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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 1. zasedání dne 15.01.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0050-18-P01.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
Stavba roku ZK a Galavečer tanečního sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 200.000 Kč Svazu podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Národní 138/10,
110 000 Praha - Nové Město, IČ 01541641, na pořádání XVI. ročníku soutěže
"Stavba roku 2017 Zlínského kraje" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, dle přílohy č. 0011-18-P02;
2) ve výši 25.000 Kč spolku Taneční klub Fortuna Zlín z. s., se sídlem Filmová 412,
760 01 Zlín, IČ 48472166, na pořádání akce "GALAVEČER tanečního sportu" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0011-18-P04.

3

Audiovizuální zpravodajství o činnosti Zlínského kraje pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/18

schvaluje
uzavření smlouvy, jejímž předmětem je tvorba a vysílání televizních pořadů, mezi
Zlínským krajem a společností J. D. Production, s. r. o., se sídlem Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939, dle přílohy č. 0048-18-P01.
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4

Schválení odlišného postupu při nákupu upomínkových předmětů dle
směrnice o Zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/18

schvaluje
v souladu s čl. 9 bodem 1 směrnice SM/24 Zadávání veřejných zakázek
administrovaný krajským úřadem odlišný postup při zadávání zakázky u nákupu
upomínkových předmětů pro rok 2018 z rozpočtu ORJ 20 - Odbor Kancelář
hejtmana, dle přílohy č. 0016-18-P01.

5

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/18

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/12/03/17 - Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové
předměty a dary, ve znění přílohy č. 0013-18-P01.

6

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH - dotace
agrárním komorám a záchranným stanicím volně žijících živočichů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 250.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Dožínky Zlínského kraje
2018" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 0002-18P02;
2) ve výši 250.000 Kč Agrární komoře Zlín, se sídlem Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
IČ 49432931, na pořádání akce "Perla Zlínska 2018" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0002-18-P04;
3) ve výši 250.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP Buchlovice, se sídlem Kostelní
403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318, na zajištění Záchranné stanice volně žijících
živočichů Buchlovice v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.
0002-18-P08;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 120.000 Kč Okresní agrární komoře Kroměříž, se sídlem náměstí Míru
3297/15, 767 01 Kroměříž, IČ 49435418, na pořádání akce "Zemědělská výstava
Kroměříž 2018" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy
č. 0002-18-P06;
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2) ve výši 120.000 Kč pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem
č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, na zajištění Záchranné stanice volně
žijících handicapovaných živočichů ze spr. území Zlínského kraje-stanice
Bartošovice v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0002-18P10.

7

Den Zlínského kraje - návrh termínu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/18

bere na vědomí
termín 22. září 2018 pro konání Dne Zlínského kraje.

8

Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem,
rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí:
1. informaci o aktuálním hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem k
30.11.2017, včetně plnění obchodních plánů, dle příloh č. 0021-18-P01 až č. 002118-P04;
2. informaci o meziročním vývoji hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem
k 30.11.2017, dle přílohy č. 0021-18-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2018, dle
přílohy č. 0021-18-P06.

9

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy I

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit směnu bez doplatku oddělované části
pozemku p. č. 433/1 v k. ú. Martinice u Holešova, obci Martinice o výměře 4.372 m 2
dle geometrického plánu č. 1340-4869/2017, dle přílohy č. 0017-18-P01 ve
vlastnictví Zlínského kraje za pozemky p. č. 477/5 v k. ú. Všetuly, obci Holešov o
výměře 641 m 2 a p. č. 2233/2 o výměře 1.364 m 2 v k. ú. Holešov, obci Holešov, oba
ve vlastnictví České republiky.

3/28

R01/18

10

SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy II

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností
POKART spol. s r.o., se sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ
25574311, dle přílohy č. 0018-18-P02 až č. 0018-18-P04, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 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 na akce SPZ Holešov;
schvaluje
1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem, se sídlem tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 a společností POKART spol. s r.o., se
sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 25574311, dle přílohy č.
0018-18-P06 a č. 0018-18-P07, za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR 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 na akce SPZ
Holešov;
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, a společností
POKART spol. s r.o., se sídlem Josefa Skupy 1708/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ
25574311, dle přílohy č. 0018-18-P08 a č. 0018-18-P09, za podmínky vydání
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 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 na akce SPZ Holešov.

11

Kultura - MJVM, p. o. – Hrad Malenovice – statické zajištění - uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/18

schvaluje
1. dodatek č. 4 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1191/3/090/069/08/16-04/11/17 na akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.
o.- Hrad Malenovice - statické zajištění", dle přílohy č. 0012-18-P01;
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - statické zajištění"
s dodavatelem DEV COMPANY, spol. s r. o., se sídlem Čs. Legií 145/18, 702 00
Ostrava, IČ 47679620, dle přílohy č. 0012-18-P02;
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3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 398.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2018 příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na úhradu projektové dokumentace akce „MJVM –
Hrad Malenovice – hájenka – kompletní sanace prostor sklepa“, dle přílohy č. 001218-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0004/2018, dle přílohy č. 0012-18-P04;
5. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, na rok 2018, dle přílohy č. 0012-18-P06;
6. odpisový plán příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ
00089982, na rok 2018, dle přílohy č. 0012-18-P07.

12

Veřejná zakázka „Krajský manažerský informační systém pro oblast
zdravotnictví Zlínského kraje“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Krajský
manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje", dle přílohy
č. 0019-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele ICZ a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4,
IČ 25145444, DIČ CZ699000372;
2. uzavření smlouvy s dodavatelem ICZ a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10,
140 00 Praha 4, IČ 25145444, DIČ CZ699000372, dle přílohy č. 0019-18-P02.

