/6, p.
č. 2207/5 v k. ú. Tichov;
b) pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 412 pro obec Drnovice a k. ú. Drnovice
u Valašských Klobouk:
- p. č. 3643/2, ostatní plocha, o výměře 1062 m 2,
- p. č. 3643/24, ostatní plocha, o výměře 253 m 2,
- p. č. 3643/25, ostatní plocha, o výměře 390 m 2,
- p. č. 3643/32, ostatní plocha, o výměře 1096 m2,
- p. č. 3643/33, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 3643/34, ostatní plocha, o výměře 158 m 2,
- p. č. 3643/35, ostatní plocha, o výměře 267 m 2,
- p. č. 3643/36, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
- p. č. 3643/37, ostatní plocha, o výměře 484 m 2,
- p. č. 3643/38, ostatní plocha, o výměře 1101 m 2,
- p. č. 3643/39, ostatní plocha, o výměře 225 m 2,
- p. č. 3643/40, ostatní plocha, o výměře 286 m 2;
c) pozemků vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 422 pro obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2207/2, ostatní plocha, o výměře 3077 m 2,
- p. č. 2207/5, ostatní plocha, o výměře 415 m 2,
- p. č. 2207/6, ostatní plocha, o výměře 180 m 2,
- p. č. 2207/7, ostatní plocha, o výměře 249 m 2,
- p. č. 2207/8, ostatní plocha, o výměře 716 m 2,
- p. č. 2207/9, ostatní plocha, o výměře 328 m 2,
- p. č. 2207/10, ostatní plocha, o výměře 386 m 2,
- p. č. 2207/11, ostatní plocha, o výměře 332 m 2,
- p. č. 2207/12, ostatní plocha, o výměře 410 m 2,
- p. č. 2207/13, ostatní plocha, o výměře 1069 m 2,
- p. č. 2207/14, ostatní plocha, o výměře 261 m 2,
- p. č. 2207/15, ostatní plocha, o výměře 242 m 2,
- p. č. 2207/16, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
- p. č. 2207/17, ostatní plocha, o výměře 161 m 2,
- p. č. 2207/18, ostatní plocha, o výměře 3 m2,
- p. č. 2207/19, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
- p. č. 2207/20, ostatní plocha, o výměře 105 m 2,
- p. č. 2207/21, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
- p. č. 2207/22, ostatní plocha, o výměře 226 m 2,
- p. č. 2207/23, ostatní plocha, o výměře 305 m2,
- p. č. 2207/24, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 2207/25, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 2207/26, ostatní plocha, o výměře 25 m 2,
- p. č. 2207/27, ostatní plocha, o výměře 235 m 2,
- p. č. 2207/28, ostatní plocha, o výměře 349 m2,
- p. č. 2207/29, ostatní plocha, o výměře 868 m 2,
- p. č. 2207/30, ostatní plocha, o výměře 651 m 2;
vše od Polfin Ploština, s. r. o., Loučka 137, 763 25, IČ 25530283, za cenu ve výši
2.900.000 Kč;
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II. předat nemovité věci uvedené v tomto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského
kraje.
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Sociální služby - změny fondů investic, změny závazných objemů prostředků
na platy včetně ostatních osobních nákladů, změny příspěvků na provoz v
roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0982/R29/17

schvaluje
1. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2017, dle přílohy č. 1072-17-P02;
2. změnu č. 8 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 1072-17-P03;
3. změnu příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, dle přílohy č. 1072-17-P04;
4. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 1072-17-P05.

21

Kultura - změna závazného objemu prostředků na platy na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0983/R29/17

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0224/2017, dle přílohy č. 1117-17-P01;
2) navýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v oblasti kultury a
památkové péče, dle přílohy č. 1117-17-P02;
3) navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2017 u příspěvkových
organizací v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 1117-17-P03.

22

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0984/R29/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru na akci reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1219/150/451/06/16 - 01/10/2017 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod - Centra
společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií", dle přílohy č. 1099-17P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru na akci reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1257/3/150/468/08/16 – 01/11/2017 na akci "Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie – pitevny a mikrobiologie a
parazitologie", dle přílohy č. 1099-17-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0219/2017, dle přílohy č. 1099-17-P03;
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4. rozpočtové opatření č. RZK/0222/2017, dle přílohy č. 1099-17-P04;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic pro příspěvkovou organizaci
Tauferova Střední odborná škola veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, 767 01
Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 1099-17-P05;
6. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic pro příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688
01 Uherský Brod, IČ 14450437, dle přílohy č. 1099-17-P06.

