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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 6. zasedání dne 26.02.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R06/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0169-18-P01.

2

Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor KH

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R06/18

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Zlínského kraje:
1) ve výši 40.000 Kč Sdružení pro rozvoj infrastruktury na Moravě, z. s., se sídlem
Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČ 22866442, na pořádání mezinárodní
konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů" a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 0139-18-P02;
2) ve výši 20.000 Kč spolku Společenství vdov a vdovců, z. s., se sídlem Divadelní
3242, 760 01 Zlín, IČ 03800911, na činnost spolku v roce 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0139-18-P04.

3

Darovací smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R06/18

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Zlínským krajem a Mysliveckým spolkem
Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, IČ
75138484, dle přílohy č. 0138-18-P01.
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4

Smlouva o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R06/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností NET4Gas, s. r.
o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČ 27260364,
uvedené v příloze č. 0140-18-P01.

5

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - dodatek
investičního záměru, odpisový plán, fond investic pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0129/R06/18

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1362/170/08/17 - 01/02/18 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, na akci "ZZS ZK – vozidla RV a technologické vozidlo"
o celkových nákladech akce 2.949.000 Kč, dle přílohy č. 0150-18-P02;
2. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle příloh č. 0150-18P03 a č. 0150-18-P05;
3. odpisový plán příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle přílohy č. 0150-18-P04.

6

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0130/R06/18

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, movitou věc,
pamětní desku projektu "Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského
kraje", dle přílohy č. 0151-18-P01, s účinností ode dne jejího nabytí do vlastnictví
Zlínského kraje.
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7

Zdravotnictví - Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami
zdravotnické záchranné služby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0131/R06/18

bere na vědomí
stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky k Plánu pokrytí území
Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, dle přílohy
č. 0149-18-P01;
schvaluje
vydání Plánu pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické
záchranné služby, dle přílohy č. 0149-18-P02;
ukládá
vedoucímu Odboru zdravotnictví zveřejnit Plán pokrytí území Zlínského kraje
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby způsobem umožňujícím
dálkový přístup v termínu do 31.03.2018.

8

Zdravotnictví - plán oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje
pronajatého nemocnicím na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0132/R06/18

vyjadřuje souhlas
s plány oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pro
rok 2018 pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0148-18-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0148-18-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0148-18 -P07;
schvaluje
investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1) investiční záměr č. 1403/170/01/18 na akci: Uherskohradišťské nemocnice a. s.
– Oprava rozvodů vody v budově č. 57, dle přílohy č. 0148-18-P10;
2) investiční záměr č. 1408/170/02/18 na akci: Kroměřížské nemocnice a. s. výměna dorozumívacího zařízení v budově A dle přílohy č. 0148-18-P11;
3) investiční záměr č. 1399/170/01/18 na akci: Kroměřížské nemocnice a. s. - oprava
elektroinstalace v budově A dle přílohy č. 0148-18-P12;
4) investiční záměr č. 1400/170/01/18 na akci: Kroměřížské nemocnice a. s. výměna pravého výtahu č. 542004 v budově A dle přílohy č. 0148-18-P13;
5) investiční záměr č. 1402/170/01/18 na akci: Vsetínské nemocnice a. s. – Budova
A- Stavební úpravy knihovny, dle přílohy č. 0148-18-P14;
6) investiční záměr č. 1401/170/01/18 na akci: Vsetínské nemocnice a. s. – Budova
B1- Oprava hlavního rozvaděče, dle přílohy č. 0148-18-P15;
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7) uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice
a. s. – budova A - stavební úpravy knihovny" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou
nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 014818-P16.

9

Sociální služby - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0133/R06/18

bere na vědomí
1. zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech,
rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů", dle přílohy č. 0141-18-P01;
2. protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech,
rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů - výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č. 0141-18-P02;
schvaluje
a) pro veřejnou zakázku „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad
Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů":
1. výběr dodavatele Stamos Uherské Hradiště, spol. s r. o., se sídlem Otakarova
108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Stamos Uherské Hradiště, spol. s r. o., se
sídlem Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171, dle příloh č. 014118-P03 a č. 0141-18-P04;
b) pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní
otvorů - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na
staveništi":
1. výběr dodavatele PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ
02807351;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763,
760 05 Zlín, IČ 02807351, dle přílohy č. 0141-18-P05;
zmocňuje
společnost PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP akce "Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad
Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů - výkon
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle
přílohy č. 0141-18-P06.
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10