13

Revitalizace Baťova mrakodrapu - projektové dokumentace na expozice a
úpravy vstupu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/18

bere na vědomí
a) studii "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy", dle přílohy č. 0049-18-P01;
b) libreto a architektonickou studii expozic v 21. budově (Baťově mrakodrapu) ve
Zlíně, dle přílohy č. 0049-18-P02;
schvaluje
1) záměr pořídit dlouhodobý majetek, dle příloh č. 0049-18-P01 a č. 0049-18-P02;
2) zařazení akcí "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy" a "Expozice v 21. budově
(Baťově mrakodrapu) ve Zlíně" do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0049-18-P03;
3) rozpočtové opatření č. RZK/0009/2018, dle přílohy č. 0049-18-P04;
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ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro
výběr zhotovitele na akci "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy" v termínu do
30.04.2018 s maximálními náklady do 460 tis. Kč;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů a vedoucímu Odboru investic
zajistit zpracování projektové dokumentace realizační pro výběr zhotovitele expozic
na akci "Stavební úpravy vstupu do 21. budovy" v termínu do 31.03.2018 s
maximálními náklady do 1.125 tis. Kč.

14

Školství - financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů na akce reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem
Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ: 13643878:
a) Dodatek č. 1 s evidenčním číslem 1222/3/150/454/06/16 – 01/01/18 v rámci
programu INTERREG na akci "SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Společné odborné
vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe" dle přílohy
č. 0022-18-P01;
b) Dodatek č.1 s evidenčním číslem 1277/3/150/497/10/16 – 01/01/18 v rámci
programu IROP na akci „SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Modernizace CNC obrábění“
dle přílohy č. 0022-18-P39;
2. poskytnutí příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkovým organizacím:
a) Gymnázium Kroměříž, se sídlem Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, IČ
70843309, ve výši 719.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Kroměříž –
Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“, dle přílohy č. 0022-18-P04;
b) Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574, ve výši 166.000 Kč na přípravu a realizaci akce
„ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – metrologie pro technické obory“, dle
přílohy č. 0022-18-P05;
c) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
60371731, ve výši 31.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Obchodní akademie, VOŠ
a JŠ Uherské Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí“, dle přílohy č. 0022-18-P06;
d) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603
Staré Město, IČ 60371790, ve výši 151.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Střední
odborná škola a Gymnázium Staré Město – Modernizace strojírenských dílen“, dle
přílohy č. 0022-18-P07;
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e) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, ve výši 120.000 Kč na
přípravu a realizaci akce „Gymnázium a JŠ Zlín – Vybudování praktického
přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální
výchovou“ dle přílohy č. 0022-18-P08;
f) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ
00559105, ve výši 146.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín - Lesní
čtvrť – vybudování nových učeben pro výuku matematiky“ dle přílohy č. 0022-18P09;
g) Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ
61716693, ve výši 146.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Otrokovice
- Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie“ dle přílohy č. 002218-P10;
h) Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, se
sídlem náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ: 00566411, ve výši 114.000
Kč na přípravu a realizaci akce „OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro
výuku přírodovědných předmětů“ dle přílohy č. 0022-18-P11;
i) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, ve výši 95.000 Kč na přípravu
a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských
dílen“ dle přílohy č. 0022-18-P12;
j) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, se sídlem
Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ 00226319, ve výši 181.000 Kč na přípravu a realizaci
akce “SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky
přírodovědných a zdravotnických oborů“ dle přílohy č. 0022-18-P13;
3. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkovým organizacím:
a) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
60371731, ve výši 40.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Obchodní akademie, VOŠ
a JŠ Uherské Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí“, dle přílohy č. 0022-18-P14;
b) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603
Staré Město, IČ 60371790, ve výši 1.860.000 Kč na přípravu a realizaci akce
„Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – Modernizace strojírenských
dílen“, dle přílohy č. 0022-18-P15;
c) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, se sídlem Pod Strání 1776, 75515
Vsetín, IČ 00843407, ve výši 323.000 Kč na přípravu a realizaci akce „SPŠ strojnická
Vsetín – modernizace pracoviště praktického vyučování“, dle přílohy č. 0022-18P16;
d) Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, se sídlem Palackého 524, 769 01
Holešov, IČ 47935774, ve výši 36.696.000 Kč na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor energie - OPŽP“ dle přílohy č.
0022-18-P17;
e) Gymnázium Otrokovice, se sídlem tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ:
61716693, ve výši 22.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Otrokovice Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie“ dle přílohy č. 002218-P18;
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f) Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se
sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČ 14450500, ve výši 779.000 Kč na
přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírenskoplastikářských dílen“ dle přílohy č. 0022-18-P19;
g) Střední průmyslová škola Zlín, se sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ
00559482, ve výši 470.000 Kč na přípravu a realizaci akce „SPŠ Zlín – Modernizace
učebny pro kontrolu a měření“ dle přílohy č. 0022-18-P20;
h) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01
Vsetín, IČ 13643878, ve výši 1.041.000 Kč na přípravu a realizaci akce „SOŠ J.
Sousedíka Vsetín – Modernizace CNC obrábění“ dle přílohy č. 0022-18-P40;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizaci Střední
odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ
13643878, dle přílohy č. 0022-18-P46;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0006/2018, dle přílohy č. č. 0022-18-P42;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0008/2018, dle přílohy č. č. 0022-18-P45;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2018:
a) ve výši 1.963.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01Vsetín, IČ 13643878, na přípravu