23

Školství - projekt do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0985/R29/17

schvaluje
projektový rámec projektu "Neboj, spolu to zvládneme!", dle přílohy č. 1103-17-P01;
souhlasí
se zapojením příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola Vsetín, IČ 70238898 jako partnera projektu "Neboj, spolu to zvládneme!",
jehož žadatelem je Město Vsetín, IČ 00304450.

24

Projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0986/R29/17

bere na vědomí
vyhlášenou výzvu č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ, z Integrovaného regionálního
operačního programu, příloha č. 1121-17-P01, a na ni navazující plánovanou výzvu
Statutárního města Zlín na Obnovu kulturních památek Baťovského období;
pověřuje
vedoucího odboru investic Ing. Milana Štábla, MBA a vedoucího odboru řízení
dotačních programů Ing. Martina Kobzáně, zahájením přípravných prací pro
zpracování investičního záměru akce "Revitalizace Baťova mrakodrapu";
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0226/2017, dle přílohy č. 1121-17-P02.
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25

Investiční záměr "Budova č. 21 – obnova páternosteru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0987/R29/17

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1383/010/10/17 "Budova č. 21 – obnova páternosteru", dle přílohy č. 1120-17-P01.

26

Dodatek k prováděcí smlouvě School Enrollment

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0988/R29/17

ruší
usnesení č. 0807/R24/17 ze dne 02.10.2017, kterým Rada Zlínského kraje schválila
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;
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. 1119-17-P02 a č. 1119-17-P03.

27

Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0989/R29/17

bere na vědomí
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky centrálním zadavatelem k veřejné zakázce
na dodávku Produktů VMware, dle přílohy č. 1122-17-P01;
schvaluje
uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
VMware a souvisejících služeb s dodavatelem MERIT GROUP a.s., se sídlem
Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČ 64609995, dle přílohy č. 1122-17-P02.
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28

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zajištění a
realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0990/R29/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0374/2017/STR
uzavřené s příspěvkovou organizací Středisko volného času Domeček Valašské
Meziříčí, IČ 75046440, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, dle
přílohy č. 1077-17-P02.

