R03/18
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 3. zasedání dne 29.01.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0059/R03/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0098-18-P01.

2

Vyhodnocení programů RP06-17 podpora akreditovaného dobrovolnictví a
RP07-17-DT1 podpora neziskových organizací v oblasti prevence rizikových
typů chování za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0060/R03/18

bere na vědomí
1. hodnocení Programu RP06-17 na podporu akreditovaného dobrovolnictví za rok
2017, dle přílohy č. 0069-18-P01;
2. hodnocení Programu RP07-17-DT1 na podporu nestátních neziskových
organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování za
rok 2017, dle přílohy č. 0069-18-P02.

3

Anketa "Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0061/R03/18

souhlasí
1. s vyhlášením 5. ročníku ankety "Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje" za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnických zařízeních působících ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, dle přílohy č. 0071-18-P02;
3. se složením hodnoticí komise pro výběr oceněných, dle přílohy č. 0071-18-P03.

1/20

R03/18

4

SPZ Holešov - Dodatky investičních záměrů

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0062/R03/18

schvaluje
1. dodatek č. 15 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 15/01/18 Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov
II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část, dle
přílohy č. 0075-18-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1021/3/220/02/03/14 - 02/01/18 SPZ Holešov - vrty, dle přílohy č. 0075-18-P02.

5

Školství - dodatky investičních záměrů IROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0063/R03/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1239/3/150/464/08/16-02/12/17 na akci
"Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky,
chemie a biologie" - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1263/3/150/485/09/16-01/01/18 na akci "SOU
Valašské Klobouky - pořízení strojního vybavení" - IROP, dle přílohy č. 0076-18P02;
c) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1268/3/150/489/09/16-02/11/17 na akci "SPŠ
Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen" - IROP, dle přílohy č. 0076-18P03;
d) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1273/3/150/493/09/16-01/01/18 na akci "SŠ
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce,
modernizace a přístavba budovy praktického vyučování" - IROP, dle přílohy č. 007618-P04;
e) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1348/150/05/17 – 01/01/18 na akci "SPŠ
Otrokovice - Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu " - IROP, dle
přílohy č. 0076-18-P05;
2. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací na rok 2018 pro
příspěvkové organizace:
a) Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ
61716707, dle přílohy č. 0076-18-P06;
b) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00054771, dle přílohy č. 0076-18-P07;
c) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, dle přílohy č. 0076-18-P08;
d) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul.
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0076-18P09;
3. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkovým organizacím:
a) Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 00054771, ve výši 417.000 Kč, na realizaci akce "SOU Valašské
Klobouky - pořízení strojního vybavení" - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P10;