a realizaci projektu "Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách
pro rozvoj strojírenské praxe" v rámci programu Interreg V-A SK-CZ dle přílohy č.
0022-18-P02;
b) ve výši 500.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ
14450437, na přípravu a realizaci projektu "Centra společné odborné přípravy a
výuky inovativních technologií" v rámci programu Interreg V-A SK-CZ, v souladu s
dodatkem č. 1 investičního záměru schváleným Radou Zlínského kraje usnesením
č. 0984/R29/17 ze dne 27.11.2017, dle přílohy č. 0022-18-P03;
c) ve výši 14.866.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Kroměříž, se sídlem
Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, IČ 70843309, na přípravu a realizaci akce
„ Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“, dle
přílohy č. 0022-18-P21;
d) ve výši 10.456.000 Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola –
Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00851574,
na přípravu a realizaci akce „ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – metrologie
pro technické obory“, dle přílohy č. 0022-18-P22;
e) ve výši 1.893.000 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 přípravu a realizaci akce
„Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí“,
dle přílohy č. 0022-18-P23;
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f) ve výši 22.595.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603 Staré Město, IČ 60371790, na
přípravu a realizaci akce „Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město –
Modernizace strojírenských dílen“, dle přílohy č. 0022-18-P24;
g) ve výši 2.727.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojnická
Vsetín, se sídlem Pod Strání 1776, 75515 Vsetín, IČ 00843407, na přípravu a
realizaci akce „SPŠ strojnická Vsetín – modernizace pracoviště praktického
vyučování“, dle přílohy č. 0022-18-P25;
h) ve výši 6.152.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov, se sídlem Palackého 524, 769 01 Holešov, IČ 47935774, na přípravu a
realizaci akce „Gymnázium L. Jaroše Holešov – realizace úspor energie - OPŽP“,
dle přílohy č. 0022-18-P26;
i) ve výši 3.560.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760
01 Zlín, IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium a JŠ Zlín –
Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s
environmentální výchovou“ dle přílohy č. 0022-18-P27;
j) ve výši 45.014.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na
přípravu a realizaci akce „SPŠ Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen“,
dle přílohy č. 0022-18-P28;
k) ve výši 3.645.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, se sídlem
tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice, IČ 61716693, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium Otrokovice - Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a
biologie“ dle přílohy č. 0022-18-P29;
l) ve výši 6.755.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, se
sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce
„Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – vybudování nových učeben pro výuku matematiky“
dle přílohy č. 0022-18-P30;
m) ve výši 2.393.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a
Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3669, 761
57 Zlín, IČ 00566411, na přípravu a realizaci akce „OA T. Bati a VOŠE Zlín –
Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“, dle přílohy č. 0022-18P31;
n) ve výši 2.091.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie Uherský Brod, se sídlem Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod,
IČ 14450437, na přípravu a realizaci akce „SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace
počítačové techniky učeben Hi-tech centra“, dle přílohy č. 0022-18-P32;
o) ve výši 6.270.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na
přípravu a realizaci akce „Střední průmyslová škola Otrokovice – Výukové panely
pro technické obory a Experimentárium“, dle přílohy č. 0022-18-P33;
p) ve výši 21.123.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, se sídlem Nad Ovčírnou 2528, 760
01 Zlín, IČ 14450500, na přípravu a realizaci akce „SPŠ polytechnická - COP Zlín Zřízení strojírensko-plastikářských dílen“, dle přílohy č. 0022-18-P34;
q) ve výši 1.832.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, se
sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, na přípravu a realizaci
akce „SPŠ Zlín – Nákup nového CNC soustruhu“, dle přílohy č. 0022-18-P35;
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r) ve výši 1.796.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Zlín, se
sídlem třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, na přípravu a realizaci
akce „SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření“, dle přílohy č. 002218-P36;
s) ve výši 3.170.000 Kč příspěvkové organizaci Tauferova Střední odborná škola
veterinární Kroměříž, se sídlem Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž, IČ 63459086,
na přípravu a realizaci akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Vybavení do
odborné učebny chirurgie, patologie – pitevny a mikrobiologie a parazitologie“ dle
přílohy č. 0022-18-P37;
t) ve výši 4.835.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, se sídlem Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ
00226319, na přípravu a realizaci akce „SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových
prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů“ dle přílohy č.
0022-18-P38;
u) ve výši 14.679.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín, se sídlem Benátky 1779, 755 01 Vsetín, IČ: 13643878, na
přípravu a realizaci akce „SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Modernizace CNC obrábění“
dle přílohy č. 0022-18-P41.

15

Kultura - financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/18

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, ve výši
217.000 Kč na přípravu akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině" - IROP, dle
přílohy č. 0032-18-P01;
2. poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574 ve výši
9.519.000 Kč na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu Valašsko - odstranění
havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“, dle příloh č.
0032-18-P02 a č. 0032-18-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 669.000 Kč, příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na realizaci
akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení
logistických a manipulačních technologií, dle přílohy č. 0032-18-P03;
b) ve výši 1.000.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se
sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a realizaci akce
„Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice
ve Valašském Meziříčí“, dle přílohy č. 0032-18-P04.
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16

Vyhodnocení programu RP16-16 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/18

bere na vědomí
vyhodnocení programu RP16-16 Stipendijní program pro zdravotnické obory dle
přílohy č. 0015-18-P01.