29

Místní akční skupiny ZK - Smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu ZK, dodatky
č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0991/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje:
1. neinvestiční dotace ve výši 180.600 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Buchlov, spolku MAS Buchlov, z.s., IČ 26662698, se sídlem Masarykova 273, 687
08 Buchlovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 1132-17-P03;
2. neinvestiční dotace ve výši 173.200 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Dolní Poolšaví, spolku Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s., IČ 27057593, se
sídlem nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17-P04;
3. neinvestiční dotace ve výši 182.200 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Hornolidečska, spolku MAS Hornolidečska, z.s., IČ 26676109, se sídlem Lidečko
467, 756 12 Lidečko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1132-17-P05;
4. neinvestiční dotace ve výši 242.916 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Horňácko a Ostrožsko, spolku MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s., IČ 27016005, se
sídlem Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17-P06;
5. neinvestiční dotace ve výši 89.300 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko
- Starojicko, z.s., IČ 22682252, se sídlem Police 142, 756 44 Police a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17-P07;
6. investiční dotace ve výši 79.257 Kč a neinvestiční dotace ve výši 177.543 Kč na
spolufinancování režijních výdajů MAS Luhačovské Zálesí, společnosti Luhačovské
Zálesí, o.p.s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17-P08;
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7. neinvestiční dotace ve výši 201.091 Kč na spolufinancování režijních výdajů MAS
Staroměstsko, spolku MAS Staroměstsko, z.s., IČ 22707441, se sídlem nám. Hrdinů
100, 686 03 Staré Město a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
dle přílohy č. 1132-17-P09;
8. investiční dotace ve výši 6.300 Kč a neinvestiční dotace ve výši 152.100 Kč na
spolufinancování režijních výdajů MAS Střední Vsetínsko, spolku MAS Střední
Vsetínsko, z. s., IČ 27053458, se sídlem Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1132-17-P10;
9. investiční dotace ve výši 17.500 Kč a neinvestiční dotace ve výši 234.832 Kč na
spolufinancování režijních výdajů MAS Valašsko - Horní Vsacko, spolku Místní akční
skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s., IČ 28559908, se sídlem Hovězí 74, 756 01
Hovězí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č.
1132-17-P11;
II. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje:
10. č. D/1957/2017/STR uzavřené se spolkem MAS Bojkovska, z.s., IČ 27012239,
se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, ve znění přílohy č. 1132-17-P13;
11. č. D/1958/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Hříběcí hory,
z.s., IČ 27002594, se sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky, ve znění přílohy č. 113217-P14;
12. č. D/1950/2017/STR uzavřené se společností Jižní Haná o. p. s., IČ 29372232,
se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín, ve znění přílohy č. 1132-17-P15;
13. č. D/1962/2017/STR uzavřené se společností MAS - Partnerství Moštěnka,
o.p.s., IČ 27017010, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, ve
znění přílohy č. 1132-17-P16;
14. č. D/1956/2017/STR uzavřené se spolkem MAS Ploština, z. s., IČ 27000354, se
sídlem Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd, ve znění přílohy č. 1132-17-P17;
15. č. D/1964/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Podhostýnska,
z. s., IČ 27042979, se sídlem Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ve
znění přílohy č. 1132-17-P18;
16. č. D/1963/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.,
IČ 27034925, se sídlem Zašová 36, 756 51 Zašová, ve znění přílohy č. 1132-17P19;
17. č. D/1960/2017/STR uzavřené se spolkem Místní akční skupina Severní Chřiby
a Pomoraví, z.s., se sídlem Košíky 172, 687 04 Košíky, ve znění přílohy č. 1132-17P20;
18. č. D/1953/2017/STR uzavřené se společností MAS Vizovicko a Slušovicko,
o.p.s., IČ 27056660, se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, ve znění
přílohy č. 1132-17-P21;
19. č. D/1954/2017/STR uzavřené se spolkem MAS Východní Slovácko, z.s., IČ
27015777, se sídlem Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz, ve znění přílohy č. 1132-17P22;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0215/2017, dle přílohy č. 1132-17-P23.

17/37

R29/17

30

SPZ Holešov - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna č. 7

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0992/R29/17

bere na vědomí
změnu č. 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (NFV) na akci „SPZ Holešov – Vnitřní
infrastruktura“, id. č. EDS ISPROFIN 222D232000035 dle přílohy č. 1134-17-P01.

31

SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0993/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování
vodohospodářské infrastruktury a monitorovacích vrtů v území Strategické
průmyslové zóny Holešov ze dne 01.07.2015 uzavřené mezi Zlínským krajem a
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ 49451871, ve znění, dle
přílohy č. 1135-17-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.

32

SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0994/R29/17

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického
výzkumu č. D/0297/2012/INV ze dne 29.05.2012, uzavřené mezi Zlínským krajem a
Ústavem archeologické památkové péče Brno, IČ 48511005, dle znění v příloze č.
1136-17-P01.

33

SPZ Holešov - plná moc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0995/R29/17

schvaluje
udělení plné moci společnosti Industry Servis ZK, a.s., se sídlem Holešov,
Holešovská 1691, PSČ 769 01, IČ 63080303, jménem Zlínského kraje na jednání v
řízeních a ve věcech v rozsahu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti na pozemcích
ve vlastnictví Zlínského kraje ve Strategické průmyslové zóně Holešov, dle znění v
příloze č. 1133-17-P02.
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34

Technologické inovační centrum - dotace v režimu závazku veřejné služby na
rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0996/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové podpory z Fondu
Zlínského kraje ve výši 4.540.000 Kč a uzavření smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Zlínským krajem a společností
Technologické inovační centrum s. r. o., IČ 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262,
760 01 Zlín, dle přílohy č. 1137-17-P03.

35

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Vybudování kanalizace v obci
Podhradí - II. etapa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0997/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/1810/2017/STR uzavřené s obcí Podhradí, IČ 48471798, se
sídlem Podhradí 41, 763 26 Podhradí, dle přílohy č. 1064-17-P02.