2/20

R03/18

b) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, ve výši 1.379.000 Kč na realizaci akce "SPŠ Otrokovice - přístavba a
vybavení odborných dílen" - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P11;
c) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul.
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, ve výši 2.604.000 Kč
na realizaci akce "SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
- rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování" - IROP, dle
přílohy č. 0076-18-P12;
d) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, ve výši 880.000 Kč na realizaci akce "SPŠ Otrokovice - Rekonstrukce
a modernizace výukové kuchyně a výtahu" - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P13;
4. poskytnutí příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkovým organizacím:
a) Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ
61716707, ve výši 344.070 Kč na realizaci akce "Gymnázium Valašské Klobouky rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“ – IROP dle
přílohy č. 0076-18-P14;
b) Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ 00128198, ve výši 323.000 Kč na realizaci akce "SPŠ Otrokovice - přístavba a
vybavení odborných dílen" - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P15;
c) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul.
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, ve výši 670.000 Kč na
realizaci akce "SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování" - IROP, dle
přílohy č. 0076-18-P16;
5. snížení uloženého odvodu prostředků fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, o 300.000
Kč na 700.000 Kč. Odvod prostředků do rozpočtu zřizovatele schválilo Zastupitelstvo
Zlínského kraje usnesením č. 0256/Z10/17 ze dne 18.12.2017;
6. rozpočtové opatření č. RZK/0018/2018, dle přílohy č. 0076-18-P17;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0016/2018, dle přílohy č. 0076-18-P18;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0013/2018, dle přílohy č. 0076-18-P19;
9. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2018, dle přílohy č. 0076-18-P20;
10. rozpočtové opatření č. RZK/0026/2018, dle přílohy č. 0076-18-P21;
11. rozpočtové opatření č. RZK/0027/2018, dle přílohy č. 0076-18-P22;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2018:
a) ve výši 4.493.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Valašské Klobouky,
Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky, IČ 61716707, na realizaci akce
"Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky,
chemie a biologie“ - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P23;
b) ve výši 7.696.000 Kč příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 00054771, na realizaci
akce "SOU Valašské Klobouky - pořízení strojního vybavení" - IROP, dle přílohy č.
0076-18-P24;
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c) ve výši 32.334.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, ul. Školní 1610, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843474, na realizaci akce "SŠ informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy
praktického vyučování" - IROP, dle přílohy č. 0076-18-P25;
d) ve výši 45.014.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci akce
"SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen" - IROP, dle přílohy č. 007618-P26;
e) ve výši 6.738.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, na realizaci akce
"SPŠ Otrokovice - rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu" - IROP,
dle přílohy č. 0076-18-P27;
ukládá
odvod prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Dětský domov Uherský
Ostroh, IČ 60371811, v celkové výši 300.000 Kč v termínu do 22.06.2018.

6

Školství, zdravotnictví, sociální služby - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0064/R03/18

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1310/150/04/17 – 01/01/18 na akci "Gymnázium a JŠ Zlín – rekonstrukce
venkovního sportoviště", dle přílohy č. 0077-18-P01;
2. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) příspěvkové organizace Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy
č. 0077-18-P02;
b) příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0077-18-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0022/2018, dle přílohy č. 0077-18-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0025/2018, dle přílohy č. 0077-18-P05;
5. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 23.870.000 Kč a příspěvku na provoz
ve výši 700.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova 628, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na realizaci akce "SPŠ stavební Valašské Meziříčí
– stavební úpravy Máchova 628", dle přílohy č. 0077-18-P06;
6. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7.347.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 694.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Střední škola
oděvní a služeb Vizovice, se sídlem Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČ 00837237, na
realizaci akce "Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Rekonstrukce budovy staré
školy", dle přílohy č. 0077-18-P07;
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7. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7.705.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 482.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka
2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, na realizaci akce "Gymnázium a JŠ Zlín rekonstrukce venkovního sportoviště", dle přílohy č. 0077-18-P08;
8. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018:
a) ve výši 203.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, se sídlem Broučkova 372, 760 01 Zlín, IČ
00226319, na realizaci akce "SZŠ a VOŠZ Zlín – Rekonstrukce výměníkové stanice
DM", dle přílohy č. 0077-18-P09;
b) ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm,
se sídlem Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
na zpracování projektové dokumentace akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
- rekonstrukce střechy", dle přílohy č. 0077-18-P10;
c) ve výši 2.387.000 Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola Valašské Meziříčí, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843504,
na realizaci akce "OA a VOŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a
odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny", dle přílohy č. 0077-18-P11;
bere na vědomí
závěrečné zprávy dokončených akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "DSS Návojná, p. o. - odstranění havarijního stavu kotelny" dle přílohy č. 007718-P12,
b) "OU a ZŠ Holešov - Výměna oken a rekonstrukce fasády" dle přílohy č. 0077-18P13,
c) "SŠ – COPt Uherský Brod - rekonstrukce sociálního zařízení" dle přílohy č. 007718-P14,
d) "SPŠ a OA Uherský Brod - Výstavba školního hřiště" dle přílohy č. 0077-18-P15,
e) "Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť - oprava venkovních nátěrů" dle přílohy č. 0077-18P16,
f) "SOU Uherský Brod - výstavba spojovacího krčku" dle přílohy č. 0077-18-P17,
g) "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kotelen" dle přílohy
č. 0077-18-P18,
h) "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - oprava elektroinstalace, topení, rozvodů
vody a VZT" dle přílohy č. 0077-18-P19,
ch) "SPŠ strojnická Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen" dle přílohy
č. 0077-18-P20,
i) "Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3. NP" dle
přílohy č. 0077-18-P21,
j) "SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - rekonstrukce
elektroinstalace budovy Z" dle přílohy č. 0077-18-P22,
k) "ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - oprava sociálních zařízení" dle přílohy č. 007718-P23,
l) "Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce sociálních zařízení" dle přílohy č.
0077-18-P24,
m) "DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - oprava kotelny" dle přílohy č. 0077-18-P25,
n) "Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce plynové kotelny" dle přílohy č.
0077-18-P26,
o) "Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž - oprava tělocvičny" dle přílohy č. 0077-18-P27,
p) "ZUŠ Vsetín - rekonstrukce plynové kotelny" dle přílohy č. 0077-18-P28,
q) "SŠHS Kroměříž - rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně" dle přílohy č. 007718-P29,
r) "SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Kunovice Na Bělince - rekonstrukce kotelny"
dle přílohy č. 0077-18-P30,
s) "SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Uherský Brod - pořízení vícemístného vozidla"
dle přílohy č. 0077-18-P31,
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t) "SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Kunovice Cihlářská - pořízení vícemístného
vozidla" dle přílohy č. 0077-18-P32,
u) "SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Kunovice Na Bělince - pořízení vícemístného
vozidla" dle přílohy č. 0077-18-P33.

