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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 30. zasedání dne 11.12.2017

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1039/R30/17

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 1193-17-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0449/R12/10 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství v termínu do 11.12.2017
zajistit zpracování aktualizace Územně energetické koncepce Zlínského kraje.“ - na
termín plnění 10.12.2018;
2. usnesení č. 0487/R16/17 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá řediteli
příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38, 767 11
Kroměříž, IČ 00091138, zajistit zpracování projektové dokumentace a příloh
potřebných pro podání žádosti o dotaci z IROP - 79. výzva - Muzea II. - 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví na akci
"Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích" IROP v termínu do 11.12.2017.“ - na termín plnění 29.01.2018;
3. usnesení č. 0744/R23/17 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru životního prostředí a zemědělství zajistit v termínu do 11.12.2017
zpracování znaleckého posudku k určení výše škod způsobených v důsledku
nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
SVS/2017/091405-Z zemědělským subjektům.“ - na termín plnění 09.04.2018;
4. usnesení č. 0888/R26/17 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu
Odboru životního prostředí a zemědělství předložit na zasedání Rady Zlínského
kraje dne 11.12.2017 zprávu týkající se vyhodnocení veřejné zakázky
Experimentální měření škodlivin v ovzduší ve vybraných městech Zlínského kraje
spojené s osvětovou kampaní.“ - na termín plnění 15.01.2018;
5. usnesení č. 0980/R29/17 - bod 1 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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,
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- p. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 443 m2, 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.“
- na termín plnění 15.01.2018;
6. usnesení č. 0980/R29/17 - bod 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
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.“ - na
termín plnění 15.01.2018.

2

Vrbětice - rozpočtové opatření, smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1040/R30/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0236/2017 dle přílohy č. 1155-17-P01;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Smlouvy o vyplacení náhrady za
poskytnutí věcné a osobní pomoci mezi Zlínským krajem a Vojenským technickým
ústavem, s. p., IČ 24272523, se sídlem Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, dle
přílohy č. 1155-17-P03.

3

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1041/R30/17

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 199.999
Kč Nadačnímu fondu Jana Antonína Bati, se sídlem Moravní nábřeží 2, Rybárny,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 29254736, na pořádání konference Budování
baťovských továren a měst v Československu a ve světě a její doprovodný program
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1195-17-P02.
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4

Vyhodnocení programu RP12-16 Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky
požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1042/R30/17

bere na vědomí
hodnocení Programu RP12-16 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární
ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje dle přílohy č.
1162-17-P01.

5

Redakční rada magazínu Okno do kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1043/R30/17

jmenuje
členy redakční rady magazínu Okno do kraje dle přílohy č. 1158-17-P01;
schvaluje
znění Statutu redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání měsíčníku Okno do
kraje dle přílohy č. 1158-17-P02.

7

Fond ZK - RP06-18 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví,
RP07-18 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1044/R30/17

schvaluje
1) RP06-18 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví dle přílohy č. 114617-P01 a Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1146-17-P02, a to za podmínky
schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
18.12.2017;
2) RP07-18 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti
prevence rizikových typů chování dle přílohy č. 1146-17-P03 a Žádost o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1146-17-P04, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017.
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8

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1045/R30/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0230/2017, dle přílohy č. 1165-17-P01.

9

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek
investičního záměru, změna č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic na rok
2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1046/R30/17

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1052/3/170/176/10/14 - 02/11/17 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "Mobilní dispečink" o celkových
nákladech 8.905.000 Kč, dle přílohy č. 1168-17-P02;
2. změnu č. 6 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2017, dle
přílohy č., dle přílohy č. 1168-17-P03.

10

Zdravotnictví - uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1047/R30/17

schvaluje
uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Zlínským krajem a
společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49453866, Za Olšávkou 290,
686 01 Uherské Hradiště, za účasti Uherskohradišťské nemocnice a. s., IČ
27660915, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, jako plátce faktur, dle příloh
č. 1167-17-P01 až č. 1167-17-P06.