36

Filharmonie Bohuslava Martinů - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.
D/3445/2016/STR, dotace a Smlouva o poskytnutí dotace 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0998/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3445/2016/STR
uzavřené s Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, kterým dochází k navýšení investiční dotace na
nákup hudebních nástrojů o částku 200.000 Kč na celkovou částku 22.820.000 Kč,
dle přílohy č. 1110-17-P03;
2. poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 700.000 Kč na nákup
hudebních nástrojů a neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši
22.950.000 Kč na zajištění provozu v roce 2018, společnosti Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s., IČ 27673286, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1110-17P05;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0216/2017, dle přílohy č. 1110-17-P06.
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37

Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0999/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.186.000 Kč a účelové investiční
dotace ve výši 1.300.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje Centrále cestovního ruchu
Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle
přílohy č. 1124-17-P04;
2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 417.072 Kč z rozpočtu Zlínského
kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, se sídlem
J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na spolufinancování projektu "Kulturní a historické
dědictví jako základní atribut národního uvědomění" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy č. 1124-17P06;
3. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 3.753.646
Kč z rozpočtu Zlínského kraje Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.,
IČ 27744485, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín na předfinancování projektu
"Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění" a uzavření
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1124-17-P08;
4. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zlínským
krajem a zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 112417-P10;
5. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 534.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace dle přílohy
č. 1124-17-P12;
6. poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.270.000
Kč zájmovému sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a
Metoděje, IČ 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín na předfinancování
projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v
moravsko-slovenském příhraničí" a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 1124-17-P14.
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Dotace v cestovním ruchu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1000/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 1.000.000 Kč na
provozní výdaje na rok 2018, svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686
01 Uherské Hradiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1125-17-P03;
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2. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 400.000 Kč
organizaci KČT, oblast Valašsko-Chřiby, IČ 70902003, se sídlem Palackého 96, 763
61 Napajedla, na údržbu a obnovu značených pěších, lyžařských, cyklistických a
jezdeckých turistických tras na území Zlínského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1125-17-P05,
3. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových
aktivit v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle
přílohy č. 1125-17-P07;
4. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s., IČ 27735109, se sídlem Osvobození 25, 763
21 Slavičín na spolufinancování provozu společnosti a marketingových aktivit v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č. 112517-P09;
5. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 68731841,
se sídlem Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na spolufinancování
provozu společnosti a marketingových aktivit v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy dle přílohy č. 1125-17-P11;
6. poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč
organizaci a KROMĚŘÍŽSKO-sdružení pro cestovní ruch, z. s., IČ 60575654, se
sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž na spolufinancování provozu
společnosti a marketingových aktivit v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace dle přílohy dle přílohy č. 1125-17-P13.
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Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje - smlouvy o poskytnutí
neinvestiční a investiční dotace na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1001/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
1) účelové neinvestiční dotace ve výši 11.430.000 Kč společnosti Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín,
IČ 27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy
č. 1083-17-P02;
2) účelové investiční dotace ve výši 2.700.000 Kč společnosti Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ
27677761, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle přílohy č.
1083-17-P03.
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Doprava - veřejná zakázka "Zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení
silničních motorových vozidel"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1002/R29/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění nízkorychlostního
kontrolního vážení silničních motorových vozidel“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 1082-17-P02 až č. 1082-17-P12;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr.
Libor Fusek, Ing. Petr Stuchlík, a náhradníky: Martina Chovancová, DiS., Mgr.
Zdeňka Foltýnová, Ing. Emilie Klinkovská;
2. hodnoticí komisi ve složení: Mgr. Michal Uherek, Mgr. Libor Fusek, Ing. Petr
Stuchlík, Ing. Mária Kočíbová, Mgr. Michal Tichý, a náhradníky: Martina
Chovancová, DiS., Mgr. Zdeňka Foltýnová, Ing. Emilie Klinkovská, Ing. Zdeňka
Kořenková, JUDr. Martin Hába.
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Doprava - dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti - veřejná linková doprava a drážní doprava