7

Zdravotnictví - Kroměřížská nemocnice - přístavba budovy A - dodávka
stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0065/R03/18

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kroměřížská nemocnice a.
s. - přístavba budovy A - dodávka stavby“ formou otevřeného podlimitního řízení, dle
příloh č. 0079-18-P01 až č. 0079-18-P07;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Pavla Hošková, Ing.
František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek, Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Milan
Štábl, MBA, a náhradníky: Mgr. Blanka Bohunová, Petr Ruber, Martina Chovancová,
DiS., Ing. Petr Burša, Ing. Marek Knot;
2. společnou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Štábl,
MBA, Ing. Karol Muránsky, Ing. arch. Martina Hovořáková, Mgr. Michal Uherek, Ing.
Pavla Hošková, a náhradníky: Ing. František Mikeštík, Ing. Miluše Miklíková, Petr
Ruber, 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 "Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A dodávka stavby" podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle
plné moci ve znění přílohy č. 0079-18-P08.

8

Dodatek č. 2 Investičního záměru Vybavení pro školicí střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0066/R03/18

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1196/3/170/201/05/16 – 02/01/18 "Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje", dle přílohy č. 0072-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0017/2018 dle přílohy č. 0072-18-P02.
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9

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Rozvoj krajského digitálního
úložiště PACS snímků"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0067/R03/18

souhlasí
1. s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zabezpečení
realizace projektu "Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků" vydaném
poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle přílohy č. 0073-18P01;
2. s realizací projektu "Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků".

10

Školství a kultura - dodatky investičních záměrů a finanční krytí projektů
příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0068/R03/18

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru s evidenčním číslem 11259/3/150/481/09/16 01/01/18 na akci "SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup
techniky" dle přílohy č. 0084-18-P01;
2. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkovým organizacím:
a) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, ve výši
606.000 Kč na přípravu a realizaci akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm – nákup techniky“, dle přílohy č. 0084-18-P02;
b) Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský
Brod, IČ 00055107, ve výši 839.000 Kč na přípravu a realizaci akce „ SOU Uherský
Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků“, dle přílohy č. 0084-18-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0023/2018, dle přílohy č. 0084-18-P04;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0024/2018, dle přílohy č. 0084-18-P05;
4. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkové organizace:
a) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy
č. 0084-18-P06;
b) Střední odborné učiliště Uherský Brod, se sídlem Svatopluka Čecha 1110, 688
01 Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 0084-18-P07 a č. 0084-18-P12;
c) Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle
přílohy č. 0084-18-P08;
5. odpisový plán na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Muzeum regionu
Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy č. 0084-18-P09;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2018:
a) ve výši 8.964.000 Kč příspěvkové organizaci Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na přípravu a realizaci projektu "SŠ
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup techniky", dle přílohy
č. 0084-18-P10;
b) ve výši 16.634.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský
Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod, IČ 00055107, na přípravu a
realizaci akce „SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků“, dle
přílohy č. 0084-18-P11.