11

Sociální služby - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech - dodatek
investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1048/R30/17

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1248/3/100/153/08/16 - 04/10/17 na akci "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –
DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní
otvorů", dle přílohy č. 1159-17-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0229/2017, dle přílohy č. 1159-17-P03.
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Sociální služby - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1049/R30/17

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce ochozů,
výměna výplní otvorů - dodávka stavby“ formou zjednodušeného podlimitního řízení,
dle příloh č. 1160-17-P01 až č. 1160-17-P09 výzvou osloveným dodavatelům
uvedeným v příloze č. 1160-17-P11 a současným uveřejněním zadávací
dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: JUDr. Jana Schäferová, Ing.
František Mikeštík, Martina Chovancová, DiS., a náhradníky: Mgr. Marta Černá, Ing.
Petr Burša, Mgr. Michal Uherek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace a hodnoticí komisi ve složení: JUDr. Jana
Schäferová, Ing. Milan Štábl, MBA, Mgr. Helena Miklová, Martina Chovancová, DiS.,
Ing. Petr Burša, a náhradníky: Mgr. Marta Černá, Ing. František Mikeštík, Ing. Alena
Grebíková, Mgr. Michal Uherek, Ing. Hana Zarembová;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost MCI SERVIS s. r. o., se sídlem Pod
Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČ 27718158, k provádění úkonů nezbytných pro
výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů
o veřejné zakázce s názvem "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad
Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů - dodávka
stavby" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci
ve znění přílohy č. 1160-17-P10.

13

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1050/R30/17

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1388/150/11/17 na akci "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce
zdravotechniky a elektroinstalace" dle přílohy č. 1161-17-P02;
b) č. 1386/150/11/17 na akci "SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých
řemesel", dle přílohy č. 1161-17-P03, za podmínky schválení rozpočtu ZK na rok
2018;
2. dodatek investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1313/150/04/17 – 02/11/17 na akci "ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín – rekonstrukce
elektroinstalace - 2. etapa", dle přílohy č. 1161-17-P04;
3. změna č. 4 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2017 příspěvkové
organizace Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská
1612, 75501 Vsetín, IČ 70238898, dle přílohy č. 1161-17-P05;
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4. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017o
54.000 Kč na 266.000 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.
1161-17-P06;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0235/2017, dle přílohy č. 1161-17-P07;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkovou
organizaci:
a) Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice, IČ
61715999, na akci "SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel";
b) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843393 na akci "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace".

14

Zdravotnictví - UH nemocnice - ubytovna Stará Tenice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1051/R30/17

schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce distribuční soustavy se společností E-ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, na
akci: „Uherskohradišťská nemocnice a. s. – ubytovna Stará Tenice – Realizace
úspor energie“ dle přílohy č. 1166-17-P01.

15

Příspěvkové organizace - jmenování ředitelů a platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1052/R30/17

jmenuje
1. s účinností od 01.02.2018 pana *** na pracovní místo ředitele Dětského domova,
Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ 61716634, dle přílohy č.
1157-17-P02;
2. s účinností od 01.04.2018 pana *** na pracovní místo ředitele Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 1157-17P03;
stanovuje
1. s účinností od 01.01.2018 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem v oblasti školství dle přílohy č. 1157-17-P04;
2. s účinností od 01.02.2018 plat řediteli Dětského domova, Základní školy a
Praktické školy Valašské Klobouky, IČ 61716634 dle přílohy č. 1157-17-P05;
3. s účinností od 01.04.2018 plat řediteli Střední školy - Centra odborné přípravy
technické Kroměříž, IČ 00568945, dle přílohy č. 1157-17-P06.
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Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast zdravotnictví

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1053/R30/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši uvedené v příloze č. 1156-17-P01.

17

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1054/R30/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem
v oblasti dopravy ve výši uvedené v příloze č. 1153-17-P01.

18

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast sociálních věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1055/R30/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 1147-17-P01.

19

Odměny ředitelů příspěvkových organizací - oblast kultury

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1056/R30/17

stanovuje
mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem v oblasti kultury ve výši uvedené v příloze č. 1181-17-P01.