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1003/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti uzavřeným mezi Zlínským krajem a dopravci:
a) dodatek č. 21 ke smlouvě uzavřené s dopravcem HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída
Tomáše Bati 258, IČ 01486951, dle přílohy č. 1078-17-P02;
b) dodatek č. 20 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Vsetín a. s., Vsetín,
Ohrada 791, IČ 45192120, dle přílohy č. 1078-17-P03;
c) dodatek č. 21 ke smlouvě uzavřené s dopravcem KRODOS BUS a. s., Kroměříž,
Skopalíkova 2385, IČ 26950529, dle přílohy č. 1078-17-P04;
d) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště
a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874, IČ 27752968, dle přílohy č.
1078-17-P05;
e) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov,
Boršovská 2228, IČ 49447009, dle přílohy č. 1078-17-P06;
f) dodatek č. 18 ke smlouvě uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, IČ 25827405, dle přílohy č. 1078-17P07;
g) dodatek č. 16 ke smlouvě uzavřené s dopravcem Dopravní společnost Zlín–
Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná XVII/3833, IČ 60730153, dle přílohy č. 1078-17P08;
h) dodatek č. 20 ke smlouvě uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 7099422, dle přílohy č. 1078-17-P09;
2. navýšení úhrady prokazatelné ztráty ze zajištění základní dopravní obslužnosti v
závazku veřejné služby u dopravců veřejné linkové dopravy pro rok 2017:
a) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, navýšení o
částku 507.570 Kč na celkovou částku 191.825.570 Kč;
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b) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529,
navýšení o částku 209.880 Kč na celkovou částku 78.858.880 Kč;
c) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, navýšení o částku 126.100 Kč na celkovou částku 9.422.100
Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, navýšení o částku 308.970 Kč na celkovou částku
94.679.970 Kč;
e) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951,
navýšení o částku 13.270 Kč na celkovou částku 20.795.270 Kč;
3. úhrada prokazatelné ztráty pro dopravce ve Zlínském kraji na zajištění základní
dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby pro rok 2018:
a) pro dopravce HOUSACAR s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 258, IČ 01486951, v
celkové výši 21.135.000 Kč;
b) pro dopravce ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, v celkové
výši 196.586.000 Kč;
c) pro dopravce KRODOS BUS a. s., Kroměříž, Skopalíkova 2385, IČ 26950529, v
celkové výši 83.487.000 Kč;
d) pro dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s., Uherské Hradiště, Tř. Maršála
Malinovského 874, IČ 27752968, v celkové výši 96.488.000 Kč;
e) pro dopravce ČSAD Kyjov Bus a. s., Kyjov, Boršovská 2228, IČ 49447009, v
celkové výši 3.745.000 Kč;
f) pro dopravce ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická
3133/5, IČ 25827405, v celkové výši 6.395.000 Kč;
g) pro dopravce Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o., Zlín, Podvesná
XVII/3833, IČ 60730153, v celkové výši 5.019.000 Kč;
h) pro dopravce České dráhy, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226,
v celkové výši 294.267.817 Kč.
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Doprava - Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji
Olomouckým a Jihomoravským

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1004/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, dle přílohy č. 1081-17-P02;
2) smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Zlínským
krajem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, dle přílohy č. 1081-17-P03.
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Doprava - Investiční záměry, dodatky k IZ, změna č. 9 plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1005/R29/17

schvaluje
A) investiční záměry akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1384/110/10/17, k provedení díla „Silnice III/42822: Traplice",
o celkových nákladech 8.838.000 Kč, dle přílohy č. 1079-17-P02;
A2) investiční záměr č. 13874/110/05/17, k provedení díla „Silnice III/05726:
Valašská Bystřice, sesuv", o celkových nákladech 2.663.000 Kč, dle přílohy č. 107917-P03;
B) dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1320/110/04/17-02/11/17 k provedení díla
„Silnice II/481: Velké Karlovice“; o celkových nákladech 72.401.000 Kč, dle přílohy
č. 1079-17-P04;
B2) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1144/3/110/282/10/15-04/11/17 k provedení
díla „Silnice II/436: Kyselovice“; o celkových nákladech 12.911.000 Kč, dle přílohy č.
1079-17-P05;
B3) dodatek č. 6 investičního záměru č. 1175/3/110/284/04/16-06/11/17 k provedení
díla „Silnice II/490: Uherský Brod - Nivnice“; o celkových nákladech 23.141.000 Kč,
dle přílohy č. 1079-17-P06;
B4) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1317/110/04/17-02/11/17 k provedení díla
„Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov“; o celkových nákladech 20.994.000 Kč, dle
přílohy č. 1079-17-P07;
B5) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1290/110/01/17-02/11/17 k provedení díla
„Silnice III/43346: Litenčice - Lísky, část Lísky“; o celkových nákladech 16.587.000
Kč, dle přílohy č. 1079-17-P08;
B6) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1291/110/01/17-02/11/17 k provedení díla
„Silnice III/4906: Roštění, průjezdní úsek“; o celkových nákladech 4.841.000 Kč, dle
přílohy č. 1079-17-P09;
C) změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle příloh č. 1079-17P10a až č. 1079-17-P10u.
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Doprava - IROP - Plán čerpání financí z IROP na rok 2017, 2018-2020 - změna
č. 3