12

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0069/R03/18

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 plynárenského zařízení v pozemku p. č. 15535/3, ostatní
plocha, v k. ú. Hovězí, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým
plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
2. 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 plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojky v pozemku
p. č. 141, ostatní plocha, v k. ú. Raková, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 316-5016/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
3. 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 plynárenského zařízení - STL plynovodu v pozemcích p. č.
448/2, p. č. 668/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2402-521/2016,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.510 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká republika – Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ 70994234, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování propustku pro odvod povrchových vod z drážního tělesa na
pozemku p. č. 1147/4, ostatní plocha, v k. ú. Zdounky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1096-22/2017,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním propustku pro odvod povrchových vod z
drážního tělesa,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká republika – Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ 70994234, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování přejezdového zabezpečovacího zařízení a železničního
spodku na pozemku p. č. 400/2, ostatní plocha, v k. ú. Nětčice a propustku pro odvod
povrchových vod z drážního tělesa, přejezdového zabezpečovacího zařízení a
železničního spodku na pozemku p. č. 400/5, ostatní plocha, v k. ú. Nětčice, vše v
rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 218-22/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním propustku pro odvod povrchových vod z
drážního tělesa, přejezdového zabezpečovacího zařízení a železničního spodku,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti včetně zřízení práva provést stavbu pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ
24729035, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN včetně 1 ks opěrného bodu - betonového sloupu, vše na pozemku p. č. 12490/1,
ostatní plocha, v k. ú. Nový Hrozenkov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN včetně
1 ks opěrného bodu - betonového sloupu, se všemi s tím spojenými zákonnými
právy, povinnostmi a omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm nadzemního
vedení NN + DPH a 1.500Kč/1 ks podpěrného bodu + DPH, minimálně však 11.500
Kč + DPH;
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, formou fyzické likvidace, a to:
- varného kotle Fagor, inv. č. 30300124, rok pořízení 2003, pořizovací cena 126.042
Kč, zůstatková cena 0 Kč.

13

Zapojení finančních prostředků hospodaření roku 2017 do rozpočtu roku
2018 - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0070/R03/18

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0014/2018, dle přílohy č. 0097-18-P02;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0015/2018, dle přílohy č. 0097-18-P03.
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Harmonogram k zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek p. o. ZK za rok 2017, harmonogram
zpracování podkladů p. o. na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0071/R03/18

schvaluje
1. harmonogram k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k zajištění
procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje za
rok 2017, dle přílohy č. 0095-18-P02;
2. harmonogram zpracování podkladů příspěvkových organizací Zlínského kraje
(mimo školství) na rok 2018, dle přílohy č. 0095-18-P03;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací a vedoucím příslušných odborů splnit úkoly
vyplývající z harmonogramu k zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření a k
zajištění procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok
2017 a z harmonogramu zpracování podkladů příspěvkových organizací (mimo
školství) na rok 2018 v termínech dle harmonogramu.

15

Sociální služby - plány tvorby a použití fondů investic, odpisové plány na rok
2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0072/R03/18

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory
Burešov, IČ 70851042, na rok 2018, dle přílohy č. 0068-18-P02;
2. odpisový plán investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Burešov, IČ
70851042, na rok 2018, dle přílohy č. 0068-18-P03.