20

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1057/R30/17

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 400
01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování přípojky NN pro stanici katodické ochrany (SKAO) v pozemku
p. č. 2707, ostatní plocha, v k. ú. Tečovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 875-4/2016,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním přípojky NN pro stanici katodické
ochrany (SKAO),
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se
sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ 49451871, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení, umístění a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 506/2, p. č.
523/1, p. č. 523/58, p. č. 524/1, ostatní plocha, v k. ú. Karolín u Sulimova, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 125-152/2017,
- vstup, vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, kontrolou, údržbou,
obnovou a obsluhou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.000 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 460/6, p. č. 459/3, vše ostatní plocha, v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 1143/122, ostatní plocha, v k. ú. Huštěnovice, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.200 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 6010/10, p. č. 7267/138, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. st. 2554,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 15.400 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 4529/24, orná půda, p. č. 4529/181, ostatní plocha, p. č. 7264/51, ostatní
plocha, p. č. 7266/35, ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v
rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. 4535/1, ostatní
plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 7.000 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. st. 2554, zastavěná
plocha a nádvoří, p. č. 4516/10, ostatní plocha, p. č. 6010/10, ostatní plocha, v k. ú.
Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 22.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se
sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, spočívající v
povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemcích p. č. 4529/26, orná půda, p.
č. 4529/181, ostatní plocha, p. č. 4535/3, ostatní plocha, p. č. 7264/42, ostatní
plocha, p. č. 7264/51, ostatní plocha, p. č. 7265/41, ostatní plocha, p. č. 7266/32,
ostatní plocha, p. č. 7266/33, ostatní plocha, p. č. 7266/35, ostatní plocha, p. č.
7266/36, ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou vodovodního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 23.600 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - 4HDPE
trubka s optickým kabelem a metalický kabel PPFLE v pozemku p. č. 7193/1, ostatní
plocha, v k. ú. Uherský Brod, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 5302-132/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě 4HDPE trubka s optickým kabelem a metalický kabel PPFLE,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.400 Kč + DPH;
10. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Valašské Meziříčí, se
sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování břehového opevnění jako součásti cyklostezky na pozemcích
p. č. 1209/1, p. č. 1209/5, vše ostatní plocha, v k. ú. Hrachovec, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 919-23c/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s umístěním, provozem,
údržbou a opravami břehového opevnění jako součásti cyklostezky,
na dobu existence stavby;
11. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Staré Město, se sídlem
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování cyklistické stezky včetně zemního kabelového vedení
veřejného světlení a sloupů VO, na pozemcích p. č. 4508/3, p. č. 4508/46, vše
ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s umístěním, provozem,
údržbou a opravami cyklistické stezky včetně zemního kabelového vedení veřejného
světlení a sloupů VO,
na dobu existence stavby;
12. zřízení pozemkové služebnosti pro panující pozemek p. č. st. 42, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 800, rodinný dům, v k. ú. Halenkov,
ve vlastnictví ***, spočívající v povinnosti Zlínského kraje a každého dalšího
vlastníka služebných pozemků p. č. 339/4, ostatní plocha a p. č. st. 33/3, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Halenkov strpět:
- zřízení a provozování vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 339/4 a p. č. st. 33/3 v
k. ú. Halenkov, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, údržbou
a opravami vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vodovodní
přípojky, minimálně však 7.400 Kč;
souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště,
IČ 00092096, formou fyzické likvidace, a to:
- plynového kotle, inv. č. 541-64, rok pořízení 1999, pořizovací cena 111.205 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- dietní baterie, inv. č. 31-23, rok pořízení 2002, pořizovací cena 117.936 Kč,
zůstatková cena 0 Kč;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Návojná,
IČ 70850852, formou fyzické likvidace, a to:
- čerpadla Olymp, inv. č. 12300206, rok pořízení 2003, pořizovací cena celkem
151.610 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
bere na vědomí
zprávu o stavu na hraničním přechodu Starý Hrozenkov včetně plánu a přehledu
provedeného technického zhodnocení nemovitostí v areálu hraničního přechodu
Starý Hrozenkov za roky 2017, 2018 a polovinu roku 2019, dle příloh č. 1189-17P04 a č. 1189-17-P05.
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Doprava - změna č. 10 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1058/R30/17

schvaluje
změnu č. 10 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2017, dle přílohy č. 1196-17-P02.
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Sociální služby - změny závazných objemů prostředků na platy včetně
ostatních osobních nákladů, změny příspěvků na provoz, změna fondu
investic v roce 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1059/R30/17

schvaluje
a) změnu příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, dle přílohy č. 1152-17-P02;
b) změnu č. 9 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, na rok 2017, dle přílohy č. 1152-17-P06;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0241/2017, dle přílohy č. 1152-17-P13,
d) změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 1152-17-P03;
ukládá
navýšení odvodu prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, o 680.000 Kč v termínu
do 18.12.2017, na celkovou výši 6.180.000 Kč.
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Kultura - změna závazného objemu ostatních osobních nákladů, účelová
neinvestiční dotace z IROP, změna závazných ukazatelů na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1060/R30/17