17

Dotace v oblasti dopravy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace obci Žítková,
IČ 00542351, se sídlem Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov, do výše 39.000 Kč,
současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na zajištění oprav a
údržby místní komunikace, po které je vedeno mezinárodní autobusové spojení obcí
Žítková - Drietoma a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 0010-18-P02;
bere na vědomí
vyhodnocení programu RP11-17 BESIP Zlínského kraje dle přílohy č. 0010-18-P03.

18

Program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje - schválení dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/18

schvaluje
poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly RP15-17 Inovační
vouchery Zlínského kraje v členění:
1. ELKOPLAST CZ, s. r. o., IČ 25347942, se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
dotace ve výši 195.000 Kč, na projekt RP15-17/009 Produktový design odpadního
kontejneru společnosti ELKOPLAST CZ, s. r. o.;
2. Elkoplast Slušovice s. r. o., IČ 26235757, se sídlem Dlouhá 134, 763 15 Slušovice,
dotace ve výši 195.000 Kč, na projekt RP15-17/010 Design produktové řady The
Hemp;
3. Energetika JURA s. r. o., IČ 05450381, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
dotace ve výši 84.000 Kč, na projekt RP15-17/012 Marketingová strategie
společnosti Energetika JURA s. r. o.;
4. Dřevostavby JURA s. r. o., IČ 02187981, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
dotace ve výši 131.200 Kč, na projekt RP15-17/014 Produktový design objektu
rekreační chaty a startovacího rodinného domu;
5. Lazeňská káva s. r. o., IČ 05825580, se sídlem Hradisko 467, 763 26 Luhačovice,
dotace ve výši 105.000 Kč, na projekt RP15-17/015 Prémiová výběrová káva;
6. AZUB bike s. r. o., IČ 01661116, se sídlem Nivnická 422, 688 01 Uherský Brod,
dotace ve výši 105.000 Kč, na projekt RP15-17/016 Vývoj HANDBIKE nástavby pro
lehokola AZUB;
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7. RIVAL FLOOR, s. r. o., IČ 26900866, se sídlem Tovární 2013, 686 03 Staré
Město, dotace ve výši 105.000 Kč, na projekt RP15-17/017 Pryskyřicové paravany;
8. Miomove s. r. o., IČ 04437365, se sídlem Nevšová 4, 763 21 Slavičín, dotace ve
výši 101.300 Kč, na projekt RP15-17/018 Marketingová strategie miomove s. r. o.;
9. egoé s. r. o., IČ 27679675, se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, dotace ve výši
195.000 Kč, na projekt RP15-17/020 Exteriérový stínící systém;
10. life by egoé s. r. o., IČ 05622956, se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, dotace
ve výši 192.500 Kč, na projekt RP15-17/021 Návrh produktového designu doplňků
a změkčujících prvků;
11. nest by egoé s. r. o., IČ 05212383, se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice,
dotace ve výši 185.500 Kč, na projekt RP15-17/022 Produktové řešení designu
carboxu;
12. PSWNET Zlín s. r. o., IČ 29304326, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín, dotace
ve výši 119.000 Kč, na projekt RP15-17/023 Marketingová strategie společnosti
PSWNET Zlín s. r. o.;
13. LAGOON-FOTO a. s., IČ 25836153, se sídlem Dolní Jasenka 209, 755 01
Vsetín, dotace ve výši 119.000 Kč, na projekt RP15-17/024 Strategie rozvoje
marketingu společnosti LAGOON-FOTO a. s.;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s výše uvedenými
právnickými osobami, dle příloh č. 0046-18-P03 a č. 0046-18-P04.

19

Veřejná zakázka "Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030", dle přílohy č. 0047-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele Ing. Petr Zahradník, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha
10, IČ 67418317;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Petr Zahradník, se sídlem Korunní
810/104, 101 00 Praha 10, IČ 67418317, dle přílohy č. 0047-18-P02.

20

Český a moravský sklářský klastr - Smlouva o poskytnutí dotace; Krajská
hospodářská komora ZK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/1303/2017/STR uzavřené s Krajskou hospodářskou komorou
Zlínského kraje, IČ 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy
č. 0045-18-P03;
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schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 80.000
Kč pobočnému spolku České umění skla - Český a moravský sklářský klastr, IČ
04352645, se sídlem Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, na rozvoj aktivit vedoucích
k rozšiřování sklářského klastru, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketingu,
networkingu, řešení v oblasti vědeckotechnologických inovací klastru a to především
ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0045-18-P05.

21

Vyhodnocení programů RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury a
RP01-16-2 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/18

bere na vědomí
vyhodnocení programů RP01-16 Podpora vodohospodářské infrastruktury a RP0116-2 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2 dle příloh č. 0004-18-P01 a č. 000418-P02.

22

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/18

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/2116/2016/ŘDP s Karlem Pončíkem, trvalým pobytem
***, 756 11 Leskovec, datum narození *** a Zdeňkou Pončíkovou, trvalým pobytem
***, 756 11 Leskovec, datum narození ***, a to dle přílohy č. 0038-18-P01;
2. změnu projektového rámce č. 4 projektu "Program výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského kraje", dle přílohy č. 0038-18-P03 - Projektový rámec;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2018, dle přílohy č. 0038-18-P04.