16

Hodnocení programu RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0073/R03/18

bere na vědomí
hodnocení programu RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích dle příloh
č. 0064-18-P01 až č. 0064-18-P04.
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Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0074/R03/18

bere na vědomí
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok
2018, dle přílohy č. 0060-18-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2018, dle přílohy č. 0060-18-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2018, dle přílohy č. 0060-18-P04;
2. vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 0060-18-P05;
3. poskytnutí finanční podpory a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2018 mezi Zlínským krajem a:



















"Anděl", z. s., IČ 66934702, Kelč 290,
"HVĚZDA z. ú.“, IČ 70829560, Masarykova 443, Malenovice, Zlín,
ABAPO, s. r. o., IČ 02672910, Divadelní 3242, Zlín,
AGARTA z. s., IČ 27002438, Ohrada 1879, Vsetín,
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČ 00568813, Nivy II 5358, Zlín,
Astras, o. p. s., IČ 29267609, Purkyňova 702/3, Kroměříž,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825, Hošťálková 428,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614, Hrbová 1561,
Vsetín
Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice
pod Hostýnem,
Centrum pro seniory, příspěvková organizace, IČ 47934531, Příční 1475,
Holešov,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ 26593823,
Gahurova 5265, Zlín,
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín,
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, IČ 00406431, Bílého
80/9, Stránice, Brno-střed,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Eduarda Světlíka 1197,
Hulín,
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, Žerotínova 1421, Valašské
Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko CESTA, IČ 65267991, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, Žerotínova
319/21, Valašské Meziříčí,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178, Strmá 34, Vsetín,
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DOMINO cz, o. p. s., IČ 48472476, Štefánikova 5462, Zlín,
Domov Jitka, o. p. s., IČ 28634764, Jasenická 1362, Vsetín,
Dotek o. p. s., IČ 27664333, Pardubská 1194, Vizovice,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053, Kyjovská 77, Koryčany,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144, Horní Jasenka 119, Vsetín,
Charita Holešov, IČ 47930063, Tovární 1407/28, Holešov,
Charita Kroměříž, IČ 18189750, Ztracená 63/1, Kroměříž,
Charita Luhačovice, IČ 73633071, Hradisko 100, Luhačovice,
Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124,
Charita Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, Slavičín,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262, Na Uličce 1617, Otrokovice,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
Charita Vsetín, IČ 44740778, Horní náměstí 135, Vsetín,
Charita Zlín, IČ 44117434, Burešov 4886, Zlín,
Institut Krista Velekněze, z. s., IČ 70599858, Městys Bílá Voda 1, Bílá Voda,
IZAP Slunečnice z. ú., IČ 48472042, třída Tomáše Bati 1276, Zlín,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011, Tyršova 1271, Vsetín,
Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, IČ 71294449, Za školou 570, Prštné,
Zlín,
Město Chropyně, IČ 00287245, náměstí Svobody 29, Chropyně,
Město Vsetín, IČ 00304450, Svárov 1080, Vsetín,
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČ 63029391,
Newtonova 725/14, Přívoz, Ostrava,
NA CESTĚ, z. s., IČ 70640548, Palackého 138, Vsetín,
NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, Stodůlky, Praha 13,
Obec Babice, IČ 00290777, Babice 508,
Obec Spytihněv, IČ 00284491, Spytihněv 359,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560, 6. května 1612, Bystřice
pod Hostýnem,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886, Velehradská třída 247,
Uherské Hradiště,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ 00426326, Potoky 3314, Zlín,
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ 00537675, Voršilská
139/5, Nové Město, Praha,
Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., IČ 26940931, Nitranská 4091/11, Kroměříž,
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, IČ 04294548, Pod
Kalvárií 90, Napajedla,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060, Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, IČ 03225828, Zašovská 784,
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí,
Podané ruce - osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, Místek, FrýdekMístek,
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČ 29314747,
Velehradská 625/4, Kroměříž,
R-Ego, z. s., IČ 70885605, náměstí Mezi Šenky 19, Slavičín,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, IČ 65792068, Okružní 5430, Zlín,
Senior centrum UH, příspěvková organizace, IČ 70819173, Kollárova 1243,
Uherské Hradiště,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444, K. Čapka 1615,
Otrokovice,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Černíkova 965, Bojkovice,
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ 71193430,
Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž,
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace, IČ 75079771, Pačlavice 6,
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, IČ 71230629,
Za Humny 2292, Uherský Brod,
 Společnost Podané ruce o. p. s., IČ 60557621, Vídeňská 225/3, Štýřice, Brnostřed,
 spolek Pod křídly, IČ 70640327, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
 STROP o. p. s., IČ 26590620, Dlouhá 2699, Zlín,
 Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, Chlumská 453, Louky, Zlín,
 Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, IČ 75094924, Nerudova 321/7,
Veveří, Brno-střed,
 Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČ 75095009, Střední
novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc,
 Uherskohradišťská nemocnice a. s., IČ 27660915, J. E. Purkyně 365, Uherské
Hradiště
 Unie Kompas, IČ 67028144, Pod Stráněmi 2505, Zlín,
 Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o. p. s., IČ 26842149, Na
Rybníkách 1628, Vsetín
 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., IČ
28269501, Horní náměstí 111, Slavičín,
a to dle příloh č. 0060-18-P04 a č. 0060-18-P06;
4. poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na
poskytování sociálních služeb:












Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992, U Náhonu 5208, Zlín,
Domovu na Dubíčku, příspěvková organizace, IČ 70850968, Hrobice 136,
Domovu pro seniory Burešov, příspěvková organizace, IČ 70851042, Burešov
4884, Zlín,
Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČ 70850895, Loučka
128,
Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909, V
Drahách 1105, Luhačovice,
Domovu pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČ 70850941, Hradská 82,
Lukov,
Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ 70850976, Husova
1165, Napajedla,
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
Návojná 100,
Sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, IČ 70850917, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociálním službám Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827, Záviše
Kalandry 1353, Vsetín,

a to dle příloh č. 0060-18-P05, č. 0060-18-P07 a č. 0060-18-P08;
5. neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, níže uvedeným subjektům
a sociálním službách, a to z důvodů uvedených v příloze č. 0060-18-P09:




Charita Nový Hrozenkov, IČ 48773514, Nový Hrozenkov 124, sociální
rehabilitace (identifikátor 7065206),
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(identifikátor 2893219),
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336, Mariánské nám. 13, Uherský Brod,
odborné sociální poradenství (identifikátor 6528506),
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Rodinné centrum Kroměříž, z. s, IČ 04412672, Kollárova 658/13, Kroměříž,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 4312466).

18

Vyhodnocení SOC01-17 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0075/R03/18

bere na vědomí
vyhodnocení programu SOC01-17 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
v roce 2017 dle přílohy č. 0070-18-P01.

19

Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0076/R03/18

souhlasí
1. s vyhlášením 2. ročníku ankety "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje" pro rok
2018;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0065-18-P02.

20

Anketa "Pracovník roku v sociálních službách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0077/R03/18

souhlasí
1. s vyhlášením 9. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje" za významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci
sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0066-18-P02.

21

Školství - fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0078/R03/18

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, dle přílohy č. 0080-18-P01;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) č. 1375/150/09/17 - 01/01/18 s názvem "Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální a střední pedagogická škola Kroměříž - Výměna kotlů", dle přílohy č. 008018-P02;
b) č. 1380/150/10/17- 01/01/18 s názvem "Gymnázium J. A. Komenského Uherský
Brod - Oprava kotelny nové budovy", dle přílohy č. 0080-18-P03;
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3. rozpočtové opatření č. RZK/0028/2018, dle přílohy č. 0080-18-P04.

22

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0079/R03/18

souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice,
IČ61716693, a to:
multimediální učebna s komponenty: notebook včetně kabeláže s projektorem,
videomagnetofon s DVD mechanikou, mixážní pult se zesilovačem, reprobedny s
kabeláží a gramofon se zesilovačem, inventární číslo IHM 83, pořizovací cena
224.000 Kč, zůstatková cena 122.451 Kč k 01.01.2018, rok pořízení 2001
formou ekologické likvidace.