schvaluje
a) navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2017 o
28.000 Kč u příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, IČ
00092126, dle přílohy č. 1180-17-P01;
b) snížení příspěvku na provoz na rok 2017 o účelový příspěvek ve výši 700.000 Kč
u příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 118017-P02.
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z IROP příspěvkové organizaci Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, IČ 70947422, ve výši 45.674,64 Kč, dle přílohy
č. 1180-17-P02.
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RP11-18 BESIP Zlínského kraje - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1061/R30/17

schvaluje
Program RP11-18 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1154-17-P02, jehož
nedílnou součástí jsou vzory Žádosti o poskytnutí podpory dle příloh č. 1154-17P03A, č. 1154-17-P03B a č. 1154-17-P03C, a to za podmínky schválení rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
11/25
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jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP1118 BESIP Zlínského kraje, dle přílohy č. 1154-17-P04.
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SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1062/R30/17

schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví či předpokládaném budoucím vlastnictví Zlínského kraje, a to:
pozemků resp. částí pozemků nově označených jako pozemky p. č. 2239/1, orná
půda o výměře 205.201 m 2, p. č. 2760/45, ostatní plocha o výměře 9.088 m2, oba v
k. ú. Holešov, obci Holešov a p. č. 147/42, orná půda o výměře 9.719 m 2 v k. ú.
Zahnašovice, obci Zahnašovice, dle v příloze č. 1191-17-P04 a č. 1191-17-P05
přiložených geometrických plánů č. 2239-5040/2017 pro k. ú. Holešov a 2685040/2017 pro k. ú. Zahnašovice.
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SPZ Holešov - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1063/R30/17

schvaluje
1. uzavření Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování
realizace akce SPZ Holešov mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem
Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle příloh č. 1192-17-P01 a č.
1192-17-P02;
2. uzavření Smlouvy na výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení
přípravy a realizace „Projektu SPZ Holešov“ mezi Zlínským krajem, se sídlem tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností Industry Servis ZK, a. s.,
se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303, dle příloh č. 1192-17P03 a č. 1192-17-P04;
3. uzavření Smlouvy o správě majetku ve Strategické průmyslové zóně Holešov
mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a
společností Industry Servis ZK, a. s., se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov,
IČ 63080303, dle příloh č. 1192-17-P05 a č. 1192-17-P06;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0234/2017, dle přílohy č. 1192-17-P08;
5. doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0002/2017, dle přílohy č. 1192-17P09, kterým dochází k uvolnění prostředků v souvislosti s návratnou finanční
výpomocí od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
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Projekt: "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 20182019"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1064/R30/17

schvaluje
projektový rámec projektu: "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění
činnosti 2018-2019", dle přílohy č. 1190-17-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat projekt: "Regionální stálá
konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2018-2019" v souladu s projektovým
rámcem, dle přílohy č. 1190-17-P01, do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace
z OP Technická pomoc a předložit tuto projektovou žádost v rámci výzvy k
předkládání žádostí č. OPTP - Výzva č. 3, nejpozději do 31.01.2018.
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RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1065/R30/17

schvaluje
Program RP01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1142-17P02, jehož nedílnou součástí jsou vzory Žádostí o poskytnutí podpory dle příloh č.
1142-17-P03A, č. 1142-17-P03B a č. 1142-17-P03C, a to za podmínky schválení
rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci programu RP0118 Podpora vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č. 1142-17-P04.
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Programy v oblasti cestovního ruchu a venkova - RP18-18 Program na
úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, RP02-18 Program na
podporu obnovy venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1066/R30/17

schvaluje
1. RP18-18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, jehož
nedílnou součástí je vzor žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1188-17-P02 a č.
1188-17-P03, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje;
2. RP02-18 Program na podporu obnovy venkova, jehož nedílnou součástí je vzor
žádosti o poskytnutí dotace, dle příloh č. 1188-17-P04, č. 1188-17-P05, č. 1188-17P06 a č. 1188-17-P07, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje;
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jmenuje
hodnotitelskou komisi pro expertní hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v rámci
RP02-18 Program na podporu obnovy venkova, Dotační titul č. 2 - Projekty na
zpracování územních plánů, dle přílohy č. 1188-17-P08.
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Řízení projektů - roční souhrnné zprávy projektové kanceláře