23

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/18

souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje z
hospodaření příspěvkové organizace Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ
48489573, do hospodaření příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, IČ
00098574, osobního automobilu Škoda Fabia 1,4, reg. značka 3Z5 2789, inv. č.
10004, rok pořízení 2008, pořizovací cena 360.800 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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24

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 5437/145, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 5437/146, ostatní plocha, o výměře 9 m 2,
- p. č. 5437/147, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 5437/149, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
- p. č. 5437/150, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
- p. č. 5437/151, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5437/153, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
- p. č. 5437/155, ostatní plocha, o výměře 548 m 2,
- p. č. 5437/159, ostatní plocha, o výměře 523 m 2,
- p. č. 5437/160, ostatní plocha, o výměře 308 m 2,
- p. č. 5437/162, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 5437/163, ostatní plocha, o výměře 3662 m 2,
- p. č. 5437/165, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
- p. č. 5466/80, ostatní plocha, o výměře 132 m 2,
- p. č. 5466/85, ostatní plocha, o výměře 103 m 2,
- p. č. 5466/92, ostatní plocha, o výměře 606 m 2,
- p. č. 5466/93, ostatní plocha, o výměře 186 m 2,
- p. č. 5466/94, ostatní plocha, o výměře 630 m 2,
- p. č. 5466/95, ostatní plocha, o výměře 477 m 2,
- p. č. 5466/97, ostatní plocha, o výměře 1400 m 2,
- p. č. 5466/109, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
- p. č. 5466/111, ostatní plocha, o výměře 48 m 2,
- p. č. 6091, ostatní plocha, o výměře 110 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 396 pro obec a k. ú. Polešovice.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
I. schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré
náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 662/7, ostatní plocha, o výměře 723 m 2,
- p. č. 842/4, ostatní plocha, o výměře 1650 m 2,
- p. č. 842/5, ostatní plocha, o výměře 162 m 2,
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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, do vlastnictví
města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 00291471;
2. pozemků
- p. č. 448/4, ostatní plocha, o výměře 152 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 448/2,
- p. č. 842/9, ostatní plocha, o výměře 1278 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 842/2,
geometrickým plánem č. 2398-064/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště,
do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské
Hradiště, IČ 00291471;
3. komunikace, dle přílohy č. 0041-18-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, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
4. chodníků, dle přílohy č. 0041-18-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, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
5. cyklostezky, dle přílohy č. 0041-18-P05,
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9 a p. č. 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště, do
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště,
IČ 00291471;
6. kanalizace, dle přílohy č. 0041-18-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), do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
7. vodovodu, dle přílohy č. 0041-18-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, do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo
nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
8. veřejného osvětlení, dle přílohy č. 0041-18-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), do vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
9. kanalizačního sběrače AIIa, dle přílohy č. 0041-18-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, do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
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10. kanalizační stoky AIIa-6, dle přílohy č. 0041-18-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, do vlastnictví města Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
11. propoje mezi stokou K.1 a sběračem AIIa, dle přílohy č. 0041-18-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, do vlastnictví města
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471;
B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství
z vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách s tím, že veškeré náklady s
převodem spojené uhradí nabyvatel:
1. pozemku
- p. č. 827/6, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 827/1 geometrickým plánem č. 218 73/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Lešná a k. ú. Perná u Valašského Meziříčí, do podílového
spoluvlastnictví – každý k id. ½ ***, oba bytem ***, za celkovou kupní cenu ve výši
2.650 Kč;
2. pozemku
- p. č. 5310/58, ostatní plocha, o výměře 85 m2,
odděleného z původního pozemku p. č. 5310/1 geometrickým plánem č. 2157 7601b/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková, do společného jmění manželů
***, oba bytem ***, za kupní cenu ve výši 4.250 Kč;
3. pozemku
- p. č. 383/20, ostatní plocha, o výměře 406 m 2,
odděleného z původních pozemků p. č. 383/1, p. č. 383/16, p. č. 842/3 geometrickým
plánem č. 2443-18/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, do vlastnictví
Uherskohradišťské nemocnice a. s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské
Hradiště, IČ 27660915, za kupní cenu ve výši 266.742 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0002/2018 dle přílohy č. 0041-18-P10;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0783/Z23/16 ze dne 21.09.2016 – bod A. 3. první odrážka.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
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I. schválit nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných
výměrách, a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 368-20235/2017 pro
obec a k. ú. Tichov:
- p. č. 2207/3, ostatní plocha, o výměře 440 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2207/3,
- p. č. 2012/1, ostatní plocha, o výměře 3101 m 2, odděleného z původních pozemků
p. č. 2012/1, p. č. 2610/10, p. č. 2610/2, p. č. 2610/5 a p. č. 1998,
od obce Tichov, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 48471640;
B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachovice:
- p. č. 3831/12, ostatní plocha, o výměře 44 m2,
zapsaného na LV č. 140 od *** za cenu ve výši 19.800 Kč;

pracoviště

2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- p. č. 813/10, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
- p. č. 813/11, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
zapsaného na LV č. 220 od *** za cenu ve výši 16.200 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sulimov:
- p. č. 619/4, ostatní plocha, o výměře 3028 m²,
- p. č. 619/8, ostatní plocha, o výměře 12 m²,
- p. č. 619/56, ostatní plocha, o výměře 33 m²,
zapsaných na LV č. 611 od *** za cenu ve výši 153.650 Kč;

pracoviště

4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Jestřabí a k. ú. Jestřabí nad Vláří:
- p. č. 167/8, ostatní plocha, o výměře 16 m²,
- p. č. 345/6, ostatní plocha, o výměře 3 m²,
zapsaných na LV č. 188 od ***za cenu ve výši 950 Kč;
5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velký Ořechov:
a)
- p. č. 1516/34, ostatní plocha, o výměře 625 m²,
zapsaného na LV č. 216 od *** za cenu ve výši 31.250 Kč;
b)
- p. č. 1535/13, ostatní plocha, o výměře 309 m²,
zapsaného na LV č. 61 od *** za cenu ve výši 15.450 Kč;

pracoviště

6. odděleného z původního pozemku p. č. 2649/2, geometrickým plánem č. 21577601a/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková:
- p. č. 2649/3, zahrada, o výměře 99 m 2,
od ***za cenu ve výši 4.950 Kč;
C. smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, v rozsahu a dle podmínek uvedených v
přílohách č. 0040-18-P04 a č. 0040-18-P05;
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II. předat nemovité věci uvedené v částech A. - B. tohoto 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;
III. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0259/Z10/17 ze dne 18.12.2017 - bod B. 2. b) - c);
- č. 0069/Z04/17 ze dne 06.03.2017 - bod B. 2.
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Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2017 do rozpočtu roku
2018 - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/18