23

Školství - návrh na udělení medaile MŠMT ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0080/R03/18

vyjadřuje souhlas
s podáním návrhu na udělení stříbrných medailí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v 1. stupni panu *** Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, IČ
00559105 a panu *** Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod,
IČ 14450437;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, postoupit návrh Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v termínu do 31.01.2018.

24

Školství - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R03/18

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje
2018 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za
dlouhodobou kvalitní práci ve školství, dle přílohy č. 0082-18-P01;
2. nominační formulář, dle přílohy č. 0082-18-P02;
3. složení výběrové komise pro výběr pracovníků ve školství Zlínského kraje k
ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za
dlouhodobou kvalitní práci ve školství, dle přílohy č. 0082-18-P03.

15/20

R03/18

25

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 a Individuální
podpora (sekce Mládež a sport)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R03/18

schvaluje
a) limity výdajů na pohoštění a upomínkové předměty v rámci Her VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2018, dle přílohy č. 0085-18-P01, v
členění:
1) pohoštění v celkové výši 30.000 Kč;
2) upomínkové předměty v celkové výši 695.000 Kč;
b) rozpočtové opatření č. RZK/0019/2018, dle přílohy č. 0085-18-P02.

26

Sportovec Zlínského kraje 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R03/18

bere na vědomí
vyhlášení Výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2017, dle přílohy č. 0088-18P01;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr sportovců vyhlašovaných v rámci akce Sportovec
Zlínského kraje 2017, dle přílohy č. 0088-18-P02.

27

Kultura - dodatek smlouvy o výpůjčce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R03/18

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 17 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 02.09.2013 mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, IČ 70947422, a
14|15 Baťovým institutem, příspěvkovou organizací, IČ 72563346, dle příloh č.
0086-18-P02 až č. 0086-18-P04.
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28

Kultura - Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na
období 2018-2022

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R03/18

bere na vědomí
Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 20182022 ve znění přílohy č. 0087-18-P01.

29

Vyhodnocení RP02-16 Program na podporu obnovy venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R03/18

bere na vědomí
vyhodnocení RP02-16 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 009418-P01.

30

Účast Zlínského kraje na putovní výstavě MÁ VLAST cestami proměn 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R03/18

schvaluje
účast Zlínského kraje na 10. ročníku národní putovní výstavy "Má vlast cestami
proměn 2018", dle přílohy č. 0093-18-P02.

31

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R03/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Výběr dohodce pro centralizovaný nákup plynu a elektrické energie pro rok 2019
na Českomoravské komoditní burze Kladno“, dle přílohy č. 0090-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01
Kladno, IČ 26439573;
2. uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů s
dodavatelem FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ
26439573, dle přílohy č. 0090-18-P02 a č. 0090-18-P04;
3. způsob zadání limitní ceny nakupovaných komodit, dle přílohy č. 0090-18-P03;
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zmocňuje
na základě smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů společnost
FIN-servis, a. s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, k
provádění úkonů dle plných mocí uvedených v příloze č. 0090-18-P04;
jmenuje
komisi pro stanovení obchodních podmínek ve složení: Ing. Jiří Sukop, Mgr. Miroslav
Kašný, Jan Pijáček, Ing. Vladimír Kutý, Ing. Miroslava Knotková;
ukládá
1. komisi pro stanovení obchodních podmínek stanovit výši limitní ceny za budoucí
MWh, dle přílohy č. 0090-18-P03, a dále rozhodnout o ukončení aukce či opakování
aukce v případě nevyhovujících nabídek;
2. vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s vedoucím Odboru investic
zajistit koordinaci všech potřebných úkonů souvisejících s průběhem veřejné
zakázky „Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa
Zlínského kraje na rok 2019“ plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle smlouvy o zprostředkování
burzovních komoditních obchodů, v termínu do 31.12.2018;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit součinnost jednotlivých dotčených
organizací Zlínského kraje a Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., s cílem
připravit podklady pro zadání obchodu na burze a zajistit součinnost dotčených
odborů krajského úřadu s cílem seznámit organizace Zlínského kraje s výsledkem
veřejné zakázky a uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2019", v termínu do 31.12.2019;
4. ředitelům organizací Zlínského kraje, jejichž odběrná místa jsou zařazena do
rozsahu nákupu, uzavřít nové smlouvy s vybranými uchazeči k veřejné zakázce
"Nákup a dodávka elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Zlínského
kraje na rok 2019" za podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