Školství - dodatky investičních záměrů - IROP, OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0134/R06/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 2 investičního záměru č. 1255/3/150/477/08/16-02/01/18 na akci
"Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny
fyziky" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P01;
b) dodatek č. 4 investičního záměru č. 1125/3/150/417/07/15-04/02/18 na akci
"Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž – realizace úspor
energie" - OPŽP, dle přílohy č. 0143-18-P02;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1264/3/150/486/09/16 – 01/01/18 na akci
"Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P03;
d) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1351/150/06/17 – 01/02/18 na akci
"Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného
pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou" - IROP, dle
přílohy č. 0143-18-P04;
e) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1249/3/150/473/08/16 – 01/01/18 na akci
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Vybudování nové laboratoře chemie, odborných
učeben a poslucháren" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P05;
f) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1336/150/05/17 – 01/01/18 na akci
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Vybudování odborných učeben pro výuku
matematiky" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P06;
2. plány tvorby a použití fondů investic příspěvkových organizací na rok 2018 pro
příspěvkové organizace:
a) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní zkoušky
Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č.
0143-18-P07;
b) Základní škola Kroměříž, 1. máje, se sídlem 1. máje 209/14,767 01 Kroměříž, IČ
47934581, dle přílohy č. 0143-18-P08;
c) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, dle
přílohy č. 0143-18-P09;
3. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0143-18P10;
4. poskytnutí investičních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje 2018 příspěvkovým
organizacím:
a) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní zkoušky
Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, ve výši
320.000 Kč na realizaci akce "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P11;
b) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T.
G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, ve výši 2.015.000 Kč, na realizaci
akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P12;
c) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T.
G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, ve výši 18.819.000 Kč na přípravu
a realizaci akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken“, dle přílohy
č. 0143-18-P13;
5. poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
příspěvkovým organizacím:
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a) Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní zkoušky
Uherský Brod, Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, IČ 60371757, ve výši
110.000 Kč na realizaci akce "Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P14;
b) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T.
G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, ve výši 355.000 Kč, na realizaci
akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování Přírodovědně-technického a
jazykového centra školy" - IROP, dle přílohy č. 0143-18-P15;
c) Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, ve výši
743.000 Kč, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť –
Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren“- IROP, dle
přílohy č. 0143-18-P16;
6. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz o 271.000 Kč na 417.000 Kč
příspěvkové organizaci Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín,
IČ 00559105, na přípravu a realizaci akce „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť –
Vybudování nových učeben pro výuku matematiky“, dle přílohy č. 0143-18-P17;
7. rozpočtové opatření:
a) č. RZK/0045/2018, dle přílohy č. 0143-18-P18;
b) č. RZK/0046/2018, dle přílohy č. 0143-18-P19;
c) č. RZK/0047/2018, dle přílohy č. 0143-18-P20;
d) č. RZK/0048/2018, dle přílohy č. 0143-18-P21;
e) č. RZK/0049/2018, dle přílohy č. 0143-18-P22;
f) č. RZK/0054/2018, dle přílohy č. 0143-18-P23;
bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v
roce 2018:
a) ve výši 6.528.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium J. A. Komenského a
Jazyková škola s právem státní zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 01
Uherský Brod, IČ 60371757, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium J. A.
Komenského Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky" - IROP a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle
přílohy č. 0143-18-P24;
b) ve výši 14.912.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín,
IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín –
Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy" – IROP a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle
přílohy č. 0143-18-P25;
c) ve výši 11.347.000 Kč příspěvkové organizace Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na akci "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť –
Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren" a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci dle přílohy č.
0143-18-P26;
d) ve výši 14.554.000Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín,
IČ 00559504, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium a Jazyková škola Zlín –
revitalizace oken" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 0143-18-P27;
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2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo D/0336/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3.466.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, 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. 0143-18-P28;
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo D/0343/2018/ŘDP o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 6.709.000 Kč příspěvkové organizaci
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČ 00559105, na
přípravu a realizaci akce "Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Vybudování nových
učeben pro výuku matematiky", dle přílohy č. 0143-18-P29.

11

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0135/R06/18

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1376/150/09/17 na
akci "Gymnázium a JŠ Zlín - zázemí památníku T. Bati", dle přílohy č. 0144-18-P01;
2. smlouvu o převodu investorství mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 761 40, Zlín, IČ 00283924, dle přílohy č. 0144-18P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0055/2018, dle přílohy č. 0144-18-P03;
4. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle
přílohy č. 0144-18-P05, z důvodu nutnosti zahájení přípravných a projekčních prací:
a) "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení" příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616;
b) "OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce kuchyně" příspěvkové organizace Odborné
učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525, 769 01 Holešov, IČ 47935910;
c) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce školního statku – 1. etapa"
příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547;
5. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616, dle
přílohy č. 0144-18-P06;
b) příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525,
769 01 Holešov, IČ 47935910, dle přílohy č. 0144-18-P07;
c) příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503, 767 01
Kroměříž, IČ 63458730, dle přílohy č. 0144-18-P08;
6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle
přílohy č. 0144-18-P09;
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souhlasí
1. se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizací investičních akcí:
a) "VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení" příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616;
b) "OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce kuchyně" příspěvkové organizace Odborné
učiliště a Základní škola praktická Holešov, Nádražní 525, 769 01 Holešov, IČ
47935910;
c) "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce školního statku – 1. etapa"
příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843547;
d) "OA Kroměříž - Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest"
příspěvkové organizace Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503, 767 01
Kroměříž, IČ 63458730;
2. se zahájením prací k odstranění havarijního stavu střechy k zamezení vzniku
dalších škod před schválením investičního záměru na akci „Gymnázium Rožnov pod
Radhoštěm - rekonstrukce střechy";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce
mezi příspěvkovou organizací Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, IČ 00559504, a statutárním městem Zlín, IČ 00283924, dle
přílohy č. 0144-18-P04, včetně schválených změn a doplňků.
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Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0136/R06/18

souhlasí
s uzavřením:
1. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ARAVER CZ, s. r. o.,
se sídlem Vlčnov 556, 686 61 Uherské Hradiště, IČ 60713224, a příspěvkovou
organizací Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 014518-P01;
2. dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi panem *** a příspěvkovou organizací
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČ 00851574, dle přílohy č. 0145-18-P03;
3. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi ***, a příspěvkovou organizací Střední
průmyslová škola Otrokovice, IČ 00128198, dle přílohy č. 0145-18-P05.
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Stavební úpravy vstupu do 21. budovy - projektová dokumentace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0137/R06/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Stavební úpravy vstupu do 21. budovy - zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru", dle přílohy č. 0142-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele DESACON Zlín, s. r. o., IČ 29299462, se sídlem Zádveřice 185,
763 12 Zádveřice - Raková;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem DESACON Zlín, s. r. o., IČ 29299462, se
sídlem Zádveřice 185, 763 12 Zádveřice - Raková, dle přílohy č. 0142-18-P02.