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0246/2017, dle přílohy č. 0043-18-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0001/2018, dle přílohy č. 0043-18-P03;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0002/2018, dle přílohy č. 0043-18-P04;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0003/2018, dle
přílohy č. 0043-18-P05.
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Změna příloh Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/18

schvaluje
změnu Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách, uzavřené mezi PPF
bankou a.s., IČ 47116129, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 a
Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, dle příloh č.
0044-18-P01 až č. 0044-18-P04.

29

Kontroly příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/18

schvaluje
provedení kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2018, dle přílohy
č. 0034-18-P01;
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určuje
kontrolující, oprávněné k provádění kontrol příspěvkových organizací Zlínského
kraje v roce 2018, dle přílohy č. 0034-18-P02;
souhlasí
s vydáním pověření pro ředitele krajského úřadu k vydávání Pověření ke kontrole
příspěvkových organizací Zlínského kraje, dle přílohy č. 0034-18-P03.

30

Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku 1/2018 Ředitelství
silnic Zlínského kraje, fond investic, odpisový plán, dodatek k IZ

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/18

schvaluje
A. poskytnutí investičního příspěvku č. 1/2018/DOP na stavební a strojní investice
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0009-18-P02a až č. 000918-P02c,
B. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2018, dle přílohy č. 0009-18-P03a a č. 000918-P03b,
C. odpisový plán příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, na rok 2018, dle přílohy č. 0009-18-P04,
D. dodatek č. 2 investičního záměru č.1323/110/04/17 – 02/01/18 k provedení díla
"Silnice II/495: Bojkovice, ul. Pitínská - propustek", o celkových nákladech
3.573.000 Kč, dle přílohy č. 0009-18-P05a a č. 0009-18-P05b.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 65

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 65 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje v části odkanalizování obce Podolí (okr. Vsetín), dle
přílohy č. 0003-18-P02.
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32

Závěrečná zpráva z realizace veřejné zakázky "Experimentální měření
škodlivin v ovzduší ve vybraných městech Zlínského kraje spojené s
osvětovou kampaní"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R01/18

bere na vědomí
závěrečnou zprávu z realizace veřejné zakázky "Experimentální měření škodlivin v
ovzduší ve vybraných městech Zlínského kraje spojené s osvětovou kampaní" dle
přílohy č. 0005-18-P01.

33

Sociální služby - Výpověď smluv o poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R01/18

schvaluje
1) výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0330/2017/SOC uzavřené mezi
Zlínským krajem a společností Neurona z. s., IČ 22663673, se sídlem Lidečko 287,
756 15 Lidečko, dle přílohy č. 0006-18-P01;
2) výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0354/2017/SOC uzavřené mezi
Zlínským krajem a Centrem pro rodinu Zlín z. s., IČ 48473936, se sídlem Okružní
5298, 760 05 Zlín, dle přílohy č. 0006-18-P02.

34

Žádost kraje o navýšení dotace (č. 1) ze SR na období roku 2018, Aktualizace
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018
včetně přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2018“ a doplnění
přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R01/18

bere na vědomí
podání Žádosti kraje o navýšení dotace (č. 1) ze státního rozpočtu na období roku
2018 ve výši 1.148.075.000 Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, dle přílohy č. 0008-18P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 včetně přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových
záměrů pro rok 2018“ a doplnění přílohy č. 3 "Dočasná síť sociálních služeb" dle
příloh č. 0008-18-P03 až č. 0008-18-P06.
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35

Školství - fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R01/18

schvaluje
a) plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace:
1. Střední průmyslová škola Zlín, IČ 00559482, dle přílohy č. 0023-18-P01a;
2. Dětský domov Valašské Meziříčí, IČ 62334808, dle přílohy č. 0023-18-P02;
b) zařazení akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy" do
Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje dle přílohy č. 002318-P03;
c) rozpočtové opatření č. RZK/0007/2018, dle přílohy č. 0023-18-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím se zahájením realizace investiční akce "Gymnázium Rožnov pod
Radhoštěm - rekonstrukce střechy".

36

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R01/18

schvaluje
závazný objem prostředků na platy v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok
2018:
a) Střední průmyslové škole Otrokovice, se sídlem třída Tomáše Bati 1266, 765 02
Otrokovice, IČ 00128198, ve výši 1.449.000 Kč, dle přílohy č. 0029-18-P02;
b) Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, se sídlem Nivnická
1781, 688 01 Uherský Brod, IČ 14450437, ve výši 732.000 Kč, dle přílohy č. 002918-P03.