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1067/R30/17

bere na vědomí
Roční souhrnné zprávy Projektové kanceláře za rok 2015, 2016 a 2017, ve znění
příloh č. 1186-17-P01 až č. 1186-17-P03.
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RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1068/R30/17

schvaluje
Program RP04-18 Podpora ekologických aktivit v kraji dle přílohy č. 1143-17-P01,
jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1143-17P02, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017;
jmenuje
hodnotitelskou komisi pro hodnocení žádostí předložených v rámci Programu RP0418 Podpora ekologických aktivit v kraji ve složení: předsedkyně komise - Margita
Balaštíková, členové komise - RNDr. Alan Urc, Ing. Jaroslav Hrabec, PhDr. Stanislav
Minařík, Mgr. Radim Sukop, náhradníci - Ing. Ivona Démuthová, tajemník komise –
Ing. Petra Marková.
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RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1069/R30/17

schvaluje
Program RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji dle přílohy č. 1144-17-P01,
jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1144-17P02, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017.
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RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - Program

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1070/R30/17

schvaluje
Program RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, dle přílohy č. 114517-P02, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti o poskytnutí dotace, dle přílohy č.
1145-17-P03, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017.
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Sociální služby - dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1071/R30/17

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací
Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042, se sídlem Burešov 4884, Zlín 760 01, a
statutárním městem Zlín, IČ 00283924, se sídlem nám. Míru 12, 760 40 Zlín, dle
přílohy č. 1151-17-P04.
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Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1072/R30/17

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:
- Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČ 71294449, Za školou 570, Prštné, Zlín,
dle přílohy č. 1148-17-P02,
- Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6, dle
přílohy č. 1148-17-P03,
- Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 1148-17-P04.
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Projekty v sociální oblasti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1073/R30/17

pověřuje
příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, se sídlem
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (chráněné bydlení Uherský Brod) na období od 01.01.2018 do 30.06.2019,
dle přílohy č. 1150-17-P01, a to za podmínky nabytí platnosti pravomocné registrace
sociální služby uvedené v příloze č. 1150-17-P01;
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schvaluje
1. Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb na rok 2018
(chráněné bydlení Uherský Brod) pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, IČ 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 1150-17-P02, a to za podmínky nabytí platnosti pravomocné registrace sociální
služby uvedené v příloze č. 1150-17-P02;
2. Rozhodnutí o příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb na rok 2018
(chráněné bydlení Luhačovice) pro Sociální služby Uherské Hradiště , příspěvková
organizace, IČ 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle přílohy
č. 1150-17-P03;
3. Dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
(chráněné bydlení Luhačovice) pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 1150-17-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0233/2017 dle přílohy č. 1150-17-P05;
5. změnu č. 1 projektového rámce projektu "Podpora a rozvoj vybraných sociálních
služeb ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 1150-17-P07.
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Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1074/R30/17

bere na vědomí
1. hlášení o změně projektu doručeného od příspěvkové organizace Centrum
ÁČKO, se sídlem Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851710, dle
přílohy č. 1149-17-P02;
2. hlášení o změně projektu doručeného od příspěvkové organizace Dětské centrum
Zlín, se sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín , IČ 00839281, dle přílohy č. 1149-17P03;
schvaluje
1. aktualizaci č. 3 transformačního plánu Dětského centra Zlín, příspěvková
organizace, se sídlem Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č.
1149-17-P04;
2. aktualizaci č. 2 transformačního plánu Centra ÁČKO, příspěvková organizace, se
sídlem Husova 402/15, Valašské Meziříčí 75701, IČ 00851710, dle přílohy č. 114917-P05;
3. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, se sídlem Husova 402/15, Valašské
Meziříčí 75701, IČ 00851710, dle přílohy č. 1149-17-P07;
4. změnu (dodatek) č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č.
24/2017/ŘDP na poskytování sociálních služeb pro Dětské centrum Zlín,
příspěvková organizace, se sídlem Zlín, Burešov 3675, 760 01 Zlín, IČ 00839281,
dle přílohy č. 1149-17-P08;
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5. změnu (dodatek) č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č.
29/2017/ŘDP na poskytování sociálních služeb pro Centrum ÁČKO, příspěvková
organizace, se sídlem Husova 402/15, Valašské Meziříčí 75701, IČ 00851710, dle
přílohy č. 1149-17-P09;
6. změnu (dodatek) č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č.
23/2017/ŘDP na poskytování sociálních služeb pro Centrum ÁČKO, příspěvková
organizace, se sídlem Husova 402/15, Valašské Meziříčí 75701, IČ 00851710, dle
přílohy č. 1149-17-P10;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Centrum ÁČKO, se sídlem Husova 402/15, Valašské
Meziříčí 75701, IČ 00851710 - poskytovatele sociálních služeb, službou obecného
hospodářského zájmu na období od 01.01.2018 do 31.12.2018, dle přílohy č. 114917-P06.
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Projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1075/R30/17