14

Veřejná zakázka „Revitalizace Baťova mrakodrapu - druhá část - výkon
funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi“

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0138/R06/18

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Revitalizace Baťova mrakodrapu - druhá část - výkon funkce technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi", dle přílohy č. 0146-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se sídlem Lesní čtvrť III
3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem K-ING, projekce a dozor staveb, s. r.
o., se sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy č. 0146-18P02;
zmocňuje
společnost K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se sídlem Lesní čtvrť III 3726,
760 01 Zlín, IČ 25338765, k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (akce) "Revitalizace Baťova
mrakodrapu - druhá část", dle přílohy č. 0146-18-P03.
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Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0139/R06/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0042/2018, dle přílohy č. 0163-18-P02.
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Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0140/R06/18

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného TKR Jašek, s. r. o., se sídlem Nádražní 628,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25385780, spočívající v povinnosti Zlínského
kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení přípojky optického kabelu v pozemku p.
č. 258/24, ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 2943-229/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem,
údržbou, opravami, modernizací nebo zlepšením výkonnosti podzemního vedení
přípojky optického kabelu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH;
2. 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, provozování a udržování, případně i úpravy za účelem modernizace nebo
zlepšení výkonnosti vedení dopravně technické infrastruktury - kabelového vedení v
pozemku p. č. 1007/36, ostatní plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 2955-11/2018,
- omezené užívání vyplývající z ochranného pásma na pozemku p. č. 283/32, ostatní
plocha, v k. ú. Krásno nad Bečvou související s uložením vedení technické
infrastruktury - kabelového vedení, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 2955-11/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky za účelem prohlídky, údržby, oprav,
rekonstrukcí a správy vedení dopravně technické infrastruktury - kabelového vedení,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 1302/15, p. č. 1302/16, p. č. 1302/17, vše ostatní plocha, v k.
ú. Jankovice u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 284-982b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.600 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění v pozemcích p. č. 418/4 a p. č. 432/1, vše ostatní plocha, v k.
ú. Sušice u Uherského Hradiště, včetně 1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č.
418/4, v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 438-1052a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.100 Kč + DPH;
5. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
10/29

R06/18

- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1765/1, ostatní plocha, v k. ú. Březůvky, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 718-976a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 2184/1 a p. č. 2184/11, vše ostatní plocha, v k. ú. Pozlovice,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1506-977a/2017,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 2/6, ostatní plocha, v k. ú. Svatý Štěpán, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 312-78/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemku p. č. 292, ostatní plocha, v k. ú. Sobělice, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 240-939b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně uzemnění a 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. 240/431, ostatní
plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 3530-914b/2017,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně uzemnění
a 1 ks rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 8.700 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN včetně 1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č. 768/507, ostatní plocha, v k. ú.
Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení NN +
DPH, 1.500 Kč/1 ks přípojkové skříně + DPH, minimálně však 5.100 Kč + DPH;
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11. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 97/2 a p. č. 97/13, vše ostatní plocha, v k. ú. Staré Město u
Uherského Hradiště, včetně 1 ks přípojkové skříně na pozemku p. č. 97/2, ostatní
plocha, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně 1 ks
přípojkové skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení NN +
DPH, 1.500 Kč/1 ks přípojkové skříně + DPH, minimálně však 3.500 Kč + DPH;
12. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Zlínským krajem a EUC Real
Estate a.s., se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4, IČ 02410729, dle
přílohy č. 0164-18-P02 a č. 0164-18-P03;
souhlasí
1. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje
z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČ
00092096, a to:
- automobilu VW Transporter, reg. značka UHK 34-82, inv. č. 91-84, rok pořízení
2001, pořizovací cena 663.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ
60371790,
- automobilu VW Transporter, reg. značka UHI 34-33, inv. č. 444-22, rok pořízení
1998, pořizovací cena 740.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření
příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547,
- automobilu VW Transporter, reg. značka 2Z4 8884, inv. č. 444-28, rok pořízení
2000, pořizovací cena 864.702 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod, IČ 14450437,
- automobilu Škoda Felicia kombi LXI, reg. značka UHJ 74-92, inv. č. 444-27, rok
pořízení 1999, pořizovací cena 290.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, do hospodaření
příspěvkové organizace Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, IČ
13643878;
2. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro seniory Napajedla, IČ
70850976, formou fyzické likvidace, a to:
- automobilu Škoda Felicia 1,3 MPI, reg. značka ZLH 64-35, inv. č. 343000000039,
rok pořízení 1996, pořizovací cena 312.411 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
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Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0141/R06/18

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
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1.
- stavby občanského vybavení č. p. 5189 na pozemku p. č. st. 8498,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5741 pro obec a k. ú. Zlín;
2. pozemku
- p. č. 2002/36, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník;
3. pozemků
- p. č. 2002/35, ostatní plocha, o výměře 84 m 2,
- p. č. 1643/2, orná půda, o výměře 32 m 2,
- p. č. 1646/3, orná půda, o výměře 26 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 191 pro obec a k. ú. Lopeník.
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Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0142/R06/18

ukládá
Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, příspěvkové organizaci, Smetanovy Sady
179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00092126, za porušení rozpočtové kázně odvod
do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 570 Kč, dle Rozhodnutí zřizovatele o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně č. 1/2018, uvedeného v příloze č. 0165-18P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Rozhodnutí odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 13. února 2018, č. j. KUZL
11250/2018, kterým se vyhovuje žádosti o prominutí odvodu ve výši 8.849 Kč
Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Nivnická 1781, 688
01 Uherský Brod, IČ 14450437, uloženého Platebním výměrem č. 1/2018 EKO na
odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 15. ledna 2018, č. j. KUZL 1509/2018
ve výši 8.849 Kč, viz příloha č. 0165-18-P05.
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Sociální služby - plán tvorby a použití fondu investic, odpisový plán na rok
2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0143/R06/18

schvaluje
1. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín
IČ 49562827, na rok 2018, dle přílohy č. 0135-18-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, na
rok 2018, dle přílohy č. 0135-18-P02.
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Informace o výsledcích kontrolní činnosti a činnosti interního auditu za rok
2017