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1006/R29/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0214/2017, dle přílohy č. 1080-17-P03.
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Hodnocení programu RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1007/R29/17

bere na vědomí
hodnocení programu RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle příloh č.
1065-17-P01 a č. 1065-17-P02.

46

Stav kvality ovzduší a výhled lokalizace ambulantních měřicích kampaní ve
Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1008/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí "Stav ovzduší a výhled lokalizace
ambulantních měřicích kampaní kvality ovzduší ve Zlínském kraji" dle přílohy č.
1066-17-P01.

47

Aktualizace "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2018" včetně Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2018 a
aktualizace Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2017 v rámci
"Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1009/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. aktualizaci Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2017 v rámci
"Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017" dle přílohy
č. 1067-17-P04;
2. aktualizaci "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2018" včetně Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2018 dle příloh č.
1067-17-P02, č. 1067-17-P03 a č. 1067-17-P05.

48

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI - Individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1010/R29/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 190.000 Kč, organizaci Rodinné centrum
Kroměříž, z. s., IČ 04412672, se sídlem Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž na Výkon
sociálně-právní ochrany dětí o nezaopatřené a ohrožené děti v krizi ve Zlínském kraji
v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Rodinného centra Kroměříž, z. s., a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1068-17P01;
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b) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč, organizaci Oblastní charita
Uherský Brod, IČ 48489336, se sídlem Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod na
Centrum materiální pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1068-17-P03.

49

SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1011/R29/17

schvaluje
program SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018,
jehož nedílnou součástí je vzor žádosti, dle příloh č. 1071-17-P01 a č. 1071-17-P02,
a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 18.12.2017.

50

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1012/R29/17

pověřuje
v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 níže
uvedené poskytovatele sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu:
1) dle příloh č. 1070-17-P02 a č. 1070-17-P03:

















"Anděl", z. s., IČ 66934702, Kelč 290,
"HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČ 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČ 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
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 poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
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,
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Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
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 na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka 128,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Dotek o. p. s., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, Návojná
100,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
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,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČ 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, třída Tomáše Bati 1276, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Město Chropyně, IČ 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
Město Vsetín, IČ 00304450, Svárov 1080, 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,
Obec Spytihněv, IČ 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice
pod Hostýnem,
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,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
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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,
R-Ego, z. s., IČ 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
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 pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
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,
STROP o. p. s., IČ 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, IČ 75094924, Nerudova 321/7,
Veveří, Brno-střed,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČ 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
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;

2) dle přílohy č. 1070-17-P04:
 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
3) dle přílohy č. 1070-17-P05:
 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše Kalandry
1353, Vsetín.

51

Sociální služby - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1013/R29/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2017, dle přílohy č. 1075-17-P05;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu, z důvodu poskytnutí dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu na rok 2017, ve výši 1.189.031,16 Kč
příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 1075-17P06.
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52

Sociální služby - zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Uherském
Brodě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1014/R29/17

schvaluje
1. zvýšení kapacity pobytové sociální služby chráněné bydlení, ID 2994394, z
kapacity 8 lůžek nyní začleněné do Domova pro osoby se zdravotním postižením
Uherský Brod, organizační jednotky příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, na 12 lůžek, a to s účinností od 01.01.2018,
2. začlenění sociální služby chráněné bydlení, ID 2994394, a chráněné bydlení, ID
8635589, s účinností od 01.01.2018 do nové organizační jednotky "Centrum bydlení
pro osoby se zdravotním postižením", za podmínky schválení Dodatku č. 24 ke
zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště,
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí pro účel poskytování sociální služby
typu chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, a pronajímatelem panem ***, bytem Spolková republika
Německo, 10825 Berlín, ***, uvedené v příloze č. 1076-17-P03.

53

Sociální služby - prominutí dluhu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1015/R29/17

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096,
vůči otci uživatele sociálních služeb panu ***, v celkové výši 35.336 Kč.