souhlasí
se zahájením realizace projektů Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných
organizacích zřizovaných Zlínským krajem a Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Zlínského kraje před schválením projektu poskytovatelem dotace;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1384/010/11/17
"Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským
krajem", dle přílohy č. 1170-17-P01;
2. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1387/010/11/17
"Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje", dle přílohy č. 1170-17-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0240/2017, dle přílohy č. 1170-17-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0239/2017, dle přílohy č. 1170-17-P04;
5. uzavření smluv o spolupráci mezi Zlínským krajem a příspěvkovými organizacemi
Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 1170-17-P09 dle vzoru uvedeného v příloze
č. 1170-17-P10;
ukládá
1. vedoucímu Odboru ekonomického zajistit v termínu do 31.12. 2018 nakrytí výdajů
udržitelnosti projektů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů ve splupráci s věcně příslušnými
odbory uzavřít smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a příspěvkovými
organizacemi Zlínského kraje uvedenými v příloze č. 1170-17-P09 dle vzoru
uvedeného v příloze č. 1170-17-P10, a to v termínu do 30.01.2018;
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bere na vědomí
plnou moc, která bude udělena ***, vedoucímu Odboru řízení dotačních programů,
hejtmanem Zlínského kraje dle přílohy č. 1170-17-P11.

39

Školství - dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1076/R30/17

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru na akci reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1262/3/150/486/09/16 – 01/11/2017 na akci "SPŠ Zlín – Nákup nového CNC
soustruhu", dle přílohy č. 1171-17-P01;
2. dodatek č. 1 investičního záměru na akci reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1234/3/150/462/08/16 – 01/11/2017 na akci „SPŠ strojnická Vsetín – Modernizace
pracoviště praktického vyučování“, dle přílohy č. 1171-17-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0238/2017, dle přílohy č. 1171-17-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0237/2017, dle přílohy č. 1171-17-P04;
5. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic pro příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola Zlín, Třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ: 00559482,
dle přílohy č. 1171-17-P05.
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Projekt Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1077/R30/17

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1. Smlouvy č. D/2149/2017/ŘDP o zajištění vzdělávání –
Modul A - Legislativa s dodavatelem S – COMP Centre s.r.o., se sídlem Karolínská
661/4, Praha 8, 186 00, IČ 26170621, dle přílohy č. 1187-17-P01;
2. uzavření Dodatku č. 1. Smlouvy č. D/2150/2017/ŘDP o zajištění vzdělávacího
programu Projektové řízení s dodavatelem PM CONSULTING s.r.o., se sídlem
Husova 86, 565 01 Choceň, IČ 25117491, dle přílohy č. 1187-17-P02;
3. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. D/2151/2017/ŘDP o zajištění vzdělávání –
Modul C s dodavatelem Top Vision, s.r.o., se sídlem Na Florenci 1270/31 Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 05533481, dle přílohy 1187-17-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0231/2017, dle přílohy č. 1187-17-P04.
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Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1078/R30/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0232/2017, dle přílohy č. 1172-17-P01.

18/25

R30/17

42

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1079/R30/17

schvaluje
plány tvorby a použití fondu investic na rok 2017:
1. změnu č. 2 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bystřice pod
Hostýnem, IČ 63458632, dle přílohy č. 1173-17-P01,
2. změnu č. 3 příspěvkové organizace Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, IČ 00559105,
dle přílohy č. 1173-17-P03,
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace:
1. Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 133, 768
61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 63458632, k posílení fondu investic ve výši 70.000
Kč, dle přílohy č. 1173-17-P02,
2. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, k
posílení fondu investic ve výši 150.000 Kč, dle přílohy č. 1173-17-P04.
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Školství - změna závazných ukazatelů příspěvků na provoz na rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1080/R30/17