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0144/R06/18

bere na vědomí
informaci o výsledcích kontrolní činnosti a činnosti interního auditu za rok 2017, dle
přílohy č. 0160-18-P01.
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Směrnice SM/28/02/18 - Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu
a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0145/R06/18

schvaluje
aktualizaci směrnice SM/28/02/18 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny
rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje, dle přílohy č. 0171-18P01.
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Doprava - veřejná zakázka "Zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení
silničních motorových vozidel" - výběr dodavatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0146/R06/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Zajištění
nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel", dle přílohy č.
0137-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem Machátova 345/3, 783 01
Olomouc, Slavonín, IČ 48393789;
2. uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem TENZOVÁHY, s. r. o., se sídlem
Machátova 345/3, 783 01 Olomouc, Slavonín, IČ 48393789, dle příloh č. 0137-18P02 a č. 0137-18-P03.
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Projekt "Strategické dokumenty Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0147/R06/18

schvaluje
1. změnu č. 1 Projektového rámce projektu "Strategické dokumenty Zlínského kraje",
dle přílohy č. 0167-18-P03;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0043/2018, dle přílohy č. 0167-18-P04;
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souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/058/0007343 vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
Operačního programu Zaměstnanost na projekt "„Strategické dokumenty Zlínského
kraje", registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343, ve znění přílohy č.
0167-18-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu „Strategické
dokumenty Zlínského kraje“ v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/058/0007343 v termínu do 31.03.2020;
vyjadřuje souhlas
s tím, aby vedoucí Odboru řízení dotačních programů prostřednictvím ISKP 14+
akceptoval Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007343.
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Školství - Investiční záměry příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0148/R06/18

schvaluje
1. zařazení akcí do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - CNC Centrum", dle přílohy č. 0153-18P01,
b) "Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen uměleckých řemesel", dle
přílohy č. 0153-18-P02;
2. za podmínky schválení bodu 1a) investiční záměr č. 1406/150/02/18 na akci
"Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - CNC Centrum", dle přílohy č. 0153-18P03;
3. za podmínky schválení bodu 1b) investiční záměr č. 1409/150/02/18 na akci
"Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen uměleckých řemesel", dle
přílohy č. 0153-18-P04;
4. plány tvorby a použití fondů investic:
a) změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondů investic příspěvkové organizace na rok
2018 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763
21 Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0153-18-P05;
b) plán tvorby a použití fondů investic příspěvkové organizaci na rok 2018 Střední
odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy
č. 0153-18-P06;
c) plán tvorby a použití fondů investic příspěvkové organizaci na rok 2018 Obchodní
akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G.
Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, dle příloh č. 0153-18-P13 a č. 0153-18P16;
5. navýšení poskytnutí účelového příspěvku na provoz o 75.000 Kč na 189.000 Kč
příspěvkové organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín 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. 0153-18-P07;
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6. rozpočtové opatření č. RZK/0050/2018, dle přílohy č. 0153-18-P08;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0052/2018, dle přílohy č. 0153-18-P09;
8. rozpočtové opatření č. RZK/0041/2018, dle přílohy č. 0153-18-P10;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace:
a) Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, na akci "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - CNC
Centrum";
b) Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČ 61715999,
na realizaci akce "Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen uměleckých
řemesel";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2018:
a) ve výši 2.194.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín, IČ 46276327, na realizaci akce
"Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - CNC Centrum" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0153-18-P11;
b) ve výši 1.144.000 Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice,
Masarykova 101, Luhačovice, IČ 61715999, na realizaci akce "Střední odborná
škola Luhačovice – Vybavení dílen uměleckých řemesel" a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0153-18-P12.
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Školství - zařazení projektové přípravy do Střednědobého plánu reprodukce
majetku ZK pro akce příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0149/R06/18

bere na vědomí
plánované vyhlášení výzvy č. 100 zaměřené na snížení energetické náročnosti
veřejných budov z Operačního programu životní prostředí dle harmonogramu výzev
č. 0155-18-P01;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investičních akcí před schválením investičního
záměru a tím se zahájením realizací investičních akcí:
a) "SŠ hotelová a služeb Kroměříž – zateplení budovy „F“ příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž, 767 01, IČ
47934832,
b) "SŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce obvodového pláště dílen"
příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952;
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schvaluje
1. zařazení přípravných prací do Střednědobého plánu reprodukce majetku
Zlínského kraje pro akce:
a) "SŠ hotelová a služeb Kroměříž – zateplení budovy „F“ příspěvkové organizace
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž, 767 01, IČ
47934832, dle přílohy č. 0155-18-P02,
b) "SŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce obvodového pláště dílen"
příspěvkové organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle
přílohy č. 0155-18-P02,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0044/2018, dle přílohy č. 0155-18-P03;
3. plán tvorby a použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018:
a) Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž, 767 01,
IČ 47934832, dle přílohy č. 0155-18-P04,
b) Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, dle přílohy č. 0155-18-P05,
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje 2018 příspěvkové
organizaci Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 47935952, ve výši 280.000 Kč
na přípravu akce „SŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce
obvodového pláště dílen“, dle přílohy č. 015518-P06.
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Kultura - Muzeum regionu Valašsko - změna fondu investic a Rozhodnutí o
poskytnutí prostředků

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0150/R06/18

schvaluje
1. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
dle příloh č. 0158-18-P01 a č. 0158-18-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0053/2018, dle přílohy č. 0158-18-P03;
3. zvýšení investičního příspěvku v roce 2018 o 273.000 Kč na celkovou částku
1.128.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu
Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a
expozic" - IROP, dle přílohy č. 0158-18-P05;
4. zvýšení účelového příspěvku na provoz v roce 2018 o 14.000 Kč, dle přílohy č.
0158-18-P04, na celkovou částku 460.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na přípravu a
realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském
Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" – IROP, dle přílohy č. 0158-18-P06.
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Kultura - Fond malých projektů INTERREG Slovenská republika - Česká
republika