37

Školství - změna ve stanoveném počtu tříd 1. ročníku pro školní rok 20182019 v oboru Zdravotnický asistent

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R01/18

schvaluje
zvýšení stanoveného počtu tříd 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok
2018/2019 v oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent u Masarykova gymnázia,
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, IČ 00843351,
z jedné na dvě třídy.
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38

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R01/18

souhlasí
1. s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, frézky konzolové FGS
25/32, inventární číslo 619248, pořizovací cena 325.346 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
rok výroby 1990, a to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
strojnická Vsetín, IČ 00843407, a to:
- projekční zařízení, inventární číslo 5-403222, pořizovací cena 185.134 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2003,
- kopírka AFICIO MP, inventární číslo 5-405286, pořizovací cena 154.581 Kč,
zůstatková cena 0 Kč, rok pořízení 2007,
- kotel plynový, inventární číslo 4-557-22, pořizovací cena 130.200 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1998,
a to formou ekologické likvidace.

39

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0039/R01/18

bere na vědomí
dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Stass, a. s., se sídlem J.
A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 18811396, a příspěvkovou organizací Krajská
pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, IČ 61716456, dle přílohy č. 0025-18-P01.

40

Školství - vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0040/R01/18

bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitelky Tauferovy střední odborné školy veterinární
Kroměříž, IČ 63459086, paní Mgr. Blaženy Kubíčkové, ke dni 30.11.2018, dle přílohy
č. 0026-18-P01;
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Tauferovy střední odborné
školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle přílohy č. 0026-18-P02.
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41

Školství - jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky SOŠ Luhačovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0041/R01/18

jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední odborné školy Luhačovice, IČ 61715999, ve složení: předseda komise PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Pavel Botek, PhDr.
Mojmír Šemnický, MBA, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Zbyněk Lekeš, Radomil Kop.

42

Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0042/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
Fondu Zlínského kraje, sekce KULTURA:
a) ve výši 1.500.000 Kč spolku Czech Ensemble Baroque, z. s., IČ 22674209, se
sídlem Lázy 14, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí na realizaci projektu: Bacha
na Mozarta! ve Zlínském kraji, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace, dle přílohy č. 0030-18-P03;
b) ve výši 500.000 Kč spolku Regionální filmový fond z. s., IČ 05262381, se sídlem
Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín na realizaci projektu: Podpora rozvoje a propagace
filmového průmyslu ve Zlínském kraji, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 0030-18-P04.

43

Kultura - dodatky ke smlouvám o výpůjčkách - Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně, p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0043/R01/18

souhlasí
1) s uzavřením následujících Dodatků ke Smlouvám o výpůjčkách mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 70947422 a
Statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín:
a) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 20.08.2004 ve
znění pozdějších dodatků týkající se prostor obvodní knihovny ul. Díly IV 3691, Zlín,
dle přílohy č. 0031-18-P13;
b) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 01.07.2005 ve
znění pozdějších dodatků týkající se prostor obvodní knihovny ul. Okružní 4699, Zlín
– Jižní Svahy, dle přílohy č. 0031-18-P14;
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.10.2014
týkající se prostor místní pobočky Kostelec 133, Kostelec u Zlína, dle přílohy č. 003118-P15;
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.10.2014
týkající se prostor místní pobočky Lhotka 68, Lhotka u Zlína, dle přílohy č. 0031-18P16;
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e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.10.2014
týkající se prostor místní pobočky Louky nad Dřevnicí 68, Zlín - Louky, dle přílohy č.
0031-18-P17;
f) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29.04.2002 týkající
se prostor obvodní knihovny ul. Mlýnská 845, Zlín – Malenovice, dle přílohy č. 003118-P18;
g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29.10.2014
týkající se prostor místní pobočky ul. Mokrá II 622, Zlín – Mladcová, dle přílohy č.
0031-18-P19;
h) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 19.09.2006 ve
znění pozdějších dodatků týkající se prostor místní pobočky ul. Podlesí 5302, Zlín –
Jižní Svahy, dle přílohy č. 0031-18-P20;
i) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 26.09.2016 týkající
se prostor místní pobočky Příluky 26, Příluky u Zlína, dle přílohy č. 0031-18-P21;
j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 28.04.2017 týkající
se prostor místní pobočky Štípa 668, Zlín, dle přílohy č. 0031-18-P22;
k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.10.2014
týkající se prostor místní pobočky Velíková 53, Zlín, dle přílohy č. 0031-18-P23;
2) s uzavřením Smluv o výpůjčkách movitého majetku mezi Krajskou knihovnou
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 70947422 a Statutárním
městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín:
a) Smlouva o výpůjčce movitého majetku umístěného v prostorách místní pobočky
Kudlov 21, Zlín, dle přílohy č. 0031-18-P24;
b) Smlouva o výpůjčce movitého majetku umístěného v prostorách místní pobočky
Prštné 570, Zlín, dle přílohy č. 0031-18-P25.

44

Aktualizace směrnice SM/77/02/18 - Škody na majetku kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0044/R01/18

schvaluje
aktualizaci směrnice SM/77/02/18 - Škody na majetku kraje, dle přílohy č. 0033-18P01.

45

Náhrada škody na majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0045/R01/18

rozhodla
v souladu se směrnicí SM/77/01/13 Škody na majetku kraje, že Jiří Čunek, hejtman
Zlínského kraje, není odpovědný za škodu vzniklou střetem služebního vozidla se
zvěří a z toho důvodu mu škoda ve výši 4.997 Kč nebude dána k náhradě.
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46

Záměr pronájmu - nebytové prostory a parkovací místa

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0046/R01/18

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., stojící na pozemku p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0037-18P01, a parkovací místo na části pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje p. č. 1119/28
ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
263 pro k. ú. a obec Zlín, dle příloh č. 0037-18-P02;
2) 3 parkovací místa na části pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje p. č. 1119/247
ostatní plocha, manipulační plocha, a pozemku p. č. 1119/229 ostatní plocha,
manipulační plocha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro k. ú.
a obec Zlín, dle příloh č. 0037-18-P03 a č. 0037-18-P04.