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 4.141.300 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 1177-17-P02, na celkovou částku
344.364.400 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem.
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Školství - změna v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1081/R30/17

schvaluje
podání návrhu na zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, IČ 15527816, zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků
v oboru vzdělání 23-69-L/01 Technik - puškař, denní forma vzdělávání, z původních
120 na 136 žáků s účinností od 01.02.2018;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat u Krajského úřadu
Zlínského kraje návrh na zápis výše uvedené změny v rejstříku škol a školských
zařízení v termínu do 29.12.2017.
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Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1082/R30/17

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Střední odborné školy Luhačovice, IČ
61715999, pana PaedDr. Karla Miličky, ke dni 31.10.2018, dle přílohy č. 1174-17P01;
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné školy
Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 1174-17-P02.
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Školství - výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitele/ředitelky p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1083/R30/17

bere na vědomí
zápisy o průběhu konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky, IČ
61716634, dle přílohy č. 1175-17-P01;
2. Střední školy - Centra odborné přípravy technické Kroměříž, IČ 00568945, dle
přílohy č. 1175-17-P03.
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Jmenování členů školských rad u p. o. zřizovaných Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1084/R30/17

jmenuje
s účinností od 01.01.2018 členy školských rad při základních, středních a vyšších
odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem dle přílohy č. 1169-17-P01.
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Programová podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1085/R30/17

schvaluje
1. Program MaS01-18 s názvem "Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu",
dle přílohy č. 1182-17-P01, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti, dle přílohy č.
1182-17-P02, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017;
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2. Program MaS02-18 s názvem "Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel", dle
přílohy č. 1182-17-P03, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti, dle přílohy č. 118217-P04, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017;
3. Program MaS03-18 s názvem "Činnost a rozvoj mládežnického sportu", dle
přílohy č. 1182-17-P05, jehož nedílnou součástí je vzor Žádosti, dle přílohy č. 118217-P06, a to za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017.
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Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA - KUL01-18 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí, KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1086/R30/17

schvaluje
a) KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, dle přílohy č. 1179-17P02, a Žádost Programu KUL01-18, dle přílohy č. 1179-17-P03, a to za podmínky
schválení rámce Programu KUL01-18 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
18.12.2017;
b) KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu, dle přílohy č. 1179-17-P04, a Žádost
Programu KUL03-18, dle přílohy č. 1179-17-P05;
a to vše za podmínky schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18.12.2017;
jmenuje
a) s účinností od 03.02.2018 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
ve složení: předseda - Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové PhDr. Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Zlínského kraje, Ing. Jindřich Ondruš, bytem *** PSČ 756 04, Mgr. Jiří Severin,
bytem ***, 760 01 Zlín; PhDr. Zdeňka Friedlová, bytem ***, 760 05 Zlín 5, náhradníci
- Mgr. Pavel Macura, bytem ***, 760 05 Zlín; PhDr. Pavel Popelka, CSc., bytem ***,
687 65 Strání.
b) s účinností od 26.01.2018 hodnotitelskou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí
o poskytnutí dotace v rámci KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a památek místního významu ve složení: předseda
- Mgr. Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje; členové - Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Vít
Kolmačka, bytem ***, 760 05 Zlín; náhradníci - Mgr. Olga Floriánová, bytem ***, 696
62 Strážnice, PhDr. Jana Spathová, bytem Velehrad.
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Veřejná zakázka "Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy
č. 21 – Zlín"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1087/R30/17

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 – Zlín", dle přílohy
č. 1194-17-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele FMIB, s. r. o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Jih, IČ
25908898;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FMIB, s. r. o., Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Jih, IČ 25908898, dle příloh č. 1194-17-P02 a č. 1194-17-P03.
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Licenční smlouva se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open
source nástrojů, z. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1088/R30/17

schvaluje
uzavření Licenční smlouvy se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open
source nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.), se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01
Jihlava, IČ 05730732, dle přílohy č. 1183-17-P01.