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0151/R06/18

schvaluje
1. projektový rámec projektu "Společné nebe - podpora zážitkové a poznávací
turistiky v příhraničním regionu", dle přílohy č. 0157-18-P01;
2. projektový rámec projektu "Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových
technologií", dle přílohy č. 0157-18-P02;
ukládá
1. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, dopracovat
projekty "Společné nebe - podpora zážitkové a poznávací turistiky v příhraničním
regionu" v souladu s projektovým rámcem, dle přílohy č. 0157-18-P01, a "Společně
pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií", dle přílohy č. 0157-18-P02, v
termínu do 28.02.2018 do konečné podoby žádosti o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku v souladu s pravidly Fondu malých projektů operačního
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika;
2. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, předložit
žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci Fondu malých
projektů operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
pro projekty "Společné nebe - podpora zážitkové a poznávací turistiky v příhraničním
regionu" a "Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií" v termínu
do 28.02.2018;
3. příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ 00098639, zajistit
realizaci projektů "Společné nebe - podpora zážitkové a poznávací turistiky v
příhraničním regionu" a "Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových
technologií" v souladu s pravidly Fondu malých projektů operačního programu
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

28

Vodní dílo Vlachovice, Smlouva o spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0152/R06/18

schvaluje
Smlouvu o spolupráci na přípravě a realizaci vodního díla Vlachovice a s tím
souvisejících záměrů ve znění přílohy č. 0170-17-P01 mezi Zlínským krajem, IČ
70891320, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným Jiřím
Čunkem, hejtmanem a:
- Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno,
zastoupeným MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem;
- Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupenými Ing. Martinem Pavlíčkem,
ředitelem Krajského ředitelství Zlín;
- společností Polfin eko, s. r. o., IČ 25592700, se sídlem Loučka 137, 763 25 Loučka,
zastoupenou Ing. Vlastislavem Mudrákem, ředitelem;
- Obcí Vlachovice, IČ 00284670, se sídlem Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice,
zastoupenou Zdeňkem Hověžákem, starostou;
- Obcí Újezd, IČ 00284602, se sídlem Újezd 272, 763 25 Újezd, zastoupenou
Vladimírem Kráčalíkem, starostou;
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- Obcí Vysoké Pole, IČ 00284700, se sídlem Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd,
zastoupenou Josefem Zichou, starostou;
- Obcí Tichov, IĆ 48471640, se sídlem Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky,
zastoupenou Josefem Mudrákem, starostou;
- Obcí Drnovice, IČ 00557889, se sídlem Drnovice 113, 763 25 Újezd u Valašských
Klobouk, zastoupenou Tomášem Zichou, starostou;
- Obcí Loučka, IČ 00568643, se sídlem Loučka č. p. 141, 763 25 Újezd, zastoupenou
Mgr. Martinou Bartošovou, starostkou;
- Městem Valašské Klobouky, IČ 00284611, se sídlem Masarykovo nám. 189, 766
17 Valašské Klobouky, zastoupeném Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou;
- Obcí Vlachova Lhota, IČ 46276033, se sídlem Vlachova Lhota 68, 766 01 Valašské
Klobouky, zastoupenou Miroslavem Častulíkem, starostou;
- Obcí Křekov, IČ 46276041, se sídlem Křekov 5, 766 01 Valašské Klobouky,
zastoupenou Martinou Burdovou, starostkou.
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Znevýhodněná území venkova Zlínského kraje, návrh řešení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0153/R06/18

schvaluje
návrh řešení znevýhodněných území Zlínského kraje, dle přílohy č. 0168-18-P01
Řešení znevýhodněných území Zlínského kraje;
ukládá
1. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje připravit ve spolupráci s
vymezeným územím pilotní dotační Program na podporu vymezeného
znevýhodněného území jako dotační titul RP02-19-21 Programu na podporu obnovy
venkova Zlínského kraje;
2. vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje shromáždit v termínu do
30.04.2018 náměty jednotlivých dotčených obcí v území a připravit a předložit Radě
Zlínského kraje na zasedání dne 07.05.2018 návrh koncepčního řešení.
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Sdružení pro rozvoj Soláně, z. s. - poskytnutí individuální dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0154/R06/18

schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 150.000
Kč, spolku Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s., IČ 26589532, se sídlem Bzové 325, 756
05 Karolinka na zajištění standardního provozu Informačního centra Zvonice Soláň
v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy
č. 0162-18-P02.
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Sociální služby - Transformační plány domovů pro osoby se zdravotním
postižením

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0155/R06/18

schvaluje
1. aktualizaci č. 1 transformačního plánu sociální služby typu domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 7895834, poskytované v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P02,
2. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 5001473, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Javorník, Chvalčov, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P03,
3. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 2322188, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Kvasice začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P04,
4. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 7157277, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice - Cihlářská, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P05,
5. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 5136643, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Staré Město, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P06,
6. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 3212835, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Uherský Brod, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P07,
7. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 7057786, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Buchlovská, začleněném do příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P08,
8. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 9147782, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad - Vincentinum, začleněném do příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P09,
9. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 7955879, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice, začleněném do příspěvkové organizace Sociální služby
Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0136-18-P10,
10. transformační plán sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením, identifikátor 3277845, poskytované v Domově na Dubíčku, příspěvkové
organizaci, IČ 70850968, dle přílohy č. 0136-18-P11.
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Školství - dodatek investičního záměru, fond investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0156/R06/18

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1377/150/09/17-01/01/18 s názvem "Základní škola Kroměříž, 1. máje - Oprava
kotelny", dle přílohy č. 0152-18-P01;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, dle přílohy č. 015218-P02;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0051/2018, dle přílohy č. 0152-18-P03;
bere na vědomí
závěrečnou zprávu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje - "Gymnázium
Otrokovice-oprava střechy budovy B", dle přílohy č. 0152-18-P04.