32

Změna struktury nákladů na investiční záměry - budova 21

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R03/18

bere na vědomí
1) změnu struktury nákladů investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského
kraje č. 1332/010/05/17 "Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací
chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“, dle přílohy č. 009218-P01;
2) změnu struktury nákladů dodatku č. 1 investičního záměru akce reprodukce
majetku Zlínského kraje č. 1333/010/05/17-01/09/17 "Stavební úpravy – oprava
vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěná
v 8. etáži v budově 21“, dle přílohy č. 0092-18-P02.

18/20

R03/18

33

Stanovení objemu prostředků na platy 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R03/18

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje pro rok 2018 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 208.080.000
Kč.

34

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R03/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) kulturní akcí "XVI. Valašské setkání 2018 ve Fryštáku" pořádanou spolkem
Fryštácká Javořina z. s., se sídlem třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, IČ 68688181;
2) 11. ročníkem Zlínského očního festivalu pořádaným společností GEMINI oční
klinika a. s., se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČ 26906295;
3) XVI. ročníkem soutěže "Stavba roku 2017 Zlínského kraje" pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha, IČ
01541641;
4) XXII. ročníkem projektu Akademie Václava Hudečka pořádaným "Spolkem
Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", se sídlem Kvítková 4703, 760 01
Zlín, IČ 26633221;
5) účastí dětského pěveckého sboru Slunečnice na 12. ročníku nesoutěžní přehlídky
dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice" zajištěnou Základní uměleckou školou
Kroměříž, se sídlem Jánská 31, 767 01 Kroměříž, IČ 63414929;
b) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad VIII. ročníkem akce
VŠEMINĚNÍ pořádanou Dětským domovem a Základní školou Vizovice, se sídlem
3. května 528, 763 12 Vizovice, IČ 61716405;
c) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad akcí "Dny zahrad
a zámku" pořádanou spolkem Klub UNESCO Kroměříž, se sídlem Riegrovo náměstí
149/33, 767 01 Kroměříž, IČ 47934778;
d) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad XV. ročníkem
Krajského veletrhu EVVO - Den pro přírodu a řemesla 2018 pořádaným spolkem
LÍSKA, z. s., se sídlem Michala Urbánka 436, Rokytnice 755 01 Vsetín, IČ 28558863;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 20.000 Kč
Občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách z. s., se sídlem
Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ 70911789, na činnost spolku v roce 2017 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0078-18-P05.
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35

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R03/18

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Domov
pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem",
dle přílohy č. 0074-18-P01;
2. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním
režimem - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na
staveništi", dle přílohy č. 0074-18-P02;
schvaluje
a) pro veřejnou zakázku „Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení
oddělení se zvláštním režimem":
1. výběr dodavatele MiSta stavební společnost s. r. o., se sídlem Nedakonice 14,
687 38 Nedakonice, IČ 04811631;
2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby s dodavatelem MiSta stavební
společnost s. r. o., se sídlem Nedakonice 14, 687 38 Nedakonice, IČ 04811631, dle
příloh č. 0074-18-P03 a č. 0074-18-P04;
b) pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Domov pro seniory Nezdenice – stavební
úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem - výkon funkce technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi":
1. výběr dodavatele IS Projekt, s. r. o., se sídlem Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský
Brod, IČ 27744442;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem IS Projekt, s. r. o., se sídlem Na Výsluní
2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442, dle příloh č. 0074-18-P05 a č. 0074-18P06;
zmocňuje
společnost IS Projekt, s. r. o., se sídlem Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ
27744442, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP akce "Domov pro seniory Nezdenice –
stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem - výkon funkce
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č.
0074-18-P06.

Zlín 29. ledna 2018

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Ing. Pavel Botek v. r.
náměstek hejtmana
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