54

Sociální služby - dodatek smlouvy o nájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1016/R29/17

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
26.08.2013 mezi příspěvkovou organizací Domov pro seniory Lukov, IČ 70850941,
a společností MORAVEC DENT - MEDICAL s. r. o., IČ 28332156, dle přílohy č.
1073-17-P02.
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55

Mezinárodní projekt ve školství - The SIP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1017/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Grantové smlouvy mezi Zlínským
krajem a jeho partnerem Learning Plus UK Data Ltd., 49 South Street, Reading RG1
4QU, Velká Británie, v mezinárodním projektu "The SIP Project" dle příloh č. 109717-P01 až č. 1097-17-P09;
schvaluje
1. změnu č. 1 projektového rámce projektu The SIP Project, dle přílohy č. 1097-17P11;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0225/2017, dle přílohy č. 1097-17-P12.

56

RP19-18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1018/R29/17

schvaluje
RP19-18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence
rizikových typů chování, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti, dle přílohy č. 109817-P01 a č. 1098-17-P02.

57

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1019/R29/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0221/2017, dle přílohy č. 1100-17-P01.

58

Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1020/R29/17

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 17.674.100 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 1109-17-P02, na celkovou částku
340.223.100 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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59

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1021/R29/17

schvaluje
plány tvorby a použití fondů investic na rok 2017:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.
Vančury, IČ 47935928, dle přílohy č. 1101-17-P01;
2. změnu č. 2 příspěvkové organizace Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, IČ 00843351, dle
přílohy č. 1101-17-P02;
3. změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, IČ 00226319, dle přílohy č. 1101-17-P03;
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 200.000 Kč, dle přílohy č. 110117-P04.

60

Školství - účelový příspěvek podpora řemesel pro krajské školy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1022/R29/17

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0220/2017, dle přílohy č. 1106-17-P02;
2. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na podporu řemesel pro školy zřizované
Zlínským krajem ve výši 1.588.400 Kč, na celkovou výši 3.888.900 Kč, dle přílohy č.
1106-17-P03.

61

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1023/R29/17

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, a to videodataprojektor PTL712NTE zn.Panasonic, inventární číslo F 434, pořizovací cena 159.425 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2002, formou ekologické likvidace.
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62

Školství - prominutí pohledávek DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1024/R29/17

souhlasí
s prominutím dluhů u příspěvkové organizace Zlínského kraje: Dětský domov,
Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky se sídlem 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 61716634 vůči:
1. panu *** ve výši 21.800 Kč, dle přílohy č. 1104-17-P02;
2. panu ***ve výši 42.000 Kč, dle přílohy č. 1104-17-P03.

63

Školství - prominutí pohledávky DD a ZŠ Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1025/R29/17

souhlasí
s prominutím dluhu u příspěvkové organizace Zlínského kraje: Dětský domov a
Základní škola Vizovice, se sídlem 3. května 528 Vizovice, IČ 61716405, vůči panu
*** ve výši 35.155 Kč, dle přílohy č. 1105-17-P02.

64

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1026/R29/17

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Bojkovice, Štefánikova 957, IČ 60371676, dle přílohy č. 1108-17-P01.

65

Školství - odměny ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1027/R29/17

schvaluje
mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství ve výši uvedené v příloze č. 1102-17-P01.
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66

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1028/R29/17

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování na Hrách VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji mezi Zlínským krajem a Pardubickým
krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, dle
přílohy č. 1113-17-P01.

67

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1029/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
a) zrušit usnesení č. 0191/Z08/17 ze dne 11.09.2017 v části schválení rámce
programu KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí;
b) schválit rámec programu KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí,
dle přílohy č. 1111-17-P01.

68

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1030/R29/17

schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 140.000 Kč, příspěvkové organizaci Moravské zemské muzeum, IČ
00094862, se sídlem Zelný trh 299/6, 602 00 Brno, na realizaci akce Prezentace
muzeí Zlínského kraje v rámci 200. výročí založení Moravského zemského muzea a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1112-17P03;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA
ve výši 80.000 Kč spol. s r. o. Moravská gobelínová manufaktura, IČ 42866171, se
sídlem Husova 364/4, 757 01 Valašské Meziříčí, na realizaci projektu Dílo a jeho
předobraz - Stodvacet let Moravské gobelínové manufaktury a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1112-17-P04;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0223/2017, dle přílohy č. 1112-17-P05.
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69

Kultura - změna fondů investic příspěvkových organizací, investiční
příspěvek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1031/R29/17

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0217/2017, dle přílohy č. 1116-17-P02;
b) poskytnutí investičního příspěvku ve výši 349.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na nákup sbírkových
předmětů dle přílohy č. 1116-17-P04;
c) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, IČ 00092126, na rok 2017, dle přílohy č.1116-17-P03;
d) změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982 na rok 2017, dle přílohy č. 1116-17-P07.