33

Školství - jmenování konkursních komisí pro konkursy na pracovní místa
ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0157/R06/18

jmenuje
1. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, IČ 00559105, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., RNDr. Alena Gallová, PhDr. Vlastislav Kožela,
RNDr. Eva Pomykalová, MUDr. Petr Hrdý;
2. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, IČ 00559504, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., RNDr. Jaroslav
Krpal, PhDr. Vlastislav Kožela, PhDr. Šárka Hrbáčková, Mgr. Přemysl Šil;
3. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Otrokovice, IČ 61716693, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing.
Ludmila Heřmanská, Mgr. Josef Havela, PhDr. Vlastislav Kožela, PaedDr. Jana
Marušáková, Ing. Aranka Medková Pekárková BBS;
4. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín, IČ
46276327, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Ludmila Heřmanská, Mgr. Bedřich Chromek,
PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Jarmila Überallová, Mgr. Božena Filáková;
5. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Jan Pijáček, RNDr. Alena Gallová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Božena
Adámková, Ing. Pavel Karhan;
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6. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia Uherské Hradiště, IČ 60371684, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Pavel Botek, RNDr. Alena Gallová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Eva
Čoupková, doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.;
7. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické Vsetín, IČ 00843351, ve složení: předseda komise
- PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka
Janalíková, Mgr. Josef Havela, PhDr. Vlastislav Kožela, PhDr. Hana
Klumplerová, Ing. Jana Buzková;
8. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, IČ 70844534, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Mgr. Miroslav Kašný, Monika Slováková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Helena Zahradníčková, Mgr. Rajmund Huráň;
9. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, IČ
60371749, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, PaedDr. Karel Milička, PhDr. Vlastislav
Kožela, Mgr. A. Ivan Pecháček, Mgr. A. Antonín Mach;
10. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské
Hradiště, IČ 00559644, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Jan Pijáček, Ing. Radomír Nedbal, PhDr.
Vlastislav Kožela, Ing. Jitka Ryndová, Ing. Stanislav Blaha;
11. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00843474, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav
Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Ing.
Bronislav Fuksa, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Pavlína Chovancová, Ing.
Jaroslav Kučera;
12. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Petr Pavlůsek, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Vlastimil Šnajdar, MVDr. Stanislav Mišák;
13. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy oděvní a služeb Vizovice, IČ 00837237, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, PaedDr. Karel Milička, PhDr. Vlastislav Kožela,
Mgr. Lenka Střelcová, Mgr. Alena Hanáková;
14. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, IČ 47934832, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Margita Balaštíková, Mgr. Petr Pavlůsek, PhDr. Vlastislav Kožela,
RNDr. Petr Krejčí, Ing. Pavel Karhan;
15. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod,
IČ 14450437, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Ing. Jindra
Mikuláštíková, MBA, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Petr Matěk, Ing. Alena
Buráňová;
16. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí,
IČ 00845060, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, PaedDr. Karel Milička, PhDr.
Vlastislav Kožela, Ing. Jiří Tesař, Michal Pavlík;
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17. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, IČ 00545121, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Michaela Blahová, PaedDr. Karel Milička, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Marek Lorenc, Ing. Miroslav Procházka;
18. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Středního odborného učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Margita Balaštíková, PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, PhDr. Vlastislav
Kožela, Ing. Josef Jankových, Eva Jurásková;
19. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878,
ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr.
Petr Gazdík, PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Ing. Bc. Jiří Charvát, PhDr. Vlastislav
Kožela, Mgr. Zuzana Pfeilerová, Milan Kratochvíl;
20. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy
mlékárenské Kroměříž, IČ 47935936, ve složení: předseda komise - PhDr.
Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Margita Balaštíková, Mgr.
Bedřich Chromek, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Josef Mrázek, Barbora
Škrabalová;
21. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Jan Pijáček, Mgr. Pavel Hýl, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Vladimíra Janečková,
Ing. Michal Dvouletý;
22. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí,
IČ 00843504, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Mgr. Pavel Hýl, PhDr.
Vlastislav Kožela, Mgr. Andrea Hlavatá, Mgr. Jaromír Odstrčil;
23. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Středová, IČ 61716421, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Ludmila Heřmanská, Mgr. Ludmila Kočí, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Zuzana Štěpanková, Mgr. Eva Baštová;
24. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Kroměříž, 1. máje, IČ 47934581, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Michaela Blahová, Mgr. Karel Zerzáň, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Milada
Justinová, Mgr. Věra Brázdilová;
25. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení
Kroměříž, IČ 70842884, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Ludmila Heřmanská, Mgr. Marta
Hubáčková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Milan Vaculík, Mgr. Jan Brož;
26. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, IČ
