R02/18
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 2. zasedání dne 18.01.2018

1

Veřejná zakázka "Budova č. 21 – Obnova páternosteru"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0056/R02/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Budova č. 21 Obnova páternosteru", dle přílohy č. 0063-18-P01;
schvaluje
1. zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Budova č. 21 - Obnova
páternosteru", dle přílohy č. 0063-18-P02;
2. zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Budova č. 21 – Obnova
páternosteru“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0063-18-P04
až č. 0063-18-P11, uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele a následným odesláním výzvy osloveným dodavatelům uvedeným v
příloze č. 0063-18-P12, za podmínky účinného zrušení předchozího zadávacího
řízení;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Pavla Hošková, Ing.
František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek, a náhradníky: Mgr. Blanka Bohunová, Petr
Ruber, Martina Chovancová, DiS.;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Petr Kedra, Ing. Martin Kobzáň, Mgr. Michal Uherek, Ing. Pavla Hošková,
a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Dagmar Sýnková, Ing. Jitka Václavíková,
Martina Chovancová, DiS., Mgr. Blanka Bohunová;
zmocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost Tender Solution s. r. o., se sídlem Jinonická
804/80, 158 00 Praha 5, IČ 26507536, k provádění úkonů nezbytných pro výkon
zadavatelských činností a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o
veřejné zakázce s názvem "Budova č. 21 – Obnova páternosteru" podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle plné moci ve znění přílohy č. 006318-P13.
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Financování projektů z dotačních programů v roce 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0057/R02/18

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci:
a) Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, dle
příloh č. 0062-18-P01 a č. 0062-18-P02;
b) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822,
763 21 Slavičín, IČ 46276327, dle příloh č. 0062-18-P10 a č. 0062-18-P14;
2. odpisový plán na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Kroměřížska,
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IĆ 0009138, dle přílohy č. 006218-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0011/2018, dle přílohy č. 0062-18-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0012/2018, dle přílohy č. 0062-18-P11;
5. zvýšení investičního příspěvku v roce 2018 o 3.500.000 Kč na celkovou výši
4.000.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké
náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na přípravu a realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic", dle přílohy č. 0062-18-P05;
6. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín,
se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327, ve výši 2.424.000 Kč na
přípravu a realizaci akce „Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – Půdní vestavba
na budově školy“, dle přílohy č. 0062-18-P12;
7. snížení účelového příspěvku na provoz o celkovou částku 1.000 Kč, na celkovou
výši 349.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké
náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na přípravu a realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic", dle příloh č. 0062-18-P06 a
0062-18-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 15.685.000 Kč příspěvkové organizací Muzeum Kroměřížska, IČ
00091138, na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic", a
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy
č. 0062-18-P08;
b) ve výši 17.489.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín, se sídlem Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327, na akci
„Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – Půdní vestavba na budově školy“, a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle
přílohy č. 0062-18-P13.
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Programová podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0058/R02/18

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Rámec Programu MaS04-18 s názvem
"Podpora mládeže na krajské úrovni", dle přílohy č. 0061-18-P02;
bere na vědomí
hodnocení Programu MaS04-17 s názvem "Naplňování koncepce podpory mládeže
ve ZK" za rok 2017 dle přílohy č. 0061-18-P04.

Zlín 18. ledna 2018

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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