70

Kultura - dodatek smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1032/R29/17

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 16 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 02.09.2013 mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 70947422, a
14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou organizací, IČ 72563346, dle příloh č.
1114-17-P02 až č. 1114-17-P04.

71

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1033/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.654.000 Kč Knihovně
Kroměřížska, příspěvková organizace, IČ 00091120, se sídlem Slovanské nám.
3920, 767 01 Kroměříž na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském
kraji v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 1115-17-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.726.000 Kč Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace., IČ 00092118, se sídlem Velehradská
třída 714, 686 01 Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
ve Zlínském kraji v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 1115-17-P06;
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3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.625.000 Kč Masarykově veřejně
knihovně Vsetín, IČ 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1115-17P07.
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Kultura - zrušení muzejní sbírky Muzea regionu Valašsko, p. o. - sbírka Kelč

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1034/R29/17

souhlasí
s podáním podnětu Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace Ministerstvu
kultury České republiky ke zrušení zápisu sbírky muzejní povahy - Sbírka Muzea
regionu Valašsko, fond Kelč, MVK/002-05-22/284002 v centrální evidenci, jejímž
vlastníkem je Zlínský kraj, a to ve smyslu § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1035/R29/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Mistrovstvím Evropy v kolové v kategorii U23 pro rok 2018 pořádaným pobočným
spolkem Tělocvičnou jednotou Sokol Zlín - Prštné, se sídlem U Sokolovny 100,
Prštné, 760 01 Zlín, IČ 65823061;
2) Konferencí ke 120. výročí narození Jana Antonína Bati na téma Budování
baťovských továren a měst v Československu a ve světě, a jejímu doprovodnému
programu pořádanou Nadačním fondem Jana Antonína Bati, se sídlem Moravní
nábřeží 2, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 29254736;
3) konferencí Perspektivy cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji pořádanou
zájmovým sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J.
A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531;
4) akcí „Adventní čas je tady zas“ pořádanou společností Park Rochus, o. p. s., se
sídlem Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 29234387;
5) čtvrtým ročníkem školní soutěže Hejtmanův pohár pořádaným spolkem Asociace
amatérských sportů ČR, z. s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město,
110 00 Praha, IČ 22856072;
6) 28. veletrhem Stavebnictví – Therm 2018 pořádaným společností ZLÍNEXPO, s.
r. o., se sídlem Bartošova 15, 760 01 Zlín, IČ 60737620;
7) 25. ročníkem Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto
pořádaným spolkem Občanské sdružení „Kunovjan“, z. s., se sídlem Záchalupčí
952, 686 04 Kunovice, IČ 62831585;
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b) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje, nad vzdělávací akcí
"Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy regionů ČR v
Kroměříži" pořádanou Tauferovou střední odbornou školou veterinární Kroměříž, se
sídlem Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž, IČ 63459086;
c) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje, nad Vánoční charitativní
aukcí pořádanou spolkem Samari, z. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ
22671951;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku Samari, z. s., se sídlem
Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ 22671951;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0218/2017 dle přílohy č. 1091-17-P03.

74

Projekt „Stabilizace sesuvu Janová - Snozek“, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1036/R29/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/3443/2016/STR uzavřené s obcí Janová, IČ 00851841, se
sídlem Janová 200, 755 01 Vsetín, dle přílohy č. 1140-17-P03.
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Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
18.12.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1037/R29/17

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 13.11.2017 č. 0963/R28/17;
schvaluje
návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
18.12.2017, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1086-17-P01.
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Individuální podpora - Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1038/R29/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 50.000
Kč spolku Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky, se sídlem
Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 60163755, na pořádání konference
Cestovní ruch a rekreace v územním plánování a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1141-17-P02.

Zlín 27. listopadu 2017

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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