70859957, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Ludmila Heřmanská, Mgr. Pavlína Frdlíková,
PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Marcela Trojková, Bc. Ondřej Nedbal, DiS.;
27. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Palackého
náměstí, IČ 60371668, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Pavel Botek, Mgr. Věra Kundratová,
PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Zdenka Poláková, Mgr. Jana Frühaufová, MBA;
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28. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín, IČ
70238898, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Mgr. Věra Kundratová, PhDr.
Vlastislav Kožela, Mgr. Martina Chovancová, PaedDr. Iva Surovčáková;
29. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 782,
IČ 70238928, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Mgr. Karel Zerzáň, PhDr.
Vlastislav Kožela, Mgr. Bohumila Valášková, Mgr. Dagmar Šimková;
30. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, IČ
70238910, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Lenka Janalíková, Mgr. Pavlína Frdlíková,
PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Romana Rybiařová, Mgr. Ivana Růžičková;
31. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Otrokovice, IČ 00839311, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Mgr. Miroslav Kašný, Monika Slováková, PhDr. Vlastislav Kožela, BcA. Hana
Geržová;
32. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Slavičín, IČ 44118155, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Ludmila Heřmanská, Lenka Hanáčková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Zdeněk Kozubík;
33. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Kroměříž, IČ 63414929, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Mgr. Miroslav Kašný, Monika Slováková, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Jiří
Nepožitek;
34. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Hulín, IČ 63458641, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Ludmila Heřmanská, Mgr. Radim Havlíček, PhDr. Vlastislav Kožela, Lenka
Urbanová;
35. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, IČ 63414937,
ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr.
Petr Gazdík, Ing. Roman Krajíček, Lenka Hanáčková, PhDr. Vlastislav Kožela,
Jana Lochmanová;
36. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherské Hradiště, IČ 46254323, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Jan Pijáček, Mgr. Martina Hniličková, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jiří
Bajza;
37. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Uherský Brod, IČ 46254552, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Jan Pijáček, Ivan Dřínovský, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Hana
Červenková;
38. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Bojkovice, IČ 46254331, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Roman Krajíček, Ivan Dřínovský, PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Veronika
Zaorálková;
39. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Vsetín, IČ 00851906, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Roman Krajíček, Mgr. Martina Hniličková, PhDr. Vlastislav Kožela, Eva
Pešková;
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40. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00851809, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové
komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Roman Krajíček, Mgr. Martina Hniličková, PhDr.
Vlastislav Kožela, MgA. Rostislav Slovák;
41. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické
školy Zlín, IČ 61716464, ve složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík,
členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Ing. Roman Krajíček, Mgr. Josef Fusek,
PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Monika Novosádová, Mgr. Renata Malaníková;
42. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Vizovice, IČ 61716651, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Roman Krajíček, Mgr. Bc. Eva Ledvinová, PhDr. Vlastislav Kožela,
Radomíra Valová;
43. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova a Základní školy Vizovice, IČ 61716405, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Ing. Roman Krajíček, Mgr. Josef Fusek, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Jitka Marcoňová, Mgr. Jana Gajzurová;
44. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Kroměříž, IČ 63458691, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Michaela Blahová, Mgr. Bc. Eva Ledvinová, PhDr. Vlastislav Kožela, Blanka
Říhová;
45. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Uherské Hradiště, IČ 60371773, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Jan Pijáček, Bc. Yvetta Mendlová, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Marcela
Zámečníková;
46. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Uherský Ostroh, IČ 60371811, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Pavel Botek, Bc. Yvetta Mendlová, PhDr. Vlastislav Kožela, Bc. Dobromila
Krysová;
47. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova a Základní školy Liptál, IČ 70238499, ve
složení: předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr
Gazdík, Michaela Blahová, Mgr. Josef Fusek, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr.
Zdeňka Koňaříková, Blanka Ďurišová;
48. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Zašová, IČ 60990597, ve složení: předseda
komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík, Michaela
Blahová, Bc. Yvetta Mendlová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Jaromír Štěpán;
49. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova Valašské Meziříčí, IČ 62334808, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Michaela Blahová, Mgr. Bc. Eva Ledvinová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Marta
Camfrlová;
50. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Michaela Blahová, Mgr. Ludmila Kočí, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Monika
Němečková;
51. předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Plavecké školy Uherské Hradiště, IČ 48489573, ve složení:
předseda komise - PhDr. Stanislav Minařík, členové komise - Mgr. Petr Gazdík,
Ing. Pavel Botek, Blanka Kalendová, PhDr. Vlastislav Kožela, Mgr. Miroslava
Prná.
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34