52

Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje pro rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1089/R30/17

schvaluje
1. postup pro realizaci nákupu komodit pro rok 2019 uvedený v příloze č. 1184-17P01;
2. výběr Českomoravské komoditní burzy Kladno, IČ 49546392, se sídlem náměstí
Sítná 3127, 272 01 Kladno, pro realizaci nákupu a dodávky elektrické energie a
zemního plynu pro odběrná místa Zlínského kraje na rok 2019;
3. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výběr dohodce pro
centralizovaný nákup plynu a elektrické energie pro rok 2019 na Českomoravské
komoditní burze Kladno“, dle příloh č. 1184-17-P02 až č. 1184-17-P09;
jmenuje
společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu a elektrické
energie pro rok 2019 na Českomoravské komoditní burze Kladno“ ve složení: Ing.
Vladimír Kutý, Ing. Radek Šipka, Mgr. Michal Uherek, a náhradníci - Ing. Petr Kedra,
Ing. Petr Zahálka, Martina Chovancová, DiS.
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Doplněný návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
konaného dne 18.12.2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1090/R30/17

schvaluje
doplněný 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. 1197-17-P01.

54

Kultura - investiční akce IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1091/R30/17

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů:
a) dodatek č. 3 investičního záměru č.1329/090/03/17-03/11/17 na akci "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování
depozitářů a expozic", dle přílohy č. 1198-17-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č.1296/090/02/17-01/11/17 na akci "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP", dle
přílohy č. 1198-17-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0242/2017, dle přílohy č. 1198-17-P04;
3. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2018 příspěvkové organizaci:
a) Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, ve výši
855.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek
Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" dle přílohy č.
1198-17-P05;
b) Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ
00091138, ve výši 2.813.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Muzeum Kroměřížska,
p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích", dle přílohy č. 1198-17-P06;
4. poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, ve výši 446.000 Kč
na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" v roce 2018, dle přílohy č.
1198-17-P07;
5. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum Kroměřížska, IČ 00091138, dle přílohy č. 1198-17-P08;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Vsetín, Horní
náměstí 2, PSČ 755 01, IČ 00098574 podat žádost o dotaci do předpokládané výzvy
č. 76 Muzea II IROP na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - Vybudování depozitářů a expozic" – IROP s termínem do
31.01.2018;
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2. příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, p. o. - se sídlem Kroměříž, Velké
náměstí 38, PSČ 767 11, IČ 00091138 podat žádost o dotaci do předpokládané
výzvy č. 76 Muzea II IROP na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích" - IROP s termínem do 31.01.2018;
pověřuje
1. příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o. - se sídlem Vsetín,
Horní náměstí 2, PSČ 755 01, IČ 00098574, výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
„Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Vybudování depozitářů a expozic " - IROP;
2. příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska, p. o. - se sídlem Kroměříž, Velké
náměstí 38, PSČ 767 11, IČ 00091138, výkonem funkce investora a zajištěním
úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
„Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích" IROP.

55

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1092/R30/17

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) Vánočním koncertem dětem pořádaným spolkem KORUNKA LUHAČOVICE, z.
s., se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ 22875930;
2) Národním Týdnem manželství 2018 pořádaným nadačním fondem CREDO CZ nadační fond, se sídlem třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, IČ 02950154;
3) akcí 70. sjezd chemiků v roce 2018 pořádanou spolkem Česká společnost
chemická, z. s., se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ
00444715;
4) celorepublikovou soutěží s mezinárodní účastí v gastronomických dovednostech
GASTRO KROMĚŘÍŽ 2018 pořádanou Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž,
se sídlem Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, IČ 47934832;
5) akcí Zlín Film Festival 2018 - 58. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
pořádanou společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01
Zlín, IČ 26273365;
b) záštitu Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje nad:
1) seminářem pro manžele se Smékalovými v rámci Národního Týdnu manželství
2018 pořádaným nadačním fondem CREDO CZ - nadační fond, se sídlem třída
Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, IČ 02950154;
2) projektem Rozhled realizovaným obecně prospěšnou společností Nadání a
dovednosti o. p. s., se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, v
roce 2018;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 30.000 Kč spolku KORUNKA LUHAČOVICE, z. s., se sídlem Bezručova
338, 763 26 Luhačovice, IČ 22875930;
2) ve výši 50.000 Kč spolku Handball club Zubří z. s., se sídlem Hlavní 492, 756 54
Zubří, IČ 46531378;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0243/2017dle přílohy č. 1164-17-P04.
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Dotace z VPS - Vrbětice - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1093/R30/17

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0244/2017 dle přílohy č. 1199-17-P01.

57

Vyjádření podpory návrhu legislativní iniciativy Pardubického kraje ve věci
řešení systémové podjatosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

1094/R30/17

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vyjádřit podporu předložení návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvem Pardubického kraje Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky dle příloh č. 1200-17-P01 a č. 1200-17-P02.

Zlín 11. prosince 2017

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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