47

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se
společností CEDA Zlín - A s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0047/R01/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
Zlínským krajem a společností CEDA Zlín – A s. r. o., se sídlem Slavojova 579/9,
Nusle, 128 00 Praha 2, IČ 26235668, dle přílohy č. 0036-18-P01.

48

Příspěvková organizace - platové výměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0048/R01/18

stanovuje
1. s účinností od 23.11.2017 plat zástupci statutárního orgánu Základní umělecké
školy Alfréda Radoka Valašské Meziřičí, IČ 00851914, dle přílohy č. 0014-18-P01;
2. s účinností od 01.01.2018 plat zástupci statutárního orgánu Základní umělecké
školy Alfréda Radoka Valašské Meziřičí, IČ 00851914, dle přílohy č. 0014-18-P02.
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49

Záštity a dar

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0049/R01/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 43. ročníkem motoristické akce pro řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy Memoriál Josefa Sláčíka" pořádaným pobočným spolkem AVZO TSČ ČR ZO
Vizovice, p. s., se sídlem Razov 710, 763 12 Vizovice, IČ 22709070;
2) akcí Regionální ozvěny Febiofestu - 25. ročník ve Zlínském kraji pořádanou
společností MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST, s. r. o., se
sídlem Růžová 951/13, 110 00 Praha 1, IČ 26721546;
3) konferencí VODA ZLÍN 2018 pořádanou společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ
61859575;
4) 12. ročníkem Soutěže odborných dovedností oboru Řezník - uzenář pořádaným
Integrovanou střední školou - Centrem odborné přípravy a Jazykovou školou s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574;
5) projektem ZUŠ Open ve Zlínském kraji realizovaným Nadačním fondem
Magdaleny Kožené, se sídlem Polní 334/6, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 04845293;
6) benefičním plesem Život je dar pořádaným nadačním fondem Vita donum est nadační fond, se sídlem Pod Rozhlednou 6068, 760 01 Zlín, IČ 03640825;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Jana Pijáčka nad devátou Výroční konferencí
cestovního ruchu Východní Moravy pořádanou Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy, o. p. s., se sídlem J. A. Bati 5520, 760 90 Zlín, IČ 27744485;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) Festivalem IQ Play pořádaným spolkem Inspirace Zlín z. s., se sídlem Bratří
Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČ 04535341;
2) akcí "Studentský Velehrad 2018" pořádanou spolkem Vysokoškolské katolické
hnutí Česká republika, z. s., se sídlem Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČ 26610311;
d) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad akcí "Zlín
Čokoládový Festival 2018" pořádanou společností ChrisEvents s. r. o., se sídlem
Jižní 299/25, Slavonín, 763 01 Olomouc, IČ 04976525;
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu Martinu Krkoškovi, ***,
zákonnému zástupci 1. občánka Zlínského kraje roku 2018.

50

Projekt E-Mobilita Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0050/R01/18

bere na vědomí
výzvu č. 11/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životní prostředí dle přílohy č. 0054-18-P01;
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schvaluje
1. projektový rámec projektu "E-Mobilita Zlínského kraje", dle přílohy č. 0054-18P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0010/2018, dle přílohy č. 0054-18-P03;
ukládá
1. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů dopracovat projekt "E-Mobilita
Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0054-18-P02, do
konečné podoby žádosti o podporu na projekt z Národního programu Životní
prostředí včetně všech povinných příloh v termínu do 31.01.2018;
2. vedoucímu Odboru řízení dotačních programů předložit žádost o podporu z
Národního programu Životní prostředí na projekt "E-Mobilita Zlínského kraje" v
termínu do 31.01.2018.

51

Předběžná oznámení - Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou osobní drážní dopravou od počátku platnosti JŘ 2019/20

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0051/R01/18

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.7.2017 č. 0549/R17/17 v celém rozsahu;
schvaluje
1) rozdělení celku veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou, zajišťovaných pro Zlínský kraj do roku 2019 společností České dráhy, a.
s., do třech provozních souborů od počátku platnosti jízdních řádů 2019/2020, a to:
1. Zlínský kraj – střed, 2. Zlínský kraj – východ, 3. Zlínský kraj – vozba závislé
(elektrické) trakce;
2) přímé zadání jako způsob uzavření smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících od počátku platnosti jízdních řádů 2019/2020 pro všechny tři provozní
soubory;
3) předběžná oznámení do Úředního věstníku EU k uzavření smluv formou přímého
zadání na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou, dle příloh č. 0055-18-P01 až 0055-18-P03.

52

Změna organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje a s tím
související organizační změna

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0052/R01/18

schvaluje
organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského kraje a s tím související
organizační změnu dle příloh č. 0056-18-P01 a č. 0056-18-P02 s účinností od
01.03.2018.
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53

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0053/R01/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Brně
na dobu čtyř let tyto osoby:
1. Ing. Pavel Dohnal, bytem ***;
2. Andrea Záhořáková, bytem ***

54

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
05.02.2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0054/R01/18

schvaluje
návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
05.02.2018, ve znění změn přijatých na tomto jednání Rady Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0058-18-P02.
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Aktualizace směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0055/R01/18

schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 směrnice SM/10/03/17 - Směrnice o poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů, dle přílohy č. 0059-18-P01.

Zlín 15. ledna 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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