Programová podpora 2018 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0158/R06/18

jmenuje
složení hodnotitelské komise v rámci programové podpory z Fondu Zlínského kraje
- sekce MLÁDEŽ A SPORT- pro rok 2018, dle přílohy č. 0159-18-P01.

35

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. - jmenování členů správní rady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0159/R06/18

jmenuje
1. Ing. Vladimíra Kutého, ***, do funkce člena správní rady společnosti Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, s účinností od 26.02.2018;
2. Mgr. Renatu Navarovou, ***, do funkce člena správní rady společnosti Filharmonie
Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286, s účinností od 26.02.2018.

36

Záštity, dar, dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0160/R06/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) projektem Rok dítěte realizovaným Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., se
sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 27660915;
2) XI. ročníkem Mezinárodního výtvarného sympózia Držková 2018 pořádaným
spolkem Solisko, z. s., se sídlem Držková 128, PSČ 763 19, IČ 26571579;
3) 23. ročníkem česko-slovenského divadelního festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem třída
Tomáše Bati 4091, 761 01 Zlín, IČ 00094838;
4) Jízdou králů Vlčnov 2018 pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, se sídlem
Vlčnov 186, PSČ 687 51, IČ 60371587;
5) soutěží "Perla Zlínska 2018" pořádanou Agrární komorou Zlín, se sídlem
Bartošova 4393, 760 01 Zlín, IČ 49432931;
6) 27. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice pořádaným společností Lázeňská
kolonáda Luhačovice, o. p. s., se sídlem Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice,
IČ 29188172;
7) Mezinárodním festivalem dětských folklorních souborů Písní a tancem pořádaným
městem Luhačovice, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ 00284165;
8) odbornou konferencí "Efektivní nemocnice 2018 - Strategie zdravotních
pojišťoven a nemocnic" pořádanou společností HEALTHCARE INSTITUTE o. p. s.,
se sídlem Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava, IČ 27003388;
9) 15. ročníkem studentského projektu Cena Salvator - Cena hejtmana Zlínského
kraje pořádaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka
5555, 760 01 Zlín, IČ 70883521;
10) akcí Jízda králů Kunovice 2018 pořádanou městem Kunovice, se sídlem nám.
Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ 00567892;
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11) pietním aktem na "Vařákových pasekách" pořádaným obcí Lačnov, se sídlem
Lačnov 158, PSČ 756, IČ 00303968;
12) oslavou 90 let vzniku Masarykova gymnázia Vsetín pořádanou Masarykovým
gymnáziem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou
Vsetín, se sídlem Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, IČ 00843351;
13) 25. ročníkem mezinárodního cyklistického závodu Bikemaraton Drásal 2018
pořádaným spolkem DRÁSAL TEAM HOLEŠOV z. s., se sídlem Střelnice 208/47,
769 01 Holešov, IČ 47935251;
14) 12. ročníkem prezentační a vzdělávací akce "Ovčácký den na Valašsku"
pořádaným Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
IČ 47676515;
15) soutěží "TOP Víno Slovácka 2018" pořádanou Agrární komorou Uherské
Hradiště, se sídlem Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49434438;
16) akcemi "Zemědělská výstava Kroměříž 2018" a "Dožínky Zlínského kraje"
pořádanými Okresní agrární komorou Kroměříž, se sídlem náměstí Míru 3297/15,
767 01 Kroměříž, IČ 49435418;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Margity Balaštíkové nad:
1) ekologicko-kulturní akcí "DEN ZEMĚ" pořádanou Rosničkou, spolkem, se sídlem
Kostelanská 2158, 686 03 Staré Město, IČ 65766571;
2) X. ročníkem eko-olympiády pro žáky základních škol Zlínského kraje pořádaným
Základní školou Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace, se sídlem Nová
cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa, IČ 71008161;
3) akcemi "Zemědělská výstava Kroměříž 2018" a "Dožínky Zlínského kraje"
pořádanými Okresní agrární komorou Kroměříž, se sídlem náměstí Míru 3297/15,
767 01 Kroměříž, IČ 49435418;
4) soutěží "Perla Zlínska 2018" pořádanou Agrární komorou Zlín, se sídlem
Bartošova 4393, 760 01 Zlín, IČ 49432931;
5) soutěží "TOP Víno Slovácka 2018" pořádanou Agrární komorou Uherské
Hradiště, se sídlem Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49434438;
6) 12. ročníkem prezentační a vzdělávací akce "Ovčácký den na Valašsku"
pořádaným Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
IČ 47676515;
c) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad Inspirativní konferencí
pro seniory pořádanou příspěvkovou organizací Sociální služby města Kroměříže,
se sídlem Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž, IČ 71193430;
d) záštitu náměstka hejtmana Ing. Pavla Botka nad 6. ročníkem Dopravní
konference s BESIPEM & FZŠ pořádaným společností RSE Project s. r. o., se
sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 29398266;
e) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Petra Gazdíka nad:
1) 25. ročníkem celostátního semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2018
pořádaným Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, se sídlem Komenského nám.
435, 767 01 Kroměříž, IČ 60730960;
2) 15. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji ENERSOL
2018 realizovaným Střední průmyslovou školou Otrokovice, se sídlem tř. Tomáše
Bati 1266, 765 02 Otrokovicie, IČ 00128198;
f) záštitu člena Rady Zlínského kraje Jana Pijáčka nad:
1) Jízdou králů Vlčnov 2018 pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, se sídlem
Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov, IČ 60371587;
2) mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
2018 pořádaným příspěvkovou organizací Městská kina Uherské Hradiště, se
sídlem náměstí Míru 951, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00836265;
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g) záštitu člena Rady Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného nad:
1) festivalem Literární jaro Zlín 2018 pořádaným Krajskou knihovnou Františka
Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín,
IČ 70947422;
2) 23. ročníkem česko-slovenského divadelního festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE
pořádaným Městským divadlem Zlín, příspěvková organizace, se sídlem třída
Tomáše Bati 4091, 761 01 Zlín, IČ 00094838;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Českému svazu bojovníků za
svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČ 00442755;
2) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 15.000
Kč ÚAMK - AMK Neslyšících Valašské Meziříčí, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 62330110, na pořádání tří dopravních akcí v roce 2018
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0147-18-P09.

37

Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu Úřadu
vlády ČR - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0161/R06/18

schvaluje
Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu Úřadu vlády
ČR - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018, ve znění přílohy č.
0172-18-P01;
pověřuje
Mgr. Pavlínu Novákovou, vedoucí oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář
hejtmana, k elektronickému podepsání Dodatku žádosti a odeslání Dodatku žádosti
prostřednictvím webové aplikace Úřadu vlády ČR a podepsáním Potvrzení o podání
elektronického návrhu projektu do IS PATRIOT.

38

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II., schválení
poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0162/R06/18

schvaluje
1. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty
výměny zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje II., a to fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 0161-18-P02, a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito fyzickými osobami dle vzoru ve znění
přílohy č. 0161-18-P03 a v souladu s přílohou č. 0161-18-P02;
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2. poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekty
výměny zdrojů tepla v souladu s Programem výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje II., a to ve vzestupném pořadí příslušným fyzickým osobám
uvedeným v příloze č. 0161-18-P04 (v tzv. zásobníku projektů), to vše za podmínky
uvolnění dostatečného množství finančních prostředků ve zmíněném programu
nejpozději do 31.07.2019 a do vyčerpání alokovaných prostředků zmíněného
programu a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito příslušnými fyzickými osobami,
dle vzoru ve znění přílohy č. 0161-18-P03 a v souladu s přílohou č. 0161-18-P04.

39

Sociální služby - Odvolání ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0163/R06/18

odvolává
s účinností od 27.02.2018 paní Mgr. Lenku Zgarbovou, z pracovního místa ředitelky
Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852, dle přílohy
č. 0173-18-P01.

Zlín 26. února 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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